Службен весник на РСМ, бр. 80 од 27.3.2020 година

20200821275
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 март 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“
бр.36/04, 49/04, 86/08, 85/09, 114/09, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и
83/18), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба
со законска сила не е поинаку уредено.
За координирање на работата на штабовите на единците на локалната самоуправа
(општините и Градот Скопје), за време на траење на вонредната состојба, се применуваат
одредбите од оваа уредба со законска сила.
Член 2
За време на траење на вонредната состојба координирањето на штабовите на единците
на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) се врши од страна на
координативно тело кое го сочинува главен координатор, заменик на главниот
координатор и 8 членови.
Главен координатор на координативното тело е заменикот на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија задолжен за европски прашања.
Во случај на отсуство на главниот координатор го заменува заменик на главниот
координатор, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.
Членови на координативното тело се државните секретари на Министерството за
здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и 5 члена од
редот на инспекторите за заштита и спасување во Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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