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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 29 став 3, од Законот за управување со кризи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 9.03.2010 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

ОБУКИТЕ И ВЕЖБИТЕ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО СИСТЕМОТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува организирањето, планирањето и спроведувањето на обуките 
и вежбите кои се спроведуваат во системот за управување со кризи. 

 
Член 2 

„Обука“ во смисла на оваа уредба е стекнување на нови знаења од областа на 
управувањето со кризи за да се обезбеди потребното ниво на обученост и оспособеност на 
органите на државната управа и органите на државната власт (Собрание, претседател и 
Влада),  јавните претпријатија, како и трговските друштва кои се од посебно значење за 
работата во кризна состојба и општините и градот Скопје, ( во понатамошниот текст: 
субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи). 

„Вежби“ во смисла на оваа уредба е практична проверка на обученоста, оспособеноста 
и ефикасноста во остварување, координација и благовремена реакција на учесниците во 
системот за управување со кризи заради превенција, рано предупредување и справување 
со кризни состојби. 

 
II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОБУКИ  И ВЕЖБИ 

 
Член 3 

Од страна на Центарот за управување со кризи, (во понатамошниот текст: Центарот) во 
координација  со субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи се 
организираат, планираат и спроведуваат обуки и вежби за лицата кои извршуваат задачи 
во Центарот и за другите учесници во системот за управување со кризи. 

Центарот е носител на вкупната активност за организирање,  планирање и спроведување 
на обуки и вежби. 

Субјектите кои го остваруваат системот за управување со кризи учествуваат во обуките 
и вежбите.  

 
Член 4 

Обуките и вежбите се организираат во просториите на Центарот и во простории, 
објекти и институции надвор од Центарот и на отворен простор. 
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III. ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ И ВЕЖБИ 
 

Член 5 
Обуките и вежбите се планираат и реализираат од страна на Центарот во соработка со 

субјектите кои го остваруваат системот за управување со кризи. 
Обуките и вежбите можат да се планираат и реализираат и во соработка со 

меѓународни организации, институции и поединци.  
 

Член 6 
Од страна на Центарот до крајот на месец ноември во тековната година се донесува 

Годишна програма за обуки и вежби за субјектите кои го остваруваат системот за 
управување со кризи, а истата се реализира во наредната година. 

  
Член 7 

За секоја планирана обука и вежба поединечно од страна на Центарот  се изработува  
план за реализација. 

Времетраењето на обуките и вежбите се утврдува со годишната програма за обуки и 
вежби. 

Плановите се составен дел на годишниот извештај за обуки и вежби. 
 

Член  8 
Обуки и вежби може да планираат и реализираат и  субјектите кои го остваруваат 

системот за управување со кризи. 
За реализација на активностите од став 1 на овој член, од страна на субјектите се  

поднесува  планови  кои се  разгледуваат и одобруваат од страна на Центарот. 
 

Член  9 
Од страна на Центарот се води евиденција за лицата кои  се учесници во обуките и 

вежбите и ги следи ефектите од стекнатите знаења и вештини. 
 

Член  10 
Лицата кои ќе бидат опфатени со обуки и вежби ќе бидат одредени од раководните 

лица на субјекти кои го остваруваат системот за управување со кризи. 
Лицата кои учествуваат во обуки и вежби се вработените лица во субјекти кои го 

остваруваат системот за управување со кризи и се распоредени на работни места што 
вршат работни задачи поврзани со превенција и справување со кризи. 

 
VI.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 11 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
     Бр.51-1040/1                           Заменик на претседателот 
9 март 2010 година                       на Владата на Република 

   Скопје                                    Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 


