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2011036863
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со
кризи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март
2011 година.
Бр. 07-1507/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КРИЗИ
Член 1
Во Законот за управување со кризи (“Службен весник на Република Македонија“ број
29/2005), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од
Законот за инспекцискиот надзор (“Службен весник на Република Македонија“ број
50/10), доколку со овој закон поинаку не е уредено.“
Член 2
Во членот 3 став 1 точката 6 се менува и гласи:
“„Превенција“ е збир на планирани, организирани и институционално водени
активности насочени кон намалување или целосно избегнување на неповолните влијанија
од ризиците и опасностите и со нив поврзаните несреќи, катастрофи, кризи и кризни
состојби;“.
Член 3
Во членот 21 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:
„- изработување и ажурирање на единствена процена на загрозеноста од сите ризици и
опасности по безбедноста на Републиката.“
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Член 4
Во членот 29 став 1 зборовите: „Центарот организира“ се заменуваат со зборовите: “во
Центарот се формира центар за обука кој организира“.
Во ставот 2 по зборот „кризи“ се додаваат зборовите: „и за истите Центарот издава
сертификати“.
Во ставот 3 по зборот „вежбите“ се додаваат зборовите: „формата и содржината на
сертификатите за обуката и вежбите“.
Член 5
Во членот 37 став 1 по зборот „предупредување“ се става запирка и зборовите: „во
случај на кризни состојби“ се заменуваат со зборовите: „како и справување со појавени
ризици, опасности, кризи, кризни состојби, несреќи и катастрофи“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Владата со уредба ги утврдува оперативните постапки за меѓусебната комуникација,
координација, соработка и постапување на субјектите во системот за управување со
кризи.“
Член 6
По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:
„Член 37-а
За реализирање на активностите од членот 37 став 1 на овој закон, Центарот
организира и развива Географски информациски систем.
За потребите на Географскиот информациски систем сите учесници во системот за
управување со кризи се должни без надоместок до Центарот да ги доставуваат и
разменуваат сите податоци, мапи, снимки, слики и останати релевантни материјали во
електронска форма.“
Член 7
Во членот 39 став 1 зборовите: „во состојба на кризна состојба“ се бришат.
Во ставот 2 по зборот „тревожење“ се додаваат зборовите: „начинот и процедурите за
тревожење и постапките на населението“.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Имателите на сопствени системи за тревожење се должни да обезбедат вклучување во
единствениот систем за тревожење во Републиката.“
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.
Член 8
Во членот 40 став 1 по зборот „Републиката“ точката станува запирка и се додава
знакот „( Е-112)“.
Член 9
Во членот 50 став 1 по зборот „ Центарот“ запирката се брише,
„образование“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

по зборот

Член 10
Во членот 51 став 1 алинеја 1 на крајот на реченицата сврзникот „и“ се заменува со
запирка.
Во алинејата 2 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат
три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат:
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„- да проверуваат идентификациски документи на лица поради потврдување на нивниот
идентитет во согласност со закон,
- да бараат стручно мислење кога е тоа потребно за инспекцискиот надзор и
- да обезбедат други потребни докази.“
Член 11
По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б, кои гласат:
“Член 51-а
При вршење на инспекцискиот надзор, во согласност со закон инспекторот за
управување со кризи има обврска:
- да постапува по иницијативи за поведување на постапка за инспекциски надзор и за
тоа да го извести подносителот на иницијативата,
- да се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или друго
овластено лице на субјектот на надзорот,
- да состави записник за извршениот инспекциски надзор,
- да ја чува тајноста на класифицирани информации,
- да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните
службеници и
- да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за
вршење на надзор.
Член 51-б
Во согласност со закон, заради отстранување на утврдени неправилности инспекторот
за управување со кризи има право и обврска на субјектот на надзорот:
- да укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување,
- да нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи
инспекторот,
- да поднесе барање за поведување прекршочна постапка и
- да поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.“
Член 12
Во членот 53 став 1 по зборот „надзор“ се додаваат зборовите: „составуваат записник
и“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„По жалба против решението од ставот 1 на овој член во рок од осум дена од денот на
приемот на решението може да се изјави жалба до посебна комисија од три члена,
формирана од директорот на Центарот.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Двајца членови на комисијата од ставот 2 на овој член се избираат од редот на
стручно-административните државни службеници вработени во Центарот, а претседателот
се избира од редот на раководните државни службеници вработени во Центарот кои не
биле вклучени во инспекцискиот надзор.“
Член 13
По членот 53 се додава нов член 53-а, кој гласи:
„Член 53-а
„Директорот на Центарот донесува годишна програма за работа на инспекторите за
управување со кризи најдоцна до 31 јануари за тековната година.
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Центарот за извршените контроли од страна на инспекторите за управување со кризи
изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на веб страницата на Центарот на
унифициран квартален преглед.“
Член 14
Насловот на Главата
IX. КАЗНЕНИ
ОДРЕДБИ се менува и гласи: “IX.
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ“.
Член 15
Членот 54 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице во субјектот учесник во системот за управување со кризи,
ако:
- не ги применува одлуките, насоките, препораките и другите мерки и активности на
Владата, Управувачкиот комитет и Центарот (членови 44 став 1, 16 и 21 став 1 алинеја 3),
- не ги применува мерките за криптозаштита, противелектронско обезбедување и
другите мерки за заштита пропишани со уредба на Владата (член 41),
- не ги применува препораките и заклучоците од Процената (членови 45 и 46),
- не постапи според записникот од извршениот инспекциски надзор и не го извести
инспекторот за преземените мерки (член 52 став 2),
- не утврдат работни места во актите за систематизација на работните места за работа
во кризна состојба (член 9) и
- за свои потреби заради ефикасна превенција и рано предупредување од потенцијална
кризна состојба не врши процена на ризиците и опасностите на локално ниво и не ги
утврди потребите и не ги планира ресурсите (член 5 став 1).“
Член 16
Членот 55 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичко лице кое е сопственик на објект, ако
- по барање на директорот на Центарот нема да дозволи поставување и приклучување
на уреди за тревожење на објектот што е во негова сопственост (член 39 став 5).“
Член 17
Членот 56 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице кое е сопственик на објект, ако
- по барање на директорот на Центарот нема да дозволи поставување и приклучување
на уреди за тревожење на објектот што е во негова сопственост (член 39 став 5).“
Член 18
По членот 56 се додаваат четири нови члена 56-а, 56-б, 56-в и 56 -г, кои гласат:
“Член 56-а
За прекршоците утврдени во членовите 54, 55 и 56 од овој закон, прекршочна постапка
води и прекршочни санкции изрекува Центарот .
Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочен орган ја води
Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисијата) формирана од
страна на директорот на Центарот.
Комисијата е составена од претседател и двајца членови.
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Претседателот на Комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и
работно искуство од пет години во својата област, а членовите се со високо образование и
работно искуство од пет години во својата област.
Покрај членовите на Комисијата, директорот на Центарот може да определи секретар
на Комисијата кој врши административни работи за Комисијата и заменици-членови кои
по исклучок учествуваат во работата на Комисијата во случај на отсуство на некој од
членовите.
Комисијата донесува деловник за својата работа.
Член 56-б
Комисијата има право да изведува докази и да собира податоци кои се неопходни за
утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и да презема дејствија утврдени
со овој закон, Законот за прекршоците или со друг закон.
Комисијата е самостојна и независна во работата и одлучува врз основа на стручно
знаење и самостојно убедување.
Комисијата работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број
членови.
Против решението на Комисијата со кое се изрекува прекршочна санкција може да се
поднесе тужба за поведување управен спор пред надлежен суд.
Комисијата води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и
донесените одлуки на начин пропишан од директорот на Центарот.
Член 56-в
Комисијата е должна на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за
порамнување пред поднесувањето на барањето за поведување прекршочна постапка пред
прекршочна комисија, согласно со Законот за прекршоците.
Член 56-г
Прекршочната комисија од членот 56-а на овој закон е должна веднаш, а најдоцна во
рок до пет дена од денот на поднесувањето на барањето на инспекторите за управување
со кризи за поведување на прекршочна постапка, истите да ги земе на разгледување.“
Член 19
Подзаконските акти чие донесување е предвидено со овој закон, директорот на
Центарот ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 20
Одредбите од членовите 9, 10, 11, 12, и 13 на овој закон ќе започнат да се применуваат
со започнување на примена на Законот за инспекцискиот надзор.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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