Врз основа на член 27 став 2 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА АНГАЖИРАЊЕТО НА ТИМОВИТЕ
ЗА БРЗ ОДГОВОР
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на ангажирањето на тимовите за брз одговор (во натамошниот текст: тимови).
Член 2
За ангажирање на тимовите со целосна персонална и материјално-техничка подготвеност се врши во случаеви на потреба од итна интервенција и тоа:
- кога постои реална опасност од настанување природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи;
- кога се бара брзо и стручно ангажирање заради намалување на последиците и
- за зголемување на подготвеноста на републичките сили за заштита и спасување.
Член 3
Во акциите за заштита и спасување тимовите се ангажираат за извршување на сложени
задачи и активности првенствено на подрачјето каде што се формирани, а по потреба и на
целата територија на Република Македонија.
Член 4
Времето за подготовка на тимовите е до три часа, во било какви временски услови, годишно време или време на денот.
За време на подготовките тимовите обезбедуваат полна оперативна готовност и подготвеност за ефикасен одговор на настанатите природни непогоди, епидемии, епизотии,
епифитотии и други несреќи.
Член 5
Приоритет при ангажирањето имаат тимовите кои се подготвени, обучени и опремени
за таков вид на непогода или несреќа (пожар, поплава, спасување на планина, спасување
на затрупани, спасување од високи објекти и слично).
Член 6
Во случаевите кога тимовите не се во можност да одговорат на настанатата ситуација, до
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување даваат предлог за ангажирање на дополнителни сили за заштита и спасување.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
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