Врз основа на член 50 став 3 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 25.10.2005 година, донесе
УРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАСОЛНУВАЊЕТО
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува организацијата и спроведувањето на засолнувањето кое се
остварува во рамките на единствениот систем за заштита и спасување.
Обврска за планирање, подготвување на активности за спроведување и спроведување
на засолнувањето имаат органите на државната управа, органите на општините, односно
на градот Скопје, јавните претпријатија, установите и службите и трговските друштва
(во натамошниот текст: задолжени субјекти).
Член 2
Засолнувањето се врши во изградени засолништа и други заштитни објекти што се
наменети за засолнување на населението, материјалните и културните добра на Република
Македонија.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАСОЛНУВАЊЕТО
Член 3
Организацијата на засолнувањето опфаќа планирање и подготвување на активности и
мерки за спроведување на засолнувањето.
1. Планирање на активности за спроведување
на засолнувањето
Член 4
Планирањето на засолнувањето е процес што започнува со планската изградба на
засолништа и други заштитни објекти согласно прописите за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 5
Планирањето на засолнувањето опфаќа проценка и степен на загрозеност и
повредливост на територијата, утврдување на потребна организација за спроведување на
засолнувањето и пропишување на оперативна постапка за спроведување на
засолнувањето.
Член 6
Потребната организација за спроведување на засолнувањето се утврдува во плановите
за заштита и спасување и при тоа детално се разработуваат улогите на задолжените
субјекти, како и големината и видот на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат
во спроведувањето на засолнувањето.
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Член 7
Со оперативната постапка за спроведување на засолнувањето, пропишана од страна на
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, се определуваат активностите и
постапките на учесниците во спроведувањето на засолнувањето од моментот на
добивањето на задачата па се до нејзиното извршување.
2. Подготвување на активности за спроведување на засолнувањето
Член 8
Подготвување на активности за спроведување на засолнувањето опфаќа организациски
и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребните предуслови за
спроведување на планираните активности за спроведување на засолнувањето.
За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои го
спроведуваат засолнувањето во рамките на развојното и оперативното планирање посебно
предвидуваат:
- временски рокови за пополнување на силите за заштита и спасување;
- временски рокови за едукација, обука и вежби;
- временски рокови за обезбедување на материјални ресурси за потребите на
засолнувањето;
- временски рокови за проверка и сервисирање на обезбедените материјални ресурси и
- временски рокови за склучување на потребни договори.
Член 9
Со подготвувањето на активностите за спроведување на засолнувањето, задолжените
субјекти треба да го обезбедат потребниот минимум за успешно и ефикасно спроведување
на засолнувањето кој е утврден во нормативите и стандардите за заштита и спасување.
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАСОЛНУВАЊЕТО
Член 10
За спроведување на засолнувањето задолжените субјекти и силите за заштита и
спасување ги исполнуваат задачите и должностите во случај на непосредна опасност, за
време на траењето на опасноста и после завршување на опасноста.
1. Активности во случај на непосредна опасност
Член 11
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на
непосредна опасност надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти задолжени
за спроведување на засолнувањето отпочнуваат со активности за спроведување на засолнувањето.
Член 12
Во случај на непосредна опасност се ангажираат одговорните лица во задолжените
субјекти за утврдување на состојбата на изградените засолништа, на потребите од
доопремување или сервисирање на постоечката опрема и се известува населението да
обезбеди соодветно количество на храна, вода, лекови и сл.
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Член 13
Во случај на непосредна воена опасност согласно планските документи се врши
адаптација на планираните подрумски простории, прилагодување на природни објекти
(пештери и сл.) и изградба на рововски заштитни објекти.
Член 14
Во случај на непосредна воена опасност се врши засолнување на материјалните и
културните добра што се од значење за Република Македонија и тоа според планските
документи на задолжените субјекти.
2. Активности за време на траење на опасноста
Член 15
За време на траење на опасноста задолжените субјекти за спроведување на
засолнувањето ги ставаат во функција засолништата и другите заштитни објекти и се
врши нивно запоседнување од страна на населението.
Престојувањето на населението во засолништата и другите заштитни објекти за
времетраењето на опасноста, се спроведува со определен режим за престој и трае додека
трае и опасноста.
Член 16
За начинот на запоседнување, режимот на престој и начинот на напуштање на
засолништата и другите заштитни објекти од страна на населението, се грижат раководителите на засолништата.
3. Активности после завршување на опасноста
Член 17
По престанок на опасноста задолжените субјекти вршат увид во состојбите на теренот
при што се утврдува дали е напуштено секое засолниште, како и другите заштитни
објекти во кои се засолнило населението.
Член 18
Во случај да не било овозможено напуштање на некое засолниште или друг заштитен
објект поради негово оштетување или поради настанати урнатини веднаш се пристапува
кон спасување и извлекување на затрупаните за што се ангажираат силите за заштита и
спасување.
Член 19
Задолжените субјекти одговорни за спроведување на засолнувањето, по завршувањето
на опасноста, доставуваат до регионалните штабови и Главниот штаб за заштита и
спасување континуирани извештаи и анализи на состојбата во однос на преземените
мерки и активности за спроведување на засолнувањето.
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IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 19-3875/1
25 октомври 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
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