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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.124 од 20.09.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" број 
36/2004, 49/2004 и 86/2008), во членот 2 по точката 25 се додаваат две нови точки 26 и 27, 
кои гласат:  
"26. "Градби и инсталации што содржат опасни сили" се објекти и постројки со опасна моќ 
(брани, насипи, нуклеарки, објекти и постројки за производство на електрична енергија и 
друго) кои во случај на воена состојба се заштитени со женевските конвенции и 
дополнителните протоколи како цели на воено дејствување и  
27. "Цивилна заштита" се сите субјекти кои учествуваат во заштитата и спасувањето во 
Републиката, организирани како единствен систем за откривање и спречување на 
настанувањето и отстранувањето на последиците од настанатите природни непогоди и 
други несреќи и давање помош во мир, вонредна состојба и воена состојба." 

Член 2 

Пред членот 113 насловот е) се менува и гласи: "е) Ознаки и униформи на силите за 
заштита и спасување, обележување на возилата и воздухопловите, на објектите, на 
средствата за заштита и спасување и на градбите и инсталациите што содржат опасни 
сили". 

Член 3 

Членот 113 се менува и гласи:  
"Припадниците на силите за заштита и спасување носат униформи со ознаки пропишани 
од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување за време на нивното ангажирање 
во услови на мир и вонредна состојба. 

Припадниците на силите за заштита и спасување носат униформи со меѓународниот знак 
за распознавање на цивилната заштита во случај на воена состојба. 

Припадниците на силите за заштита и спасување во случај на воена состојба се 
легитимираат со легитимации на кои е истакнат меѓународниот знак за распознавање на 
цивилната заштита." 
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Член 4 

Членот 114 се менува и гласи:  
"Возилата и воздухопловите на Дирекцијата имаат обележја на Дирекцијата и светлосни и 
звучни уреди кои се користат во услови на мир и вонредна состојба. 

Возилата и воздухопловите што се користат за извршување на задачи во заштитата и 
спасувањето можат да имаат вградено светлосни и звучни уреди и обележја од ставот 1 
на овој член. 

Во случај на воена состојба возилата и воздухопловите на Дирекцијата и возилата и 
воздухопловите што ќе се користат за извршување на задачи во заштитата и спасувањето 
се обележуваат со меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита." 

Член 5 

По членот 114 се додава нов член 114-а, кој гласи: 

"Член 114-а 

Меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита е рамнокрак син триаголник 
на портокалово поле." 

Член 6 

Членот 115 се менува и гласи:  
„Функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, бојата, 
светлосните и звучните уреди и обележја на возилата и воздухопловите за заштита и 
спасување што се користат во мир и вонредна состојба и начинот на истакнување на 
меѓународниот знак за распознавање на цивилната заштита во случај на воена состојба на 
униформата и функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и 
спасување, обележувањето на возилата и воздухопловите, на објектите, на средствата за 
заштита и спасување и на градбите и инсталациите што содржат опасни сили со уредба ги 
пропишува Владата." 

Член 7 

Во членот 143 став 4 бројот "30" се заменува со бројот "60". 

Член 8 

Во членот 146 став 1 зборовите: "веднаш, а" се бришат, а бројот "60" се заменува со бројот 
"120." 
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Ставот 2 се менува и гласи:  
"Вкупниот извештај за штета што го изготвува комисијата од ставот 1 на овој член, содржи 
оцена на комплетноста на доставените извештаи согласно со Методологијата за процена 
на штета и мислење од Министерството за финансии за можноста за обезбедување на 
парична помош од Буџетот на Република Македонија." 

Во ставот 3 зборовите: "од средствата за солидарност на Републиката" се бришат. 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија" 

 

 


