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Врз основа на член 42, став 2 од Законот за управување со кризи (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.01.2007 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ И ЗА НАЧИНОТ 

И ПОСТАПКАТА НА НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО КРИЗИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат видот на податоците и информациите, како и начинот и 
постапката за нивното доставување од страна на субјектите кои учествуваат во системот за 
управување со кризи до Центарот за управување со кризи (во натамошниот текст: 
Центарот). 

 
I. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 2 

Центарот ги анализира и обработува сите сознанија кои можат да му бидат доставени 
во вид на податоци и информации, а кои се однесуваат на појави кои можат да 
предизвикаат кризни состојби. 

 
Член 3 

За можни манифестации на национализам, верска нетрпеливост и омраза, облици и 
активности сврзани со меѓународниот тероризам, организиран криминал, недозволена 
трговија со дрога, оружје и луѓе, поседување на големи количини на илегално оружје, 
корупција, урбан тероризам, тежок криминал, вклучувајќи уцени, убиства и напади врз 
граѓаните и на нивна сопственост и последици од средствата за масовно уништување, 
субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги 
доставуваат следните податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- вид на активноста, 
- време, место и начин на случување, 
- организатор на активноста, 
- последици од активноста, 
- преземени мерки за откривање на извршителите, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците. 

 
Член 4 

За активности на странски специјални служби и други активности насочени кон 
влошување на безбедносната состојба субјектите кои учествуваат во системот за 
управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации: 

За повреди на воздушниот простор на Република Македонија: 
- извор на податокот, 
- време и место на повредата на воздушниот простор, 
- припадност на леталата, 
- насока на доаѓање и заминување на леталата, 
- број на леталата, 
- висина на летот, 
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- извршени дејства, 
- преземени мерки за заштита од извршените дејства, 
- употребени сили и средства за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
За инциденти на границата на Република Македонија: 
- извор на податокот, 
- време и место на инцидентот, 
- извршители на инцидентот, 
- последици од инцидентот, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците, 
- употребени сили и средства и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Терористички активности, диверзии и саботажи: 
- извор на податокот, 
- време и место на активностите, 
- вид на активности, 
- извршители на активностите, 
- последици од активностите, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците, 
- употребени сили и средства и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Демонстрации, штрајкови и нереди од широки размери со кои се загрозува јавниот ред 

и мир: 
- извор на податокот, 
- време и место на настанот, 
- организатори и учесници во настанот, 
- преземени мерки за заштита на јавниот ред и мир, 
- употребени сили и средства, 
- последици од настанот и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Неовластено изнесување, објавување и нарушување на безбедноста на информациите и 

комуникациите: 
- извор на податокот, 
- време и место на настанот, 
- организатори и учесници во настанот, 
- преземени мерки за заштита, 
- употребени сили и средства, 
- последици од настанот и  
- потребна помош. 
 

Член 5 
За последици од судир на интереси за користење на изворите и патиштата на 

стратегиските енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Република 
Македонија, субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот 
ги доставуваат следните податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- вид на активноста, 
- време, место и начин на случување, 
- организатор на активноста, 
- последици од активноста, 



 3

- преземени мерки за откривање на извршителите, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 6 
За елементарни и други непогоди субјектите кои учествуваат во системот за управување 

со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации: 
Земјотреси: 
- извор на податокот, 
- епицентар и подрачје кое е зафатено со земјотресот, 
- време на случување, 
- интензитет на земјотресот, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- материјална штета предизвикана од земјотресот, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Поплави: 
- извор на податокот, 
- поплавени населби, објекти, сообраќајници, обработливи површини и друго, 
- време на случување на настанот, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- оштетеност на електродистрибуционите мрежи, водоводите, телекомуникациските и 

други системи за врски како и други објекти, 
- брзина на продирање на поплавниот бран и тенденција на пораст или пад на 

водостојот, 
- прекин за работа и сообраќај во поплавените подрачја, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Лизгање на терен и поголеми одрони на земја: 
- извор на податокот, 
- место и време на настанот, 
- површина зафатена со лизгање и одронот, 
- загрозеност на станбени, економски објекти, објекти на електро-дистрибутивната 

мрежа, водовод, телекомуникациските објекти, како и други значајни објекти во реонот 
зафатен со лизгањето или одронот, 

- загрозеност на патниот и железничкиот сообраќај, 
- број на човечки жртви и повредени, 
-предизвикана материјална штета, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Интензивни снежни врнежи, снежни наноси и лавини и појави на замрзнување на 

речните текови и езерата: 
- извор на податокот, 
- место и време на појава на интензивни снежни врнежи, наноси и лавини, 
- загрозеност на човечки животи, станбени и други објекти, 
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- загрозеност на објекти на електродистрибутивната мрежа, водоводот, 
телекомуникациски врски, патниот, железничкиот, воздушниот и друг сообраќај, 

- езера или реки на кои настанало замрзнување, 
- последици од замрзнувањето (хаварии на пловните објекти и оштетување на 

хидроенергетските постројки), 
- последици по рибниот фонд, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Други елементарни непогоди (удари на гром, силни ветрови, густи магли, екстремно 

ниски или високи температури, обилни дождови, суши, слана, град и друго): 
- извор на податокот, 
- време и место на непогодата, 
- човечки жртви и број на повредени, 
- материјална штета во земјоделството, шумарството и други дејности во местата 

зафатени од непогодата, 
- нарушување на нормалното живеење и работа, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Пожари од поголеми размери: 
- извор на податокот, 
- време, место и објекти на кои е настанат пожарот, 
- вид и зафатена површина, 
- причина за појава на пожарот, 
- човечки жртви и повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 7 
За техничко-технолошки катастрофи субјектите кои учествуваат во системот за 

управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните податоци и информации: 
Експлозивни уривања: 
- извор на податокот, 
- време и место на настанот, 
- вид на експлозијата (од експлозив, флуид и други причини), 
- човечки жртви и повреди, 
- предизвикана материјална штета, 
- дополнително предизвикани штети од експлозијата и уривање на околни објекти на 

електродистрибутивната мрежа, водоводот и телекомуникациски врски, сообраќајници 
или друга инфраструктура, 

- ангажирани сили и средства, 
- преземени мерки за елиминирање на последиците, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците од експлозијата или 

уривањето и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
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Катастрофи во рудници или производствени капацитети: 
- извор на податокот, 
- време и место каде се случил настанот, 
- човечки жртви или повредени, 
- предизвикана материјална штета, 
- преземени мерки за спасување и отстранување на последиците од настанот и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Напукнатини, уривања и други оштетувања на брани кои го загрозуваат населението и 

материјалните добра: 
- извор на податокот, 
- брана на која дошло до напукнување, рушење или друго оштетување, 
- број на човечки жртви или повредени, 
- причина за напукнувањето, уривањето или оштетувањето, 
- предизвикана материјална штета, поплава и друго, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците од настанот и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Радиолошка, хемиска или биолошка контаминација и загадување на воздухот, 

водотеците и човековата околина: 
- извор на податокот, 
- време и место на контаминацијата, 
- вид на контаминацијата загадувањето, 
- причина за настанокот, 
- зафатена површина и реон, 
- број на човечки жртви и повредени, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците настанати со настанот 

и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Хаварии и поголеми дефекти: 
- извор на податокот, 
- време и место каде дошло до хаваријата или до поголем дефект, 
- причина за хаваријата или дефектот, 
- број на човечки жртви или повредени, 
- причинета материјална штета и последици од хаваријата или дефектот, 
- кој, каде и какви мерки презел за отстранување на последиците настанати од 

хаваријата или дефектот и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Сообраќајни несреќи во патниот, железничкиот, водениот и воздушниот сообраќај: 
- извор на податокот, 
- вид и причина за несреќата, 
- време и место на случување, 
- број на човечки жртви или повредени, 
- постоење на дополнителни опасности од опасни, запаливи, хемиски, биолошки или 

радиоактивни материи, 
- преземени мерки за заштита или евакуација на луѓе или материјални добра, 
- последици од несреќата за нормално одвивање на сообраќајот по населението и 

материјалните добра, 
- предизвикана материјална штета, 
- кој, каде и какви мерки презел за спасување на повредените и отстранување на 

последиците и нормализирање на состојбата и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
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Масовно труење со храна, хемикалии или отровни материи: 
- извор на податокот, 
- време и место каде е забележан настанот, 
- број на затруени лица, 
- причина за труењето, 
- преземени мерки за откривање на причината за труењето, 
- преземени мерки за хоспитализација, лекување и др. и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 8 
За епидемии на карантински и други заразни заболувања кај луѓето, животните и 

растенијата субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот 
ги доставуваат следните податоци и информации: 

Појави на заразни болести кај луѓето (епидемии): 
- извор на податокот, 
- време и место на откривање на болеста, 
- број на заразни лица, 
- вид на заразната болест, 
- причини за појавата на болеста, 
- преземени мерки за локализирање на болеста и 
- потребна помош за надминување на последиците. 
Појави на заразни болести кај животните (епизоотии): 
- извор на податокот, 
- време и место на појава на болеста, 
- вид и број на заразени животни, 
- преземени мерки за утврдување на причината и преносот на болеста, 
- преземени мерки за заштита на луѓето и забрана на употреба на месо за исхрана, 
- преземени мерки за спречување на ширење на заразната болест и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
Појава на заразни болести кај растенијата (епифитии): 
- извор на податокот, 
- време и место каде е забележана појавата, 
- зафатени култури и растенија, 
- зафатени површини со болест или штеточините, 
- причини за епифитијата, 
- преземени мерки за спречување на ширење на појавата и мерки на претпазливост, 
- предизвикана материјална штета и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 9 
За деградација од поголем обем и уништување на  животната средина, субјектите кои 

учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните 
податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- време и место каде е забележана појавата, 
- причина за појавата, 
- преземени мерки за спречување на ширење на појавата, 
- предизвикана материјална штета и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 



 7

Член 10 
При пронаоѓање на заостанати неексплодирани убојни средства, субјектите кои 

учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните 
податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- време и место каде се пронајдени убојните средства, 
- количина и вид на убојните средства и 
- активности за преземање, складирање и уништување на средствата. 

 
Член 11 

При нарушување на редовните состојби во комуналната сфера, сообраќајот и при 
проблеми во снабдувањето со животни намирници и материјални добра (Прекини во 
водоснабдувањето, електроснабдувањето, топлификациската мрежа, гасификациската 
мрежа, телекомуникациската мрежа, сообраќајни пренасочувања, состојба на гранични 
премини, состојба со крв и крвни продукти и други состојби во здравството), субјектите кои 
учествуваат во системот за управување со кризи до Центарот ги доставуваат следните 
податоци и информации: 

- извор на податокот, 
- вид на животни намирници, материјални средства, продукти и енергија кои 

недостасуваат, 
- прекини во комуналната сфера и причина за прекините, 
- време и локација на настанот, 
- причини кои довеле до настанот, 
- преземени мерки за надминување на настанот и  
- потребна помош за надминување на последиците. 
 

Член 12 
Субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи и располагаат со 

податоци и информации за настани од регионален и меѓународен карактер кои 
претставуваат ризици и опасности за кризна состојба во Република Македонија  до 
Центарот ги доставуваат следните податоци и информации: 

- држава или регион за кој се однесува информацијата, 
- појава која се анализира и која може да предизвика кризна состојба, 
- анализа и проценка на можниот развој на појавата и  
- предлог на мерки кои треба да бидат преземени заради решавање на состојбата. 
 

II.  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 13 

Податоците и информациите до Центарот се доставуваат редовно и вонредно од страна 
на субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи. 

Податоците и информациите се доставуваат во усна и писмена форма. 
 

Член 14 
Редовното доставување на податоците и информациите се врши секој ден за 

настанатите појави во претходниот период. 
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Член 15 
Вонредното доставување на податоците и информациите се врши веднаш по 

настанатата појава. 
Доставувањето на податоци и информации се врши редовно до елиминирањето на 

последиците од настанатата појава и нејзино доведување во нормална состојба. 
 

Член 16 
По претходно барање на Центарот, субјектите кои учествуваат во системот за 

управување со кризи доставуваат и дополнителни податоци и информации. 
 

Член 17 
Доставувањето на податоците и информациите во усна форма се врши преку 

телекомуникациско- информатички средства (телефон, радио средства и слично). 
 

Член 18 
Доставувањето на податоците и информациите во писмена форма се врши преку 

телекомуникациско- информатички средства (телефакс, информатички средства и слично) 
и преку лична достава на информации и податоци во писмена форма. 

 
Член 19 

Субјектите кои учествуваат во системот за управување со кризи го организираат 
доставувањето на податоците и информациите кои се однесуваат на појави кои може да 
предизвикаат кризни состојби. 

 
Член 20 

Податоците и информациите се доставуваат до овластените лица за прием на 
информации во Центарот. 

 
Член 21 

Доставувањето на податоци и информации кои претставуваат класифицирани 
информации согласно закон, се врши согласно прописите за класифицирани информации. 

 
III.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 22 

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

 
         Бр.19-6823/1                            Претседател на Владата 
23 јануари 2007 година               на Република Македонија, 
             Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 
 


