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Врз основа на член 14 став 1 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19.06.2006 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА РАКУВАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИ-
ТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ, ЕПИДЕМИИ, ЕПИЗООТИИ, 
ЕПИФИТОТИИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА СО-
ДРЖИНАТА, РАКУВАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ТРГОВСКИТЕ  

ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ  ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИ И СЛУЖБИ 
 

I. ОПШТА  ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот на ракувањето и употребата на Планот за заштита и 

спасување од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: План за заштита и спасување) и за содржината, 
ракувањето и употребата на плановите за заштита и спасување на единиците на локалната са-
моуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби. 

 
II. НАЧИН НА РАКУВАЊЕ И УПОТРЕБА  

НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Член 2 
За ракување со документите од Планот за заштита и спасување, од страна на носители-

те на планирањето се определуваат стручни лица – ракувачи за изработка и употреба на 
Планот за заштита и спасување . 

 
Член 3 

Ракувањето со Планот за заштита и спасување опфаќа водење на евиденција на доку-
ментите, нивно ажурурање, изменување и дополнување. 

 
Член 4 

Евиденцијата на документите од Планот за заштита и спасување се врши согласно про-
писите за  архивската граѓа. 

Ажурирањето на  документите од Планот за заштита и спасување се врши континуира-
но согласно потребите и плански. 

Изменувањето и дополнувањето на  документите од Планот за заштита и спасување се 
врши ако има промени во Процената на загрозеност од природни непогоди, епидемии, 
епизоотии, епифитотии и други несреќи на Република Македонија, промени во располо-
живите сили за заштита и спасување и ако тоа е предвидано со годишната акциона про-
грама за работа на носителите на планирањето. 
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Член 5 
Употребата на Планот  за заштита и спасување се врши во зависност од процената за 

можната загрозеност на населението и материјалните добра, од видот и обемот на природ-
ните непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи и од големината на по-
драчјето зафатено со нив. 

Врз основа на процената од став 1 на овој член, Планот за заштита и спасување се упо-
требува делумно или целосно. 

 
III. СОДРЖИНА, РАКУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ТРГОВСКИТЕ 
ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИ И СЛУЖБИ 

 
Член 6 

Плановите за заштита и спасување на единиците на локалната самоуправа, трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби содржат документи за: 

- подготвеност на силите за заштита и спасување; 
- мобилизација на силите за заштита и спасување, материјално-техничките средства и 

опремата и 
- ангажирање на силите за заштита и спасување. 
 

Член 7 
Со документот за подготвеност на силите за заштита и спасување се обезбедува благо-

времено спроведување на мерките за заштита и спасување во однос на степенот на  загро-
зеност од природните непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други   несреќи. 

Со документот за подготвеност на силите за заштита и спасување се одредува степенот 
на загрозеност, извршителите на активностите, роковите  и потребните средства за извр-
шување на задачите. 

 
Член 8 

Документот за мобилизацијата на силите за заштита и спасување, материјално-технич-
ките средства и опремата опфаќа: 

- подготовки и активирање на учесниците во заштитата и спасувањето; 
- вклучување на силите за заштита и спасување и материјално-техничките средства и 

опрема на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријати-
ја, установи и служби и 

- нивно планско, правовремено и организирано доведување во состојба на подготве-
ност за извршување на задачи за заштита и спасување. 

  
Член 9 

Документот за ангажирање на силите за заштита и спасување се состои од заеднички и 
посебни документи, со кои се врши процена и планирање на задачите и постапките по 
мерките за заштита и спасување, начинот на употреба и раководење со силите за заштита 
и спасување. 

Содржината и обемот на заедничките и посебните документи од став 1 на овој член,  се 
прилагодуваат на потребите соодветно на бројот и видот на силите за заштита и спасување и 
обемот на мерките кои се преземаат. 
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Член 10 

Со документите од Плановите за заштита и спасување од член 6 на оваа уредба се  оп-
фаќа и организирање на превентивни и оперативни мерки за заштита и спасување, како и 
на активности и мерки за заштита и спасување. 

 
Член 11 

Превентивните мерки за заштита и спасување од член 10 на оваа уредба опфаќаат стан-
дарди и нормативи при планирањето и уредувањето на просторот, спроведување на актив-
ности и мерки за навремено предупредување на населението за можни опасности и обезбе-
дување на материјални средства за лична и колективна заштита  како и кадровски опремен 
и обучен потенцијал. 

 
Член 12 

Оперативните мерки за заштита и спасување од член 10 на оваа уредба се остваруваат 
преку планирање, организирање и преземање на активности и мерки во случај  на непосред-
на опасност, за време на траење на опасноста и отстранување на последиците од опасноста. 

 
Член 13 

Планот за заштита и спасување на единиците на локалната самоуправа  се изработува и 
употребува врз основа на: 

– општите и природни карактеристики на подрачјето; 
– можната загрозеност на подрачјето од одделни видови на природни непогоди, епиде-

мии, епизоотии, епифитотии и можна изложеност на други несреќи;  
– можностите на единицата на локалната самоуправа и на трговските друштва, јавните 

претпријатија, установи и служби на подрачјето во спроведување на мерките за заштита и 
спасување и 

– можностите на организираните сили и средства за заштита и спасување кои се анга-
жираат во отстранување на последиците.  

 
Член 14 

Планот за заштита и спасување на трговските друштва, јавните претпријатија, установи 
и служби  се изработува и употребува врз основа на: 

- општите карактеристики на трговските друштва, јавните претпријатија, установи и 
служби (дејност, локација, број на вработени, застапеност на опасни материи во процесот 
на производство и др.); 

- можната загрозеност од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и 
можна изложеност на несреќи и инциденти во техничко-техолошкиот процес на призводс-
твото или дејноста; 

- организацијата и спроведување на мерките за заштита и спасување во рамките на де-
ловниот процес и 

- организацијата на вработените и имотот (организирање на потребни единици за за-
штита и спасување и евиденција на превозните, градежните средства и опрема, запрежен 
и товарен добиток, прибори и алати, изградени објекти и земјишен посед). 
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Член 15 
Одредбите од членовите 2, 3, 4 и 5 на оваа уредба  кои се однесуваат на ракувањето и 

употребата на Планот за заштита и спасување, соодветно се применуваат и на плановите 
за заштита и спасување на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јав-
ните претпријатија, установи и служби.  

 
IV. ЗАВРШНА  ОДРЕДБА 

 
Член 16 

Оваа уредба  влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
      Бр.19-2791/1                              Претседател на Владата 
19 јуни 2006 година                     на Република Македонија, 
          Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
 


