РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
__________________________________________________________________

УРЕДБА
за знаците за тревожење

Скопје, Декември 2006г.

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за управување со кризи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на _______________ донесе

У Р Е Д Б А
за знаците за тревожење
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат знаците за тревожење на населението во
Република Македонија.
Член 2
Знаците за тревожење претставуваат сигнали со кои се известува и тревожи
населението преку инсталираните сирени од системите за тревожење.
Член 3
Знаци за тревожење во Република Македонија во случај на појава на
опасност се:
- знак за општа опасност и
- знак за престанок на опасноста.
Член 4
Знакот за општа опасност се емитува при појава на ризици и опасности со
вклучување на сирените од системите за тревожење со непрекинат завивачки тон
во траење од 60 секунди.
Знакот за престанок на опасноста се емитува при престанок на ризикот и на
опасноста со вклучување на сирените од системите за тревожење со едноличен тон
во траење од 60 секунди.
Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ставовите 1 и 2 на овој член
се составен дел на оваа уредба.
Графичкиот приказ на знаците за тревожење од ставовите 1 и 2 на овој член
се истакнува на видни места во објектите на учесниците во системот на управување
со кризи.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи
Правилникот за знаците за тревожење, („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/92, 58/92, 63/96 и 53/97).
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Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.

Број___________________
_____________2006 година
Скопје
Претседател на Владата
На Република Македонија
Никола Груевски
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ЗНАЦИ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ
ЗНАК ЗА ОПШТА ОПАСНОСТ

60 se k.

Се емитува со непрекинат завивачки тон

ЗНАК ЗА ПРЕСТАНОК НА ОПАСНОСТА

60 sek.

Се емитува со едноличен тон
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