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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на
Република Македонија” бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе
УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД
УРНАТИНИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мерката заштита и спасување од
урнатини што се остварува во рамките на системот за заштита и спасување.
Планирање и подготвувањето на активности за спроведување на мерката заштита и
спасување од урнатини се врши од страна на органите на државната управа, органите на
единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и
трговските друштва (во натамошниот текст: задолжени субјекти).
Член 2
Заштитата и спасувањето од урнатини се применува на објекти кои можат да бидат
изложени на разни дејства:
- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот, поплави и
друго,
- од технички катастрофи: експлозии, последици од неквалитетна градба, дотраени
конструкции од објекти, пожари и друго,
- од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје, експлозии
од неексплодирани убојни средства и друго.
Изложеноста на објектите на дејствија кои предизвикуваат урнатини се утврдува во
Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи (во натамошниот текст:
Процена на загрозеност).
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД
УРНАТИНИ
Член 3
Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа планирање и подготвување на
активности за заштита и спасување од урнатини како: превентивни и оперативни мерки за
заштита и спасување од урнатини.
a) Планирање на заштита и спасување од урнатини
Член 4
Планирањето на активностите за заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа
проценување на можностите за уривање на објектите, утврдување на потребната
организација за заштитата и спасувањето од урнатини и пропишување на стандардната
оперативна процедура за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини.
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Член 5
Потребната организација за заштитата и спасувањето од урнатини се утврдува во
плановите за заштита и спасување.
При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите на
задолжените субјекти, големината и видот на силите за заштитата и спасување кои
учествуваат во заштитата и спасувањето од урнатини.
За заштита од урнатини предизвикани од природни непогоди и технички катастрофи
при проектирањето и изградбата на објектите се обезбедува оптимална отпорност од
уривање со соодветен конструктивен систем и градење со соодветни градежни
материјали.
Објектите во просторот треба да бидат распоредени на соодветни растојанија, кои ќе
овозможат брз пристап и непречена работа на силите за заштита и спасување.
Степенот на оптималната отпорност, видот и обемот на урнатините на објектите се
утврдува во Процената на загрозеност.
При утврдувањето на потребната организација за заштита и спасување од урнатини
особено се утврдува можниот вид на урнатини, очекуваниот број и вид на затрупани лица,
начинот на пребарување на урнатините, начин на извлекување на затрупаните,
предвидување на дополнителни опасности, местата за собирање на повредените и
загинатите, начин на обележување на пребараните урнатини, начин на расчистување на
урнатините и патишта за транспорт на градежниот отпад и други мерки условени од
уривањето.
Член 6
Предвидените локации за депонии на градежен отпад во просторните и урбанистичките
планови, треба да бидат лесно достапни за возилата на силите за заштита и спасување кои
ги расчистуваат урнатините.
Член 7
Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на мерката
заштита и спасување од урнатини ги преземаат согласно стандардните оперативни
процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.
б) Подготвување на заштита и спасување од урнатини
Член 8
Подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од
урнатини опфаќа организациски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат
потребни предуслови за спроведување на планираните активности за спроведување на
спасувањето од урнатини.
За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои
спроведуваат заштита и спасување од урнатини во рамките на развојното и оперативно
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 заштитата
и спасувањето од урнатини;
- временски рокови за проверка и сервисирање на обезбедените материјални ресурси и
- временски рокови за склучување на потребни договори.
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Член 9
Со подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од
урнатини, задолжените субјекти го обезбедуваат потребниот минимум за успешно и
ефикасно спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини кој е утврден во
стандардните оперативни процедури за заштита и спасување.
Во функција на подготовки, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и
спасувањето од урнатини ја воспоставуваат потребната организација од член 5 на оваа
уредба и тоа во рамките на просторното и урбанистичко планирање утврдуваат локации за
депонии за градежен отпад.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член задолжените субјекти ги
обезбедуваат пропишаните персонални и материјални ресурси за функционирање на
воспоставената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби со задолжениот
персонал и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат материјалните
средства наменети за спасување од урнатини и ги склучуваат потребните договори
утврдени со прописите за заштита и спасување.
II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА
И СПАСУВАЊЕТО ОД УРНАТИНИ
Член 10
Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од урнатини задолжените субјекти и
силите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и должностите кои им се
утврдени во плановите за заштита и спасување според утврдената стандардна оперативна
процедура.
Член 11
Спроведувањето на заштита и спасувањето од урнатини опфаќа активности во
функција на подготовки и оперативни функции.
а) Активности во функција на превенција
Член 12
Превентивните мерки за заштитата и спасување од урнатини се остваруваат и
уредуваат со просторните и урбанистичките планови во текот на планирање на просторот,
урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.
Во просторните и урбанистичките планови се утврдува:
- степен на оптимална отпорност на објектите од уривање предизвикано од сеизмички
и други потреси;
- претпоставениот степен на урнатини и нивниот однос спрема слободните површини;
- степенот на проодност на сообраќајниците;
- начинот за оневозможување на создавање на тесни грла на сообраќајниците, како и
создавање на зона на тотални урнатини.
- депонии за складирање на градежниот отпад.
Превентивните мерки за спасување од урнатини, содржат мерки за заштита од
дополнителни опасности и последици што би ги предизвикале: електричната инсталација,
водовод, гасовод, појава на пожар и друго.
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б) Оперативни функции
Член 13
Задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини, во
рамките на оперативните функции спроведуваат активности и мерки во случај на
непосредна опасност, за време на траење на опасноста и за отстранување на последиците.
в) Активности и мерки во случај на непосредна
опасност
Член 14
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на
непосредна опасност, надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја
зголемуваат готовноста за заштитата и спасување од урнатини.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член Дирекцијата за заштита и спасување
ги активира надлежните и одговорни лица за заштитата и спасувањето од урнатини и ги
задолжуваат да преземат организациски, стручни, безбедносни и други мерки заради
зголемување на подготвеноста за извршување на задачите во заштитата и спасувањето од
урнатини.
г) Активности и мерки за времетраење на опасноста
Член 15
За времетраење на опасноста, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и
спасувањето од урнатини ги спроведуваат следните активности и мерки:
- ги насочуваат и координираат самозаштитните активности;
- учествуваат во спроведувањето на заштитата и спасувањето од урнатини со силите за
заштита и спасување и
- раководат и ги координираат активностите во спроведување на заштитата и
спасувањето од урнатини.
Член 16
Задолжените субјектите, во рамките на организирањето и подготвувањето на
спасувањето од урнатини, учествуваат во извршувањето на одредени специфични
активности и отстранување на последиците во согласност со надлежностите утврдени со
закон и планската документација.
Член 17
Извидување и пребарување на урнатините вршат тимови за брз одговор и единиците за
извидување и спасување од урнатини.
Преземање на мерки за потпирање и осигурување на премините за спасителите вршат
единиците за спасување од урнатини и расчистување.
Преземање на мерки за спречување на дополнителни последици (пожари, експлозии,
радиолошка-хемиска и биолошка контаминација, поплави, присуство на неексплодирани
убојни и други експлозивни средства и друг вид на опасности) вршат единиците за
против-пожарна заштита, РХБ заштита, извидување и единиците за неексплодирани
убојни средства.
Евакуација на населението надвор од зоната на урнатините, вршат единиците за
згрижување на загрозено и настрадано население.
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Отстранување на дополнителни последици, вршат единиците за против-пожарна
заштита, РХБ заштита, извидување и единиците за неексплодирани убојни средства.
Извлекување на затрупаните лица од урнатините и нивно сместување на собирните
пунктови, вршат единиците за спасување од урнатини.
Давање на прва медицинска помош на местото на затрупување, вршат единиците за
спасување од урнатини и прва медицинска помош.
Извлекување на мртвите и собирање на одредените места-пунктови, вршат единиците
за спасување од урнатини.
Обележување на урнатините во кои е извршено спасувањето, вршат единиците за
спасување од урнатини.
Член 18
Претпоставениот број на затрупани лица и можноста за брзо извлекување, се
приоритети во процесот на спасувањето.
Врз основа на податоците добиени од извидување на урнатините, командантот на
штабот за заштита и спасување кој раководи со активноста го утврдува приоритетот за
местата каде ќе се врши спасување од урнатините.
Член 19
Со стандардната оперативна процедура од член 4 од оваа Уредба се дефинираат
следните активности:
- пребарување на урнатините кое опфаќа утврдување на елементи и вид на урнатината,
предвидување на можности од дополнителни последици и нивно отстранување;
- спасување на затрупаните кое опфаќа извлекување од урнатината, давање на прва
медицинска помош и сместување во собирните пунктови и евакуација до најблиската
здравствена установа;
- извлекување на мртвите лица, нивно сместување во собирните места-пунктови и
отпочнување со асанација и
- обележување на урнатините во кои е завршено спасувањето.
д) Активности и мерки во отстранување
на последиците
Член 20
Во отстранувањето на последиците, службите и силите за заштита и спасување на
задолжените субјекти кои учествуваат во заштитата и спасувањето од урнатини, може да
се ангажираат и употребуваат во спроведување асанација на теренот, расчистување на
урнатините, гаснење на пожари, РХБ деконтаминација и други активности условени од
настанатите последици.
Член 21
Спасувањето на населението од урнатини се врши паралелно со делумно расчистување
на урнатините, заради подобар пристап до настраданите и што побрзо и успешно
одвивање на процесот на спасување.
Целосно расчистување на урнатините се врши по извршеното спасување на
населението и материјалните добра.
При расчистувањето на урнатините задолжените субјекти постапуваат според
стандардна оперативна процедура за заштитата и спасување од урнатини.
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Член 22
Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за
заштита и спасување врз основа на водената евиденција за спроведување на активностите
за заштита и спасување од урнатини, најдоцна четири часа по завршувањето на
активностите, го анализираат своето учество во спроведувањето на спасувањето од
урнатини.
Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите
за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста
и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените
субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по
завршувањето на активностите.
III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 23
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за
спроведување на спасувањето од урнатини („Службен весник на Република Македонија”
бр. 98/05).
Член 24
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр.51-3022/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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