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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
71.

Врз основа на членот 34, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
број 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌАЊЕ ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2014 ГОДИНА
1. Се утврдува процентот на зафаќање од вкупниот
годишен приход на носителите на лиценци за вршење
на енергетски дејности за финансирање на работењето
на Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за 2014 година да изнесува 0,043% од
вкупниот приход остварен во 2013 година на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, според податоците од Централниот регистар на Република
Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-109/1
9 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

72.

Врз основа на членот 8, став 1 од Законот за заштита и спасување ( „Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11 и
93/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2014 година, донесе
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 2014 ДО 2018 ГОДИНА
1. ВОВЕД
Природните непогоди, ризиците и опасностите од
современите технологии и глобалните климатски промени, сé почесто предизвикуваат големи последици по
луѓето и животната средина, зафаќајќи простори на повеќе држави, па и континенти. Следствено на тоа, во
справувањето со последиците од нив, државите станаа
меѓусебно зависни за преземање на заеднички координиран одговор. Од тие причини државите во светот се
определија за нов пристап во заштитата и спасувањето,
во кој партнерството за градење на посигурен свет базиран на заеднички интерес и споделувањето на одговорноста кон спасување на човечки животи, преку
трансфер на технологија и размена на информации и
заеднички пристап во активностите на превенција и намалувањето на последиците е приоритет на секоја
влада.
Владата на Република Македонија безрезервно ги
поддржа и се приклучи на овие светски процеси.

Заштитата и спасувањето на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир,
вонредна и воена состојба, во Република Македонија се
уредени со Законот за заштита и спасување и тоа како
единствен систем за заштита и спасување.
Системот за заштита и спасување е поврзан процес
на последователни и меѓусебно поврзани активности и
тоа: превенција, намалување на последиците, подготвеност, одговор и закрепнување, кои се соодветно обработени и застапени во сите сегменти и фази на планирање и одговор на локално, национално, регионално и
меѓународно ниво.
Вложувањето во превенцијата и подготвеноста, повеќекратно ги намалуваат последиците и средствата
потребни за одговор и закрепнување.
Во тој контекст, а со цел да се насочат активностите
за подобрување на ефикасноста на единствениот систем за заштита и спасување.
Ценејќи ги правата и обврските на граѓаните на Република Македонија во однос на заштитата и спасувањето,
Ценејќи ја важноста на заштитата и спасувањето
како интегрален дел од македонското општество на
економски, социјален и културен план,
Ценејќи го придонесот на заштитата и спасувањето
во економската, културната и социјалната сфера, како
и заштитата на животната средина и природното богатство,
Истакнувајќи ја важноста на одржливиот развој на
ресурсите на заштитата и спасувањето како начин на
заштита на државата и државните интереси,
Истакнувајќи jа важноста на заштитата и спасувањето во одржувањето на здрав и стабилен живот,
Признавајќи го придонесот на заштитата и спасувањето во развојот и стабилноста на руралните подрачја,
Свесна дека сегашното ниво на материјално опремување на субјектите во системот за заштита и спасување не е доволно за ефикасна превенција и одговор,
Истакнувајќи ги се позачестените ризици и опасности од природни непогоди и други несреќи кои ја нарушуваат економската стабилност на државата,
Ценејќи ја важноста на имплементацијата на сите
прифатени обврски со ратификуваните меѓународни
договори, како и значењето на билатералната, регионалната и меѓународната соработка во развојот на заштитата и спасувањето, вклучително и прилагодувањето
со правилата и директивите на Европската унија,
Повторувајќи дека политиката на заштитата и спасувањето е дел од државната политика за одржлив развој на државата, која ќе обезбеди рамка за детално
планирање на одговор за справување со опасностите од
природни непогоди и други несреќи и можност за побезбеден живот на граѓаните,
Нагласувајќи ја потребата за интерактивен и координиран пристап на органите на државната власт и
локалните власти во справувањето со опасностите од
природни непогоди и други несреќи.
2. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Во петгодишниот период за кој се носи Националната стратегија за заштита и спасување приоритет ќе
биде подигање на свеста и зголемување на одговорноста на органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи и
служби, трговските друштва, како и на секој граѓанин
на Република Македонија, за исполнувањето на законските обврски за планирање, подготвување и спроведување на мерките за заштита и спасување од природни
непогоди и други несреќи.

10 јануари 2014

Плановите за заштита и спасување од природни
непогоди и други несреќи ќе се ревидираат и трансформираат во практични и конкретни документи, кои даваат јасна порака за постапките кои требa да се извршуваат кај сите субјекти. Следствено на тоа, плановите за
заштита и спасување ќе бидат јавни транспарентни
плански документи, достапни за секоe правно и физичко лице.
Во овој петгодишен период ќе се обезбеди правна
основа за усогласување на плановите за заштита и спасување и на други видови на планирање со европските
директиви, препораки, стандарди и норми.
Плановите за заштита и спасување ќе се подготвуваат како внатрешни и надворешни планови.
Севкупниот континуиран, плански и целосообразен
развој, односно планирањето на краток, среден и долг
рок на системот за заштита и спасување се води и реализира според принципите, нормите и постапките кои
важат во системот на планирање, програмирање и буџетирање.
Понагласен и синхронизиран приод на сите субјекти од единствениот систем за заштита и спасување,
особено на државните органи во оспособувањето на
единствениот систем за заштита и спасување и негово
интегрирање со колективните системи за заштита и
спасување на регионално и меѓународно ниво.
Имајќи ги предвид разновидноста на причините на
настанување на одреден вид на природни непогоди и
други несреќи, како и начините на заштита и спасување од нив, е потребно ревидирање на видовите на мерките за заштита и спасување и воведување на нови поради спецификите на активностите со кои се врши заштитата и спасувањето.
2.1. Мерки за заштита и спасување
Мерки за заштита и спасување се урбанистичкотехнички и хуманитарни и други мерки за заштита и
спасување кои се планираат, подготвуваат, организираат и спроведуваат за заштита и спасување од природни
непогоди и други несреќи.
Урбанистичко-технички мерки се:
- засолнување,
- заштита и спасување од пожари, експлозии и
опасни материи,
- заштита и спасување од поплави,
- заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни материи,
- заштита и спасување од урнатини,
- заштита и спасување од техничко-технолошки
несреќи и
- спасување од сообраќајни несреќи.
Хуманитарни мерки се:
- евакуација,
- згрижување на загрозено и настрадано население,
- радиолошка, хемиска и биолошка заштита,
- прва медицинска помош,
- заштита и спасување на животни и производи од
животинско потекло,
- заштита и спасување на растенија и производи од
растително потекло и
- санација на теренот.
2.1.1. Мерки за заштита и спасување на кои треба да
се даде приоритет во наредниот петгодишен период
Опасностите и последиците од некои видови на
природни непогоди и други несреќи,техничко-технолошки несреќи и хаварии, по обем, зачестеност на јаву-
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вање, причинети штети и потребата од почести интервенции со вклучување на скоро сите субјекти од системот и тоа на сите нивоа, се условно еден од критериумите кои ги сместуваат како клучни мерки за заштита
и спасување. Тоа не значи дека останатите мерки немаат исто значење и соодветен третман.
Во Република Македонија клучни мерки за заштита
и спасување на кои треба да им се посвети должно внимание се:
Заштита и спасување од пожари
Во оваа мерка посебно ќе се организираат и подготвуваат:
-заштита и спасување од пожари на отворен простор, особено во шумски комплекси - шумски пожари и
- заштита и спасување од пожари во урбани средини - особено во индустриски и станбени комплекси.
Заштита и спасување од поплави
Во оваа мерка посебно ќе се организираат и подготвуваат:
- заштита и спасување од поплави од природни водотеци и
- заштита и спасување од поплави од рушење на
брани на вештачки акумулации.
Заштита и спасување од неексплодирани убојни и
експлозивни средства
Оваа мерка има посебни одлики и начини на спроведување поради што е потребно да се трансформира
во три субмерки (или посебни мерки), и тоа:
- заштита од неексплодирани убојни средства,
- заштита од други експлозивни средства и
- заштита од експлозии.
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Според начинот на организирање на заштитата и
спасувањето и посебностите на одделни содржини на
оваа мерка, како и видот и обемот на последиците кои
ги предизвикуваат, оваа мерка ќе се трансформира во
четири нови мерки, и тоа:
- заштита и спасување од хемиски контаминации
(несреќи),
- заштита и спасување од радијациони контаминации (несреќи),
- заштита и спасување од биолошки несреќи (епидемии, епизоотии и епифитотии) и
- заштита и спасување од нуклеарни инциденти.
Спасување од урнатини
Разновидни причини кои доведуваат до настанување на урнатини (рушење на објекти, рударски јами,
подземни тунели и слично) наметнуваат потреба во
оваа мерка да се третира и обработува заштитата и спасувањето како посебни субмерки:
- спасување од урнатини предизвикани од земјотреси,
- спасување од урнатини предизвикани од техничко-технолошки несреќи,
- спасување од урнатини предизвикани од лизгање
на земјиште и одрони,
- спасување од урнатини предизвикани од терористички напади,
- спасување на затрупани во рударски јами и
- спасување во тунелски несреќи.
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Прва медицинска помош
Во оваа мерка потребно е посебно да се обработуваат спасувањето и давањето на прва медицинска помош на повредени лица, и тоа:
- на отворен простор,
- во објекти (станбени згради, тунели, рударски
јами, индустриски објекти и слично) и
- во простор и објекти кои се контаминирани со
РХБ агенси.
Асанација на теренот
Мерката е специфична и бара соодветно планирање
на извршување на субмерки, и тоа:
- пронаоѓање и собирање на загинати луѓе, транспорт и закоп во заеднички гробници,
- идентификација на загинатите луѓе,
- пронаоѓање, собирање и транспорт на загинатите
животни и нивно закопување или уништување и
- спроведување на хигиено-епидемиолошки мерки.
2.2. Образование, оспособување, обука, тренинг и
вежби
Фундаментално значење за системот на заштитата и
спасувањето имаат образованието, оспособувањето и
обуката на граѓаните и на припадниците на силите за
заштита и спасување за заштита од природни непогоди
и други несреќи. Преку нив треба да се обезбеди едуцираност на училишната популација, оспособување на
граѓаните за лична и заемна заштита, обучување на силите за заштита и спасување за брзо и ефикасно дејствување, како и оспособување на професионални кадри за определени специјалности од областа на заштитата и спасувањето.
Во системот за образование, во годишните програми за работа на училиштата, задолжително се предвидуваат основни теоретски и практични содржини за
заштита и спасување од природни и други несреќи, за
превенција и заштитата од нив, според карактеристиките на регионот, како и вежби - една до две на ниво на
училиште.
Оспособување на граѓаните за самозаштита (лична
и заемна заштита), а заради спречување, односно намалување на последиците од природни и други несреќи.
Оспособувањето на граѓаните за самозаштита (лична и заемна заштита) треба да се врши плански - во организација на единиците на локалната самоуправа.
Обучувањето на силите за заштита и спасување опфаќа основна, дополнителна и специјализирана обука,
според наставни планови и програми по специјалности.
Основната обука ги опфаќа сите припадници на силите за заштита и спасување, по распоредувањето во
нивните формациски структури.
Дополнителната обука на силите за заштита и спасување се извршува во функција на нивно континуирано кондиционирање и подготвување за извршување на
оперативни задачи.
Специјализирана обука на силите за заштита и спасување се изведува со одделни формациски состави, заради обучување и усовршување за извршување на оперативни задачи со повисок степен на сложеност.
Тренинг со припадниците на силите за заштита и
спасување кој се извршува во функција на подигнување на степенот на обученост.
Изведување на вежби се врши заради проверка на
оспособеноста и подготвеноста на системот за заштита
и спасување во целина, или проверка на одделни негови делови.
Вежбите можат да бидат од локален, регионален,
државен или меѓународен карактер.

Центарот за обука е организациона единица во Дирекцијата за заштита и спасување каде што се обучуваат:
- командантите и членовите на Главниот штаб и на
подрачните штабови за заштита и спасување,
- командантите и членовите на општинските просторните штабови за заштита и спасување,
- републички сили за заштита и спасување (тимовите за брз одговор и единици за заштита и спасување),
- професионални и доброволни пожарникари и
- командниот кадар и силите за заштита и спасување на правните субјекти.
По реализирањето на наставните планови и програми се врши проверка на обученоста и оспособеноста за
заштита и спасување.
Центарот за обука претставува заокружена целина
за изведување на обука, тренинг и вежби и стручно оспособување со стандардно опремени кабинети, нагледни средства и полигони.
2.3. Сили за заштита и спасување
Развојот на силите и спасувањето:
- редефинирање на персоналниот и материјалниот
состав на силите за заштита и спасување согласно со
стандардите на Европската унија ,
- обучување, оспособување и опремување, на силите за заштита и спасување согласно со стандардите на
Европската унија и
- усогласување со стандардите на Европската унија
на стандардни оперативни процедури за оперативно
справување со опасностите и последиците предизвикани од природни непогоди и други несреќи.
3. УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ СРЕДНОРОЧНИ
ЦЕЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
3.1. Состојба во заштитата и спасувањето
во Република Македонија
Во изминатиот период вложувањето во заштитата и
спасувањето беше под реалните потреби, поради што
системот за заштита и спасување не е во можност да го
следи трендот на развој и осовременување. Ваквите
состојби негативно се рефлектираа во спроведувањето на мерките и активностите за спречување на
настанувањето на природните непогоди и други несреќи и ефикасно справување со последиците предизвикани од истите.
Во рамките на меѓународната соработка во наредниот период на билатерално ниво:
- ќе се интензивира потпишувањето на билатерални
договори за меѓусебна соработка во случај на природни непогоди и други несреќи со државите од непосредното соседство на Република Македонија. Со државите со кои веќе се ратификувани договорите за меѓусебна соработка ќе се преземат конкретни активности за
промоција на превенцијата и подготвеноста за дејствување во вистински ситуации,
- ќе се работи на интензивирање на меѓуопштинската соработка во делот на пограничните региони за
превенција, рано предупредување и справување со
природни непогоди и други несреќи,
- во целост ќе се користат можностите за развивање
на регионални проекти овозможени со програмата на
ИПА за прекугранична соработка во делот на зачувување на природните ресурси и заштита на животната средина,
- воспоставените партнерства на билатерално ниво
пред се со Данската агенција за управување со вонредни ситуации, Одделот за цивилна заштита на Италијанската Република и Операцијата Флоријан ќе се искористат максимално за развивање на проекти во делот
на унапредување на процесот за процена на ризици од
природни катастрофи и други несреќи согласно со
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стандардите на ЕУ, раното предупредување и обуката
на силите за заштита и спасување за оперативно дејствување и
- ќе се продолжи со градење на нови партнерства со
сродни организации и држави од поблиското и поширокото опкружување.
Во делот на регионалната соработка
- ќе се продолжи со активно учество во рамките на
Иницијативата за превенција и подготвеност од катастрофи во Југоисточна Европа. Учеството во иницијативата ќе овозможи продлабочување на регионалната соработка и натамошно унапредување на регионалните и
националните капацитети за превенција и подготвеност за катастрофи, продолжување со активното учество во рамките на Координативниот совет на Југоисточна Европа за деминирање, пред се, во делот на обуката и развивањето на проекти за чистење на неексплодирани убојни средства од територијата на Република
Македонија,
- ќе се продолжи со учество и поддршка на активностите во рамките на Советот за цивилно-воено планирање на Југоисточна Европа и
- ќе се следи и активно ќе се учествува во веќе започнатиот проект на Светската банка за промоција на
осигурувањето на ризици од катастрофи. Овој проект
во кој моментално се вклучени Република Македонија,
Република Албанија и Република Србија треба да резултира со зголемено користење на осигурувањето и
унапредување на моделот за финансирање на заштитата и спасувањето.
Соработка со меѓународните организации се имплементира преку соработка со:
Обединетите нации
- согласно со постоечките можности на Република
Македонија и поставените приоритети ќе започне процесот за ИНСАРАГ сертификација на среден тим за урбано трагање и спасување,
- согласно со постоечките можности на Република
Македонија и поставените приоритети ќе започне процедурата за активно учество во рамките на тимовите за
процена и координација при катастрофи на ОН
(UNDAC) и
- ќе се даде целосен придонес во остварувањето на
петте приоритети зацртани со Хјого рамката за акција
2005-2015 и одблизу ќе се следи процесот на нејзиното
продолжување по 2015 година.
Европската унија
- ќе продолжи активното учество во рамките на Европскиот механизам за цивилна заштита, пред се, во
делот на обуката на силите за заштита и спасување,
промоција на волонтерството и учество во проекти во
делот на превенцијата и подготвеноста,
- ќе се искористат сите можности што ги нуди Европскиот механизам за усогласување на националното
законодавство со стандардите, директивите и насоките
што доаѓаат од ЕУ во делот на цивилната заштита,
- на Европскиот центар за одговор при катастрофи
ќе му биде даден приоритет при операции за давање и
прием на меѓународна помош во случај на природни и
други катастрофи. За таа цел Република Македонија ќе
започне сеопфатен процес за усогласување и хармонизирање на законодавството кое ќе овозможи оптимални
услови за олеснет прием на меѓународна помош во
државата во случај на потреба, односно координиран
пристап при давање на помош,
- ќе се работи на поблиско поврзување со научноистражувачките центри и универзитети од ЕУ со домашните во делот на управувањето со ризици од катастрофи и намалувањето на нивните последици и
- ќе се воспостави единствениот повикувачки број
Е-112.
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НАТО
- продолжување со учеството во работата на Високиот совет за цивилно планирање на вонредни ситуации, пред се во Комитетот за цивилна заштита,
- продолжување на соработката со Евроатланскиот
координативен центар за одговор при катастрофи и
- продолжување на процесот за имплементацијата
на Партнерските цели.
Советот на Европа
- ќе продолжи учеството во рамките на платформата за соработка меѓу земјите членки на Советот воспоставена во 1987 година со Договорот за опасности,
во делот на превенцијата и подготвеноста за одговор
при катастрофи.
Со оглед на напред изнесеното стратешки интерес
на Република Македонија е членството во ЕУ и НАТО,
каде што и натаму земаме активно учество во соодветните активности.
3.2. Стратешка цел во заштитата и спасувањето е
обезбедување одржлив развој на заштитата и спасувањето кое сега и во иднина ќе ги одржува
значајните економски, социјални и еколошки
функции и ќе обезбедува услови за подобрување
на квалитетот на животот на сите граѓани
За да ја одржи и унапреди ефикасноста во заштитата и спасувањето за потребите на севкупната национална сигурност од природни непогоди и други
несреќи, Владата ќе:
- обезбеди законска, институционална и финансиска рамка за имплементација на одржлив развој на заштитата и спасувањето и
- обезбеди постојан финансиски механизам кој ќе ја
стабилизира состојбата во заштитата и спасувањето.
Стратешките среднорочни цели на земјата во заштитата и спасувањето од природни и други несреќи се
детерминирани од определбата за интегрирањето во
евроатлантските структури, како и од потребата за
градењето на ефикасен и рационален систем на заштита и спасување, компатибилен со системите на НАТО
и членките на Европската унија.
Стратешки среднорочни цели за период 2014 2018 година се:
- редефинирање на правната уреденост на системот
за заштита и спасување во функција на градење на современ и ефикасен национален систем за заштита и спасување кој ќе биде во согласност со стандардите за цивилна заштита на Европската унија и НАТО,
- идентификација и имплементација на стандардите
на НАТО и Европската унија кои се однесуваат на цивилната заштита, применливи во системот за заштита и
спасување на Република Македонија,
- интензивирање на учеството на Република Македонија во Механизмот за цивилна заштита на ЕУ и Финансискиот инструмент за цивилна заштита на ЕУ,
- нормативно доуредување на соработката меѓу
институциите во Република Македонија во смисла на
максимално искористување на расположливите ресурси во функција на Системот за заштита и спасување,
- подобрување на условите за спроведување на веќе
пренесените надлежности на општините во заштитата
и спасувањето и создавање на поволни услови за ефективно пренесување на преостанатите надлежности и
ресурси,
- трансформирање на силите за заштита и спасување во сили компатибилни на силите за цивилна заштита на земјите членки на Европската унија,
- обучување, оспособување и опремување на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување, како
дел од силите за заштита и спасување, во насока на
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нивна целосна подготвеност за учество, раководење и
координација на операциите за справување со опасностите и последиците предизвикани од природни непогоди и други несреќи,
- усогласување со стандардите на Европската унија
на стандардни оперативни процедури за оперативно
справување со опасностите и последиците предизвикани од природни непогоди и други несреќи,
- утврдување на стандарди на опремата, техничките
средства, инсталации, системи и постројки наменети за
заштита и спасување,
- интензивирање на активностите за целосно пополнување на републичките сили за заштита и спасување,
како и формирање на просторните сили за заштита и
спасување во општините каде што не се формирани,
- целосно опремување на републичките сили за
заштита и спасување согласно со утврдениот материјален состав,
- утврдување на стандардни оперативни постапки
(процедури) во заштитата и спасувањето, според кои
субјектите ќе постапуваат во извршувањето на активностите од својата надлежност,
- обучување на сите структури на силите за заштита
и спасување,
- воспоставување, уредување и опремување на командни центри на Главниот штаб и на подрачните штабови за заштита и спасување,
- целосно оспособување на Центарот за обука во
Скопје и Битола,
- создавање на логистички бази на Дирекцијата за
заштита и спасување во кои ќе се обезбедат потребната
опрема, технички средства, возила и механизација и
резерви за потребите на заштитата и спасувањето,
- учество на силите за заштита и спасување на меѓународни вежби и во меѓународни операции за заштита
и спасување и во отстранување на последиците предизвикани од природни и други несреќи,
- организирање и учество на локални, национални и
меѓународни вежби,
- интензивирање на развој на воздухопловната компонента,
- унапредување и развој на системот за единствена
евиденција (документирање) на природни непогоди и
други несреќи и стандардна аналитичка обработка на
податоци во Дирекцијата за заштита и спасување,
- воспоставување на системи за рано предупредување и следење на опасностите од природни непогоди и
други несреќи и нивно умрежување во функција на брз
и ефикасен одговор,
- во функција на превенцијата и оперативното дејствување, модернизирање и унапредување на системот
за информирање при појава на природни непогоди и
други несреќи,
- воспоставување на единствен комуникациско-информатички систем за потребите на заштитата и спасувањето со вклучена ГИС компонента,
- воспоставување на единствена национална база на
податоци за експерти од областа на заштитата и спасувањето, со која ќе управува Дирекцијата за заштита и
спасување,
- препознавајќи дека катастрофите не познаваат
граници, воспоставување, развивање и унапредување
на меѓународната соработка темелена на начелата за
рамноправност и солидарност, согласно со националните интереси на Република Македонија, со акцент на
регионалната соработка,
- зајакнување на инспекцискиот надзор, во примената на законските прописи на субјектите од единствениот систем за заштита и спасување, со посебен акцент
на подигнување на нивото на опременост со соодветни
уреди, инсталации, постројки и средства за заштита од
пожари и експлозии,
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- подигнување на квантитетот и квалитетот на човечките ресурси во организационите единици релевантни за развој на системот за заштита и спасување,
- континуирано усовршување на човечките ресурси
преку обезбедување на обуки од областа на заштитата
и спасувањето,
- обезбедување на специфични обуки поврзани со
различни сегменти од системот за заштита и спасување,
- обновување на возниот парк и техничката опременост на територијалните противпожарни единици со
специјални противпожарни возила за интервенции на
високи објекти, интервенции во услови на несреќи со
опасни материи, техничко-технолошки и сообраќајни
несреќи и хаварии, како и возила за интервенции на
гаснење на пожари на шуми и други отворени простори и
- доекипирање на постојните територијални противпожарни единици за достигнување на минималните
пропишани стандарди.
3.3. Развој во период од 2014 до 2018 година
- развој на мерките за заштита и спасување и интегрален пристап во намалување на последиците од природните непогоди и други несреќи, во мир, вонредна и
воена состојба,
- унапредување на самозаштитата во секое ранливо
подрачје, подигање на институционалните капацитети,
како и распоредување и ефикасна употреба на ресурсите,
- едукација и тренинг во превенцијата, подготвеноста и намалувањето на последиците,
- развој и зајакнување на човечките ресурси и материјалните можности и капацитети за истражување и
развој на институции за намалување на опасностите и
последиците од природните непогоди и други несреќи,
- поврзување на субјектите кои вршат превенција и
рано предупредување со цел за намалување на последиците од природни непогоди и други несреќи,
- подигнување на свеста на населението во ранливите подрачја за самозаштитата преку понагласено
учество на медиумите,
- вклучување и активно учество на населението во
превенцијата и отстранувањето на последиците од природни непогоди и други несреќи,
- зајакнување на мониторингот на опасности и други несреќи за ефикасна процена на ризикот и рано предупредување,
- подигање на повисоко рамниште на интегрирани
мерки и активности за превенција подготвеност и одговор при појава на природните непогоди и други несреќи, меѓу субјектите во системот за заштита и спасување,
- подобрување на координацијата меѓу националните, регионалните и меѓународните истражувачки активности на научните институции со цел за развој и
унапредување на системот за заштита и спасување,
- ефикасна национална легислатива,
- давање на висок приоритет на компатибилноста
на информациите и нивна размена за настанати природни непогоди и други несреќи, особено на регионално ниво, преку зајакнување на постојните механизми и
употреба на подобри техники за комуникации,
- зајакнување и унапредување на меѓународната и
регионалната соработка меѓу земјите изложени на ист
ризик преку размена на информации, заеднички активности, воспоставување и зајакнување на регионални и
меѓународни центри,
- вклучување на приватниот сектор во заштитата и
спасувањето и
- вклучување на здруженија во справувањето со
природни непогоди и други несреќи.
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3.4. Мерки за спроведување на Стратегијата
Активности на локално и национално ниво:
- воспоставување на целосна соработка на субјектите во системот за заштита и спасување со цел за намалување на ранливоста на загрозените подрачја и ефикасен одговор, преку доследна примена на плановите за
справување со природните непогоди и други несреќи
на национално и локално ниво,
- подготовки за ангажирање на сите расположливи ресурси во спроведување на активностите за справување со природните непогоди и други несреќи,
- развивање на методологии и алатки за процена на
ризици заради подобро оперативно планирање за заштита и спасување од истите на национално, регионално и меѓународно ниво,
- ажурирање на Националниот план за заштита и
спасување,
- преземање на мерки за зголемување на отпорноста
на инфраструктурни објекти од природни непогоди и
други несреќи,
- зајакнување на улогата и капацитетите на локалните власти во спроведување на заштитата и спасувањето,
- зголемена поддршка на невладини организации и
нивно активно учество во справувањето со природните
непогоди и други несреќи,
- планирање и спроведување на превентивни мерки
за намалување на опасностите и отстранување на последиците од природните непогоди и други несреќи,
- инкорпорирање на развојот на системот за заштита и спасување во стратешките приоритети на Владата
на Република Македонија,
- дефинирање на потребите за развој на системот за
заштита и спасување преку употреба на искуства од
другите земји со цел за зајакнување на националните
ресурси,
- документирање и аналитичка обработка на податоци на сите природни непогоди и други несреќи,
- вградување на економски ефикасни технологии во
програмите за намалување на последиците, вклучувајќи ги и системите за прогнозирање и рано предупредување,
- воспоставување и имплементирање на едукативни и информативни програми наменети за подигнување на јавната свест и
- вклучување на медиумите како значаен фактор за
подигнување на свеста, едукацијата и градење на јавното мислење.
4. ИСТРАЖУВАЧКО-НОРМАТИВНИ И РАЗВОЈНИ
ПРОЕКТИ
4.1. Истражувачки проекти
- Проект за организирање и спроведување на истражувачка работа од областа на заштитата и спасувањето. Проектот ќе опфаќа евалуација, поддршка,
унапредување и развој на системот за заштита и спасување,
- Проект за организирање и формирање на издавачка дејност. Со овој проект се очекува да се подобри известувањето на јавноста со активностите на Дирекцијата за заштита и спасување (изработка на билтени, списанија, стручна литература и слично за потребите на
заштитата и спасувањето), соработка со средствата за
јавно информирање и подигнување на свеста и самозаштитата кај граѓаните и
- Проект за формирање на компјутерски центар
и примена на методологијата и технологијата за моделирање и симулации од областа на заштитата и спасувањето. Преку овој проект се очекува вградување на
нови технологии за модели на однесување на одредени
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појави, нивно симулирање, дефинирање на разни
сценарија, по кои би се изведувале вежби (било да
се канцелариски, теренски или комбинирани) на силите за заштита и спасување и можни начини на справување со постојни и идни опасности по луѓето и материјалните добра.
4.2. Нормативни проекти
- Континуирано усогласување на националното законодавство со законодавството на Европската унија
од областа на заштитата и спасувањето,
- Изменување и дополнување на постојните релевантни закони и подзаконски акти и други прописи и
- Изработка на проект за утврдување на нови и
унапредување на постојните стандарди и оперативни
процедури во сите сегменти од системот за заштита и
спасување во Република Македонија во согласност со
стандардите на НАТО и Европската унија, ќе овозможи постапки и процедури за ангажирање, оперативно дејствување и командување со силите за заштита и
спасување.
4.3. Развојни проекти
- Проект за собирање, систематизирање и обработка
на документи за употреба на системот за заштита и
спасување,
- Проект за евалуација на системот за заштита и
спасување и планирање, креирање и координација на
системот,
- Проект за проширување на меѓународна, регионална и билатерална соработка заради обезбедување на
други извори на финансиски и материјални средства за
развој на заштитата и спасувањето,
- Проект за имплементација на партнерските цели,
- Проект за подготвување на база на податоци од
областа на заштитата и спасувањето и нејзино користење за можни природни непогоди и други несреќи од
поголеми размери во Република Македонија и нејзино
постојано ажурирање со процена на ризик од постојните загрозувања,
- Проект за развој и реализација на основна, дополнителна и специјализирана обука на припадниците на
силите на заштита и спасување,
- Проект за формирање на компјутерско-информатички и телекомуникациски систем и формирање и имплементација на геоинформациони системи и системи
за глобално позиционирање, како и воведување на најнови ГИС технологии,
- Проект за соработка и комуникација со министерствата, соодветните државни агенции и самостојни органи на државната управа, единиците на локалната самоуправа и здруженија и организации за развој на системот за заштита и спасување,
- Проект за изработка на плански документи за заштита и спасување,
- Проект за унапредување и развој на сегментот за
специјализирани услуги со воздухоплови и
- Проект за зајакнување на материјално-техничките
ресурси на Дирекцијата за заштита и спасување.
5. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈСТВА, АКТИВНОСТИ И ПОСТАПКИ ОД ПРЕВЕНТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН КАРАКТЕР КОИ ГИ СПРОВЕДУВААТ ОРГАНИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА, ЕДИНИЦИТЕ
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ТРГОВСКИТЕ
ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИ
И СЛУЖБИ И ЗДРУЖЕНИЈА
Информациите, знаењето, научните достигнувања и
некои од технологиите кои се неопходно потребни за
намалување на ефектите од природните непогоди, во
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многу случаи треба да бидат достапни и применливи.
Научните достигнувања, технологии и податоци со соодветна обука треба да бидат достапни до сите, како во
однос на времето потребно за нивна имплементација,
така и во однос на сите загрозени подрачја.
Вклучувањето на локалната самоуправа и нејзиното
активно учество треба да се поддржува со цел за постигнување на подетален увид во индивидуалната и колективната перцепција на развојот и ризикот, со јасен
пристап кон разбирањето на културните и организациските карактеристики на секое општество. Поддршката и нејзиното активно учество имаат големо
значење за определување на оние активности кои ќе ја
фаворизираат превенцијата и намалувањето на последиците со цел да се изнајде соодветно и ефикасно значење за намалување на влијанието на природните непогоди и други несреќи.
Органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните
претпријатија, установи служби и здруженија, се должни да учествуваат во спроведување на превентивните и
оперативните мерки за заштита и спасување, во рамките на нивните надлежности, а согласно со плановите за
заштита и спасување, за секоја мерка одделно, и тоа:
Евакуација
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за транспорт и врски,
Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и
социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за
заштита и спасување, Агенцијата за стокови резерви,
Црвениот крст на Република Македонија, јавните комунални претпријатија, транспортните претпријатија и
претпријатијата за снабдување и хуманитарни здруженија.
Згрижување на настраданото и загрозеното
население
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Министерството за локална самоуправа, Центарот за управување со кризи,
Дирекцијата за заштита и спасување, единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст на Република Македонија и туристичките и угостителските претпријатија.
Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Дирекцијата за радијациона сигурност, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи, Ветеринарниот институт, Институтот за земјоделство, Министерството за одбрана, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби.
Спасување од урнатини
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за внатрешни работи,
Министерството за здравство, Министерството за тран-

спорт и врски, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Центарот за управување со
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Министерството за одбрана, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби.
Заштита и спасување од поплави
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за внатрешни
работи, Министерството за здравство, Министерството
за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Центарот за управување со
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Управата за хидрометеоролошки работи, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби.
Заштита и спасување од пожари, експлозии
и опасни материи
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за внатрешни
работи, Министерството за здравство, Министерството
за транспорт и врски, Министерството за економија,
Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Управата за хидрометеоролошки
работи, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија од областа на шумарството и земјоделството, како и националните паркови.
Заштита од неексплодирани убојни средства
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за внатрешни работи,
Министерство за здравство, Центарот за управување со
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и единиците на локалната самоуправа.
Прва медицинска помош
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за здравство, единиците
на локалната самоуправа, Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Министерството за одбрана и Црвениот крст на Република Македонија.
Асанација на теренот
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со: Министерството за здравство, Институт
за јавно здравје на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и
просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,
единиците на локалната самоуправа, јавните комунални претпријатија од различни области и јавните установи и служби.
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Засолнување
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за транспорт и врски,
Министерството за внатрешни работи, единиците на
локалната самоуправа, Центарот за управување со
кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и трговските друштва.
Заштита и спасување на животни и производи
од животинско потекло
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Министерството за
транспорт и врски, Агенцијата за храна и ветеринарство, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за
заштита и спасување, националните паркови, Ветеринарниот факултет, Институтот за ветеринарство, јавните претпријатија, трговските друштва и единиците на
локалната самоуправа.
Заштита и спасување на растенија и производи
од растително потекло
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Земјоделскиот факултет, Институтот за земјоделство, јавните претпријатија, трговските друштва и единиците
на локалната самоуправа.
Заштита и спасување од техничко-технолошки
несреќи
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за животна средина и
просторно планирање, Министерството за транспорт и
врски, Министерството за економија, Министерството
за здравство, Министерството за внатрешни работи,
Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, единиците на локалната самоуправа
и јавните претпријатија и
Спасување од сообраќајни несреќи
Дирекција за заштита и спасување како носител во
соработка со Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Управата за цивилно
воздухопловство, Управата за хидрометеоролошки работи, единиците на локалната самоуправа, Црвениот
крст на Република Македонија, ЈП Македонски железници - Инфраструктура, Македонски железници - А.Д.
Транспорт во државна сопственост, ЈП Македонија пат
и ЈП за аеродромски услуги - “Македонија” - Скопје.
6. ЗАКЛУЧОК
Системот за заштита и спасување на Република Македонија е единствен систем кој ќе овозможи оптимална ефикасност на заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи, штитејќи ги трајните интереси кои произлегуваат од темелните вредности утврдени во Уставот на Република Македонија, како и
учество и давање на помош во заштитата и спасувањето на други земји.

Правна рамка усогласена со меѓународните прописи и стандарди, ефикасна превенција, подготвени и соодветно опремени сили за заштита и спасување, кои
можат да се справат со природните непогоди и други
несреќи во секојдневното современо живеење во услови на мир, вонредна и воена состојба.
Доследното почитување на одредбите од законите и
под законските акти со кои се уредува заштитата и спасувањето од страна на субјектите од единствениот систем за заштита и спасување, ќе обезбеди интегриран и
координиран пристап и функционалност на системот.
Развојот и унапредувањето на подготвеноста на општините за превентивно и оперативно дејствување и
закрепнување од природни непогоди и други несреќи
ќе обезбеди ефикасно учество на локалната самоуправа
во заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра.
Зајакнувањето на инспекцискиот надзор во спроведување на надлежностите од страна на субјектите во
системот за заштита и спасување ќе придонесе за зголемување на степенот на подготвеноста на субјектите
за превентивно и оперативно дејствување при природни непогоди и други несреќи.
За одржлив развој на системот за заштита и спасување потребни се значајни финансиски средства кој во
постојниот модел на финансирање и висина на буџетски средства не можат на адекватен начин да одговорат
на сите барања на интегрираниот систем за заштита и
спасување. Со цел за продолжување и интензивирање
на финансиската поддршка, се прават сериозни напори
да се обезбеди стабилен систем на финансирање кој ќе
овозможи имплементација на оваа стратегија и реализирање на проектите утврдени со неа, во интерес на
подигање на квалитетот и организираниот пристап во
заштитата и спасувањето. До создавањето на потребните услови за стабилен систем на финансирање, спроведувањето на националната стратегија за заштита и спасување ќе се врши во рамките на одобрените буџетски
средства.
Поддржана од политичкиот и економскиот систем,
заштита и спасувањето организирани на начин предложен со оваа стратегија, ќе овозможи поцелосна заштита на луѓето и животната средина, ќе обезбеди посигурни услови за заштита на населението, намалување
на последиците и заштита на вредностите и интересите
на државата како со сопствени сили, така и во согласност со глобализацијата на светските интереси и потреби.
Националната стратегија за заштита и спасување ќе
се имплементира низ акциски план. Истиот ќе ја дефинира деталната реализација на стратешките активности, како и носителите на реализацијата, индикаторите на успешност, временскиот рок за реализација и
неопходните финансиски средства. Реализацијата на
Националната стратегија ќе се врши со финансиски
средства од буџетот.

Стр. 10 - Бр. 6

Бидејќи во рамките на интегрираниот систем за
заштита и спасување учествуваат сите ресорни државни органи кои имаат обврски да реализираат дел од
стратешките цели на оваа стратегија е потребно нивно
учество во изработката на акцискиот план за спроведување на стратегијата.
Во рамките на соработката со меѓународните партнери можни се планирања на донации и заеднички
проекти кои имаат за цел за давање поддршка во реализација на целите на Националната стратегија и активностите од акциониот план.
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Ја донесува Националната стратегија за заштита и
спасување на Република Македонија за периодот 20142018 година.
Националната стратегија ќе се објави во „Службен
весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-111/1
9 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

Собранието на Република Македонија:
Согледувајќи го во светски рамки забрзаното зголемување на човечките и економските загуби од природни непогоди и други несреќи,
Повикувајќи се на одлуката на Генералното собрание на ООН во неговата Резолуција 44/236 од
22.12.1989 година за промовирање на долгорочна глобална акција за спасување на човечки животи и намалување на влијанието од природните катастрофи,
Повикувајќи се на, исто така, долгорочната одлука
на Генералното собрание на ООН и Резолуцијата
46/182 од 19.12.1991 година за прифаќање на
единствен и интегриран пристап за справување со природни непогоди и други несреќи во сите негови аспекти, вклучувајќи ја и превенцијата,
Ценејќи дека одржлив економски раст и одржлив
развој не се возможни без преземање на соодветни
мерки за намалување на загубите од природни непогоди и други несреќи и дека постои тесна врска меѓу загубите и деградирањето на околината, како што е наведено во Агендата 21,
Реафирмирајќи го принципот кој ја истакнува потребата меѓународната заедница да дава помош на земјите погодени со природни непогоди и други несреќи
кои можат да предизвикаат ненадејни големи последици во тие земји,
Одговарајќи на барањето на Генералното собрание
на ООН во неговата Резолуција 48/188 од 23.12.1993
година,
Прифаќајќи ги препораките од Хјого (Hyogo) акциската рамка 2005-2015 година, Кобе, Јапoнија,
Приклучувајќи се на Механизмот за цивила заштита на Европската унија и Финансискиот инструмент за
цивилна заштита на Европската унија,
Повикувајќи се на принципот за партнерство за изградба на посигурно општество, базирано на заеднички интерес, подеднаква сувереност и поделена одговорност за спасување на човечки животи, заштита
на човечките и природните ресурси, екосистемите и
културните блага, истиот да го реафирмира со ангажирање на национални, регионални и меѓународни сили,
Ги повикува сите субјекти да ги заштитат поединците од физички повреди и трауми, да го заштитат
имотот и да обезбедат прогрес и стабилност, признавајќи генерално, дека секоја земја ја сноси примарната одговорност за заштита на своите граѓани (население),
инфраструктура и други национални добра од влијанието на природни непогоди и други несреќи и

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
73.
Врз основа на член 79 точка 5 од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ И ТИПОВИТЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И
ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛБА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, БРОЈОТ НА ЧАСОВИ ЗА
ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ГАЃАЊЕ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ
ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ
Член 1
Во Правилникот за видовите и типовите на огнено
оружје и другите средства за присилба за потребите на
правните лица кои вршат приватно обезбедување, бројот на часови за оспособување за гаѓање со огнено
оружје и формата и содржината на налогот за носење
на оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/13) во член 6 во ставот 2 по зборовите „одговорното лице“, запирката и зборовите „за печат“ се
бришат.
Член 2
Образецот број 1 се заменува со нов образец број 1
кој e даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 12.1-90607/1
31 декември 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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____________________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
74.

Врз основа на член 27 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13 и 164/13), министерот за здравство донесе
ПРОТОКОЛ
ЗА БЕЗБЕДНА ХИРУРГИЈА
Член 1
Со овој протокол се пропишува вршењето на проверката за обезбедување на безбедна хирургија при извршувањето на хируршки интервенции во здравствените установи.
Член 2
Пред, за време и по извршувањето на хируршка интервенција, заради намалување на веројатноста за
грешка при извршувањето на хируршка интервенција односно заради обезбедување на безбедна хирургија се
врши проверка на преземените дејствија согласно Оперативната листа за проверка за безбедна хирургија која
е дадена во Прилог и е составен дел на овој протокол.
Член 3
Овој протокол влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-10842/3
27 декември 2013 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 12 - Бр. 6
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
75.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 9.1.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Виолета Јоанидис, судија на Основниот суд Скопје 2
Скопје, со навршување на 64 години на 8.12.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 9.1.2014 година.
Бр. 07-67/1
10 јануари 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

76.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 9.1.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Ештреф Буфи, судија на Основниот суд Дебар, со навршување на 64 години на 20.11.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 9.1.2014 година.
Бр. 07-69/1
10 јануари 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

77.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува
ОГЛАС
- За избор на претседател на Основен суд Берово;
- За избор на претседател на Основен суд Велес;
- За избор на претседател на Основен суд Гевгелија;
- За избор на претседател на Основен суд Делчево;
- За избор на претседател на Основен суд Кавадарци;
- За избор на претседател на Основен суд Кичево;
- За избор на претседател на Основен суд Крива Паланка;
- За избор на претседател на Основен суд Неготино;
- За избор на претседател на Основен суд Прилеп и
- За избор на претседател на Основен суд Штип.
Кандидатите за избор на претседател треба да ги
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“
бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на
РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет
на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот
совет на Република Mакедонија на следната адреса:
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 07-2240/1
31 декември 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА
МРЕЖА МАРнет

78.

Врз основа на член 10, став 1, алинejaа 13 од Законот за основање на македонска академска истражувачка мрежа МАРнет и член 38 од Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК
домен, Управниот одбор на Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА АРБИТРАЖНА ПОСТАПКА ПРИ МАКЕДОНСКА
АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРнет
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Овие Правила го уредуваат начинот на разрешување на споровите меѓу регистрантите во постапката за
регистрација и спорови помеѓу корисникот на доменот
и трето лице за правото на користење на домен од трето лице.
Право за поведување постапка за арбитража, спрема одредбите на овој Правилник, има секоја трета
страна која смета дека и се повредени следните права:
- името на доменот е исто или слично со името на
трето лице, на кое тоа лице има право;
- постои сличност или поистоветност помеѓу имињата на домените;
- корисникот на доменот нема прво или законски
интерес за користење на домен со такво име и
- користењето на доменот е во спротивност со начелото на совесност и чесност.
Член 2
Во согласност со овој Правилник можат да се решаваат и други спорови во врска со правото на користење
на домен помеѓу трето лице и регистрант на домен, кои
директно се однесуваат на примената на одредбите на
овој Правилник.
Член 3
Правото на решавање на споровите согласно овој
Правилник не го забранува и правото на страните да
водат спор и пред надлежен суд, друг арбитражен орган или друг надлежен орган за спорното прашање.
Член 4
Доколку поднесат барање за водење на арбитражна
постапка согласно овој Правилник, страните се должни
да дадат изјава дека ги прифаќаат правилата и дека донесената одлука ќе ја почитуваат, се додека не биде
променета во друга постапка.
Изјавата од став еден на овој член се дава во писмена форма со поднесувањето на барањето за поведување
на арбитражната постапка, а третото лице ја дава со
прифаќање на барањето за арбитражна постапка.
Член 5
Доколку страните поведат друг спор пред суд, друга
арбитража или друг надлежен орган за решавање за истото прашање помеѓу истите страни, за тоа го известуваат
МАРнет и арбитражниот орган, кој донесува одлука за отфрлање на барањето за водење на арбитражна постапка.
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Член 6
Доколку во арбитражната постапка согласно овој Правилник се утврди дека е повредено правото на трето лице,
се носи одлука со која на регистрантот на доменот се одзема правото на користење на доменот за кој се води спорот, а правото за користење на доменот се доделува на
подносителот на барателот за арбитражна постапка.
Член 7
Во арбитражната постапката согласно овој Правилник не може да се истакнува друго барање и арбитражата да донесува одлука за други прашања, како што
се одлука за надомест на договорна и вон договорна
штета, ниту одлука со која на регистрантот на доменот
се наложува нешто да трпи, да направи или да превзема дејства како и други видови на трошоци.
Член 8
Одделни изрази употребени во овој Правилник го
имаат следното значење:
- “Арбитражна постапка “е постапката за решавање
на спор помеѓу регистрант на домен и трето лице;
- “Арбитражна спогодба“ е писмена спогодба потпишана од секој учесник во постапката;
- “Страна во спорот“ е лицето кое поднело барање
за поведување на арбитражна постапка и лице против
кое е поведена постапката;
- “Учесници во постапката“ се сите лица инволвирани во арбитражната постапката;
- “Прописи согласно овој Правилник“ се Законот за
основање на македонска академска истражувачка мрежа МАРнет и сите останати подзаконски акти донесени
врз основа на овој Закон, по кои се постапува во процесот на регистрација на домен.
Член 9
Пред почнуваење на арбитражната постапка, арбитерот
ги повикува страните спорот да го решат по пат на медијација односно на мирен начин. Во таа постапка арбитерот
може страните да ги советува, да им дава упатства за ефикасен и правичен начин на решавање на спорот, како и да
им предложи спогодбено решавање на спорот.
Доколку се постигне решавање на спорот по пат на
медијација од претходниот став, арбитерот прави спогодба која е извршна и истата се спроведува.
Во случај да се постигне спогодба по пат на медијација
од претходниот став, арбитражната постапка се прекинува.
2. ОРГАНИ НА АРБИТРАЖАТА
Член 10
Арбитражната постапка ја води арбитер поединец
од листата на именувани арбитри на МАРнет или на
барање на странката совет од тројца арбитри.
Со поднесувањето на барањето за поведување на
арбитражна постапка може да се предложи и број на
арбитри кои ќе постапуваат по конкретниот спор.
Доколку подносителот на барањето за поведување
на арбитражна постапка побарал да постапува арбитер
поединец, третата страна може да бара да постапува
совет од повеќе арбитри кои нема да бидат парен број,
за што тој ги сноси и трошоците.
Ако бројот на арбитри кои ги предлага страната е
парен, директорот на МАРнет именува арбитер кој го
прави советот со непарен број.
Член 11
Доколку подносителот на барањето за арбитражна постапка побара повеќе од еден арбитер да решава по спорот, тој предлага еден од арбитрите од листата на именувани арбити, а третата страна предлага друг арбитер. Третиот арбитер го предлага директорот на МАРнет.
Член 12
Арбитрите ги избира Управниот одбор на МАРнет
за време од четири години со право на продолжување
на мандатот.
Управниот одбор со Одлука избира 5 (пет) арбитри.
Доколку во текот на работењето се појави потреба,
бројот на арбитри може дополнително да се зголеми.
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Листата на избрани арбитри е јавна и е објавена на
интернет страницата на МАРнет, а на писмено барање
на заинтересирана страна, листата може да им се даде
во писмена форма.
Член 13
Управниот одбор aрбитрите ги избира од редот на
познати стручни лица на проблематиката за која постапува, особено лица со интегритет и способност за објективно одлучување.
Арбитерот има обврска да постапува непристрасно,
објективно и самостојно во спорот. Доколку постои основа за негово изземање поради причини што можат да
ја доведе под сомнение одлуката на арбитерот, тој е
должен да поднесе барање да не постапува по таа арбитража. На негово место се именува друг арбитер кој
гарантира непристрасност и објективност.
Барање за изземање и промена на арбитер можат да
побарат и страните доколку за тоа постојат оправдани
причини кои треба да бидат поткрепени со докази или
заверени изјави. За барањето за изземање потребно е да
се произнесе и арбитерот чие изземање се бара.
Член 14
По изборот на арбитерот службата на МАРнет
писмено го известува арбитерот дека е избран и дека е
именуван за арбитер во конкретен спор.
Избраниот арбитер е должен во рок од 3 дена да даде одговор дали е согласен со предлогот односно именувањето. Доколку постои конфликт на интерес или
друга причина која го попречува арбитерот да постапува во конкретниот премет, арбитерот ведаш ја известува службата на МАРнет и се поведува постапка за именување на друг арбитер.
3. ЗАПОЧНУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА АРБИТРАЖНА
ПОСТАПКА
Член 15
Барање за поведување на арбитражна постапка има
право да поднесе секоја страна која смета дека дека и
се повредени правата и за кои има право да бара заштита со овој Правилник.
Барањето за поведување на арбитражна постапка се
поднесува до Архивата на МАРнет во писмена форма
или на официјалната адреса на електронска пошта во
електронска форма.
Барањето за поведување на арбитражна постапка се
поднесува на пропишан образец кој задолжително се
пополнува.
Ако барањето поведување на арбитражна постапка
за го поднесува физичко лице задолжително се потпишува на пропишаниот образец а доколку барањето го
поднесува правно лице, потребно е да го наведе и името и презимето на лицето овластено за застапување на
правното лице, уредно заверено со печат.
Член 16
Во прилог кон барањето за поведување на арбитражна
постапка се поднесуваат и потребните докази и исправи.
Доколку барањето за поведување на арбитражна постапка се поднесува во електронска форма, барателот е должен
во рок од 3 дена да достави фотокопии од доказите и исправите до Архивата на МАРнет а по потреба и оригинали.
Член 17
Образецот за поведување арбитражна постапка задолжително содржи:
- Полно име на подносителот на барањето за поведување на арбитражна постапка ( Име на правното лице запишано во Централен регистар на Република Македонија или
друг регистар, поткрепени со доказ од соодветниот регистар и име на застапникот или полномошникот);
- Седиште на подносителот, телефон и адреса на
електронска пошта;
- Докази врз основа на кои се базира барањето;
- Име на арбитерот;
- Потпис на подносителот, односно електронски потпис
доколку барањето се поднесува во електронска форма;
- Други податоци доколку се потребни.
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Член 18
Барањето, доказите, исправите и сите потребни документи кои се поднесуваат се доставуваат во доволен
број примероци за сите страни во постапката.
Подносителот на барањето за поведување на арбитражна постапка во рок од 3 дена доставува доволен
број примероци на барањето, доказите, исправите и сите потребни документи. Во спротивно директорот на
МАРнет барањето ќе го отфрли како неуредно.
Член 19
Доколку со овој Правилник не е предвиден друг
рок, се смета дека во рок од 8 дена се превземаат сите
дејства кои се поврзани со рок.
Член 20
Доставата на целата писмена и електронска пошта се
врши до адресата која е пријавена во барањето за покренување на арбитражна постапка, која подносителот ја назначил како адреса на која ќе врши прием на пратки.
Доколку во Барањето не се назначи адреса на која
ќе се врши прием на пратки, се смета дека доставата е
уредна ако истата се достави на адресата наведена во
документите кои се доставени од Централен регистар
за правните лица и адресата назначена во личната
карта за физичките лица. Исто така, доколку барањето
за арбитражната постапка се достави во електронска
форма, доставата ќе се смета за уредна доколку е доставена на адресата на електронската пошта преку која
странката го испратила барањето за арбитражната постапка а подоцна не пријавила нова адреса.
Член 21
Сите учесници во арбитражната постапка можат да комуницират меѓу себе со цел размена на докази и инфиормации, но само доставите преку МАРнет и арбитражната комисија ќе се сметат за уредни и од мигот на доставата на
истите преку МАРнет и арбитражната комисија почнува да
тече рокот за било кое дејство врзано со рок.
Член 22
По поднесување на барањето за поведување на арбитражна постапка до службите на МАРнет, барањето
со сите документи доставени со барањето се доставуваат на спротивната страна и истата се повикува во рок
од 8 дена да достави одговор.
Ако за арбитражата е заинтересирана и трета
страна, службите на МАРнет за тоа ја известат за да
може во постапката влезе како замешувач. За сите дејства кои се преземат во текот на постапката, страната
ќе биде известена и донесената одлука има право дејство и спрема замешувачот.
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4. АРБИТРАЖНА ОДЛУКА
Член 23
За водење на постапката, независно дали ја води арбитер поединец или совет од тројца или повеќе арбитри, задолжително се води записник во кој се забележуваат сите дејства кои се превземаат за време на заседанието, како и сите задолженија кои треба да ги преземат учесниците во постапката.
Член 24
За одлучување по барањето секогаш се води седница на која се покануват сите учесници во постапката.
Доколку нема докази дека уредно се поканети сите
страни на седницата тогаш седницата се одлага се до
обезбедувањето на докази за уредно известување на
страните за времето и местото на одржувањето на седницата на која се одлучува по барањето.
Ако страните во постапката одбиваат да примат известување или не го примат известувањето на адресите наведени во поднесоците, а не пријавиле промена на седиштето
или на адресата на електронска пошта, тогаш се смета дека
се уредно поканети и седницата за одлучување по барањето
може да се одржи а одлуката е полноважна.
Член 25
Арбитражната одлука се донесува во писмена форма со
образложение, освен ако странките постигнат спогодба.
Арбитражната одлука се објавува и се доставува до
учесниците во постапката во рок од 3 дена од седницата на
која се расправало по барањето за арбитражна постапка.
Член 26
По конечноста на одлуката во арбитражната постапка со која се наредува некое трпење, чинење, бришење или друго дејство кое се однесува на регистрираниот домен, задолжително се доставува до регистрарот
кој е должен да постапи по арбитражната одлука.
Член 27
Секој арбитер има право на награда согласно Тарифникот за висината на наградата за арбитражна постапка.
Трошоците за арбитражата ги поднесуваат секоја
страна независно од исходот на спорот.
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