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367. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за статистич-

ките истражувања од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 13/73,9/76,63/76), во врска со одредби-
те под реден 6poj 3 на одделот Статистика на инвестиции-
те и општественото богатство, од Програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја во перио-
дот од 1986 до 1990 година, што е составен дел на Одлука-
та за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја во периодот од 1986 
до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/85 и 
60/86), директорот на Сојузниот завод за статистика про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА 

НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Намена на методологијата 
1. Со Единствената методологија за процена на ште-

ти од елементарни непогоди се обезбедува примена на ис-
ти принципи и методи на проценување кај сите организи-
рани процени на штети предизвикани од различни причи-
ни, а особено со поплави и земјотреси од поголеми разме-
ри, за да може да се поднесе барање за доделување сред-
ства на солидарност според член 2 од Договорот за ут-
врдување и процена на штети од елементарни непогоди 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/78). 

2. Оваа методологија се применува и на други штети 
што настануваат поради дејство на други елементарни не-
погоди и други причини, како што се: пожари, суши, луњи 
и град, лизгање на земјишта, епидемии, епизоотии, штети 
од растителни болести и разни видови штетници во земјо-
делството и други непогоди (несреќи) што предизвикуваат 
штети од поголеми размери. 

3. Според оваа методологија се проценуваат и штети-
те предизвикани со загадување на земјиштето, водата и 
воздухот, како и други штети од поголеми размери наста-
нати поради технички недостатоци или застарена техно-
логија, како и штети настанати поради други причини ут-
врдени со точка 39 од ова упатство, а за кои општествено-
-политичката заедница организира процена. 

Цел на процената 
4. Цел на процената на штети е утврдување на видот 

и големината на штетите во натурални и вредносни пока-
затели, по територии, средства и други блага, време и при-
чини за настанување на штетите, и тоа по корисници и 
сопственици на благата. Резултатите од процената се ко-
ристат за утврдување на конкретни мерки за отстранува-
ње на настанатите штети, како и за утврдување на големи-
ната на загубите во општественото богатство. 

Предмет на процена 4 

5. Предмет на процена се (1) директните односно не-
посредните штети на оштетените и уништените средства, 
на материјалните и културните блага (во натамошниот 
текст: средства и блага). (2) трошоците предизвикани со 
директните штети и (3) индиректните штети. 

6. Директните штети настанати на средства и блага 
во општествена сопственост и во сопственост на граѓани и 
граѓански правни лица, се проценуваат на: а) основни 
средства (земјиште, објекти, опрема, долгогодишни наса-

ди, основно стадо, шуми и дивеч); б) обртни средства (су-
ровини и репроматеријали, полупроизводи и недовршени 
производи, тековно земјоделско производство, готови 
производи трговски стоки) и в) културни блага (објекти и 
предмети) и блага во домаќинството (патнички превозни 
средства, мебел и други предмети во домаќинството). 

7. Трошоците предизвикани со директните штети ги 
опфаќаат трошоците за одбрана, згрижување на населени-
ето, здравствени услуги и др. 

8. Од индиректните штети се проценува само загубе-
ниот доход поради намалено производство предизвикано 
со елементарна непогода или со некоја друга причина, и 
тоа за територијата на која се јавиле директните штети. 

9. Штетите се проценуваат на сите средства и на дру-
ги блага што претрпеле штета, без оглед на тоа дали се 
осигурани кај заедниците за осигурување на имот и лица. 
Предмет на процена се и штетите на објекти градени без 
градежна дозвола и на објекти градени без конструкциони 
својства на отпорност на земјотрес. 

10. Сите средства и други блага на кои се проценува 
штета подетаљно се разработени во „Номенклатурата на 
средствата и на другите блага“, која се смета како соста-
вен дел на оваа методологија и која е дадена како прилог 
бр. 2. Користењето на оваа номенклатура е нужно за пра-
вилно и еднообразно распоредување на средствата и дру-
гите блага за кои се проценува штета. 

Единици за кои се врши процена 
11. Со процена на штетите се опфаќаат средствата и 

благата што им припаѓаат на единиците со седиште на те-
риторијата на која се случила штетата. Штетите на сред-
ствата (домашни и странски) и на благата затечени на на-
страданата територија исто така се проценуваат, без оглед 
на тоа што им припаѓаат на единици чие седиште е над-
вор од територијата зафатена со штета. Штетите се проце-
нуваат за следните единици: 

- организациите на здружен труд (сите форми на 
здружување) од областа на стопанството (индустрија и ру-
дарство, земјоделство и рибарство, шумарство, водосто-
панство, градежништво, сообраќај и врски, трговија, угос-
тителство и туризам, занаетчиство и ли“-ши услуги, кому-
нална дејност и уредување на населби и престори, финан-
сиски, технички и деловни услуги); 

- организациите и заедниците во вонстопанските деј-
ности (образование, наука, култура и информации, здрав-
ствена и социјална заштита); 

- општествено-политичките заедници, самоуправни-
те интересни заедници, општествените и општествено-по-
литичките организации, верските заедници, здруженијата 
на граѓани и сл.; 

- Југословенската народна армија; 
- територијалната одбрана; 
- индивидуалните земјоделски стопанства; 
- индивидуалните занаетчиски, угостителски, превоз-

нички, трговски и други дуќани во кои самостојно се врши 
дејност; 

- домаќинствата (станбени згради, викенд куќи, пред-
мети за домаќинство и предмети за лична употреба); 

- странските фирми и организации што имале свои 
средства на подрачјето за кое штетата се проценува. 

Организатори на работите за процена на штети 
12. Според обемот на штетите и настанатите после-

дици, како и според големината на подрачјето на кое се 
случила штетата, за организирање процена на штети се 

I 
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надлежни соодветните општествено-политички заедници, 
па на тоа ниво се именуваат и комисии за процена на ште-
ти. За штета на средства во надлежност на Југословенска-
та народна армија комисија именува Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана. За штета на средства на територи-
јалната одбрана на општината, републиката односно ав-
тономната покраина, комисија именува надлежниот ко-
мандант на територијалната одбрана. 

13. Со член 8 од Договорот е предвиден делокругот 
на работата на општинската комисија, според кој таа тре-
ба да го стори следното: 

- формира потребен број стручни комисии за проце-
на на штети; 

- на секоја стручна комисија и ја определува терито-
ријата на која ќе врши процена на штети; 

- го определува рокот до кој мора да се заврши про-
цената; 

- се грижи за примената на методологијата за проце-
на на штети; 

- ја обединува работата на сите стручни комисии за 
процена на штети на територијата на општината и им да-
ва потребна помош; 

- изработува збирен извештај за проценетите штети 
на територијата на општината и го доставува до извршни-
от орган на Собранието на општината на усвојување; 

- усвоениот извештај го доставува до републичката 
односно покраинската комисија за процена на штети. 

14. Според член 9 од Договорот, задачите на репуб-
личката односно покраинската комисија се следните: 

- ја обединува работата на општинските комисии за 
процена на штета на територијата на републиката однос-
но на автономната покраина; 

- им дава потребна помош во примената на методо-
логијата за процена на штети; 

- изработува збирен извештај за проценетите штети 
на територијата на републиката односно автономната по-
краина, во кој ги вклучува и штетите што настанале на 
предмети што и припаѓаат на Југословенската народна 
армија на територијата на републиката односно автоном-
ната покраина; 

- збирниот извештај за проценетите штети на терито-
ријата на републиката односно автономната покраина го 
доставува до извршниот совет на собранието на републи-
ката односно до извршниот совет на собранието на авто-
номната покраина; 

- збирниот извештај за утврдените штети на терито-
ријата на републиката односно автономната покраина го 
доставува до Сојузниот извршен совет, заедно со предло-
зи на мерки што треба да се преземат за отстранување или 
ублажување на последиците од штетите од земјотреси и 
поплави (член 10 од Договорот). 

15. Процена на штета можат да организираат и ос-
новните организации на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и други заедници, кои сметаат дека на-
станатата штета треба да се процени без оглед на тоа дали 
таа ќе биде надоместена, под услов надлежната општес-
твено-политичка заедница веќе да не организирала проце-
на на штета настаната поради иста причина. 

Непосредни извршители на процените 
16. Врз основа на член 5 од Договорот, процена на 

штети вршат стручни комисии за процена на штети. ' 
17. Процена на штети на средства и блага во општес-

твена сопственост односно на средства на организации на 
здружен труд, заедници, самоуправни интересни заедни-
ци, општествено-политички и општествени организации 
вршат стручни комисии за процена на штети формирани 
при секоја организација и заедница. 

18. Процена на штети на средства и блага во сопстве-
ност на граѓани и на граѓански правни лица вршат струч-
ни комисии на проценувачи, чијшто број и состав го опре-
делува општинската комисија за процени на штети, завис-
но од обемот на штетите и територијата зафатена со ште-
ти. Комисиите што непосредно вршат процена на штети 
мораат да бидат составени од соодветни квалификувани 
стручњаци односно најтесни специјалисти во зависност од 
видот на материјалните блага што претрпеле штети. Тие 
комисии мораат да поминат низ обука (инструктажа), што 
ја држат општински и републички односно покраински ин-

спектори, заради обезбедување еднообразен начин на ра-
бота и почитување на упатствата од оваа методологија. 

19. Се препорачува во стручните комисии за процена 
на штети да бидат застапени и претставници на заедница-
та за осигурување на имот и лица, бидејќи тие се најквали-
фикувани за проценување на штети. 

20. Според член 6 од Договорот, процена на штети на 
средства на Југословенската народна армија, според иста-
та методоогија, вршат стручните комисии на ЈНА. 

21. Штетите на средства и блага што се во над-
лежност на територијалната одбрана и цивилната зашти-
та ги проценува општествено-политичката заедница на 
чиешто подрачје е организирана територијална одбрана. 

Територија на која се врши процена 
22. Процена на штета се организира на целата тери-

торија што претрпела штета“ од елементарна непогода 
или поради некоја друга причина од точка 39 на оваа ме-
тодологија. Штети можат да се јават на територијата на 
една општина или на пвеќе општини во рамките на репуб-
ликата односно автономната покраина. Меѓутоа, штети 
што настанале поради иста причина можат да се јават и 
на територијата на две па и повеќе републики и автоном-
ни покраини. Во тие штети од широки размери процена се 
организира во рамките на секоја република односно авто-
номна покраина. 

23. Бидејќи општинските комисии се организатори на 
работите на непосредна процена на штети, тие, како прво, 
треба да определат дали штетите се проценуваат на цела-
та територија на општината или во некои нејзини делови. 

24. Во текот на работата врз организирањето на про-
цена на штети на средства и блага, во сопственост на гра-
ѓани општинската комисија на секоја стручна комисија и 
ја определува територијата на која ќе се врши процена. 
Тие територии мораат да бидат прецизно и јасно дефини-
рани односно опишани, за да не дојдат комисиите во диле-
ма дали во текот на работата навлегуваат на територија 
што А е доделена на друга комисија и дали ја опфаќаат це-
лата своја територија. Бидејќи определувањето на терито-
ријата е мошне сложена работа зашто мора да се обезбеди 
целосност на опфатот, а истовремено да се исклучи 
можноста за двоен опфат, би требало да се користат ста-
тистичките кругови на кои е поделена целата територија 
на Југославија. Во заводите за статистика за секој статис-
тички круг постои точен опис на границите во кој се на-
значени називите на улиците или објектите со кои се опре-
делени границите на кругот. 

25. Со користење на статистичките кругови се обезбе-
дува комисиите што работат една по друга (на пример, ка-
тегоризација на оштетувања па потоа попишување на 
згради) да ја имаат на ист начин опишана територијата на 
која ќе работат. Тоа е мошне важно ако подоцна се јави 
потреба на некои згради (избрани во мостра), поради кон-
трола на проценетата штета или поради повторен земјот-
рес, да се повтори категоризацијата на оштетувањето и 
процената на штетата. 

Содржина на истражувањето 
26. За секое средство односно благо за кое се процену-

ва штетата, треба да се обезбеди следното, и тоа: 
27. Вид (назив) на објектот, опремата и другите сред-

ства односно блага според утврдената номенклатура 
(Прилог бр. 2); нивна големина во натурални единици на 
мера од истата номенклатура; категорија на оштетување-
то (оштетено - уништено, а ако се врши категоризација на 
згради - тогаш и број на категоријата на оштетувањето); 
износ на трошоците за поправка на оштетеното средство; 
ревалоризирана сегашна вредност на уништено општес-
твено средство, односно проценета сегашна вредност на 

,средства и блага во сопственост на граѓани; вредност на 
спасениот материјал и височина на проценетата штета. 

28. За градежни објекти и културни блага се собираат 
и други податоци неопходни за што пореално проценува-
ње на штетата. 

29. Во содржината на истражувањето влегуваат и си-
те трошоци предизвикани со директната штета (наведени 
во Образецот Ш-06), како и индиректната штета до крајот 
на годината во која се случила штетата, евентуално за 12 
месеци, од денот на настанувањето на штетата. 
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Опис на основните поими и причини на штетите 
30. Во овој дел од методологијата се даваат цодетаљ-

ни описи на поимите што важат за целата методологија. 
Дефиниции и описи на основните поими врзани за кон-
кретни средства и блага се даваат и во упатствата за об-
расците штетата се проценува. 

31. Како штета се сметаат загубите изразени во нату-
рален и вредносен израз, кои се јавуваат на средствата и 
другите слага поради дејство од елементарна непогода 
или друга причина. Штетата ја сочинуваат: (1) директните 
штети на оштетените и уништените средства и блага, (2) 
трошоците настанати како последица од директните ште-
ти и (3) индиректните штети. 

32. Директна штета е штета што непосредно му е на-
несена на средството односно благото и се изразува во па-
ричен износ потребен за негова поправка и доведување во 
првобитна состојба или се иизразува во износ на ревало-
ризираната сегашна вредност на уништеното средство од-
носно благо. 

33. Трошоци се посредната штета што се јавува како 
последица од директната штета. Трошоците ги опфаќаат 
сите издатоци за привремени мерки на одбрана, за спасу-
вање и згрижувње на населението, добитокот и другите 
блага во време на траењето или непосредно по настанува-
њето на елементарната непогода или друга причина што 
ја предизвикала директната штета. 

34. Индиректна штета, во смисла на член 4 од Дого-
ворот, е загубениот доход поради намалено производство 
или неостварен приход како последица од директни ште-
ти на средства за вршење на дејности. 

35. Во штети од поголем обем задолжително се рас-
поредуваат штетите од поплави и земјотреси, за кои ќе се 
оцени дека ќе бидат приближни или поголеми од процен-
тот на општествениот производ на републиката од пре-
тходната година, кој се утврдува со договор на републики-
те и автономните покраини. Истиот услов важи и за ште-
ти предизвикани од други причини без оглед на тоа дали 
ќе се надоместуваат. 

36. Како штети од помал обем се сметаат штетите шт 
се пониски од утврдениот обем од претходната точка, ка-
ко и сите штети што редовно ги проценуваат постојаните 
комисии за штети или надлежните служби во собранијата 
на општините, како и штетите што ги евидентираат и про-
ценуваат органите за внатрешни работи и кои исто така 
треба да се проценуваат според оваа методологија. Долно-
то ниво на штетите од помал обем се определува на тој 
начин што претходно ќе се оцени дали настанатите штети 
ја надминуваат височината од 100 просечни лични доходи 
по работник во стопанството на СФРЈ, за претходната го-
дина. 

37. Набавна (нова) вредност на основните средства и 
на другите материјални блага е вредноста на денот на на-
станувањето на штетата. За општествените средства тоа е 
книговодствената ревалоризирана нова вредност, а за 
средствата во сопственост на граѓани тоа е проценетата 
вредност во цените што важеле во времето на настанува-
њето на штетата. , 

38. Сегашна вредност на основните средства и на 
другите материјални блага е набавната вредност намале-
на за износот на исправката на вредноста (амортизација). 
Сегашна вредност во општествениот сектор практично 
претставува ревалоризирана набавна вредност намалена 
за амортизацијата. Во оваа методологија таа се наречува 
и ревалоризирана сегашна вредност. 

39. За причините за штети се даваат следните дефини-
ции или описи: 

01. Земјотрес е природна појава која предизвикува по-
мало или поголемо поместувње на земјиштето поради 
што доаѓа до уривање и оштетувње на објекти, уреди и 
други блага, а често има и загинати и ранети лица. 

02. Како поплава од дејства на надворешни води се 
смета (повремено) стихиско поплавуање на теренот (доли-
ни на поголеми водотеци), поради изливање на големи во-
ди од природни и вештачки водотеци, преливање на вода 
преку одбранбени насипи и брани или продор на насипи 
односно уривање на брани и други заштитни хидрогра-
дежни објекти, вклучувајќи и поплави што настануваат 
при создавање на ледени бариери на водотеците. 

03. Како поплава од дејство на внатрешни води се 
смета поплавување на теренот (низиски подрачја) од од-

вишни површински води и високи подземни води поради 
ненормална хидролошка ситуација, како и од баво одведу-
вање на тие води (неизграденост и недоволен капацитет на 
одводната мрежа). 

04. Како поплава од поројни и рилски води се смета 
неочекувано поплавување на теренот со водена маса која 
се формира на поројните текови и поради концентрација 
на рилски води, поради нагли надоаѓања на вода, голема 
количина на каменен нанос и тиња и голема урнувачка си-
ла непосредно по силни локални поројни дождови и нагло 
топење на снег, што може да предизвика штети и на дакви 
водотеци. 

05. Како суша се смета подолг период без доволни ко-
личини на врнежи за нормален развој и узревање на земјо-
делските култури, чиишто последици негативно се одразу-
ваат врз височината на приносите и квалитетот на произ-
водите со битно отстапувње од тригодишниот просек. 

06. Како луња се смета ветар со брзина од 17,2 метра 
во секунда односно 82 km на час (јачина 8 степени по Бо-
форовата скала) или повеќе, кој крши гранки и стебла ги 
соборува и крши посевите, ги истресува плодовите од 
овошките и нанесува штета на добро одржувани градежни 
објекти. 

07. Град е атмосферски врнеж во цврста состојба 
(лед) со пречник од 5 mm или повеќе, кој со својот удар 
предизвикува големи оштетувања или уништувања на 
земјоделските култури, а може да предизвика штети и на 
други објекти (градежни и сл.). 

08. Мраз, слана и сињак настануваат при температу-
ра на воздухот пониска од 00С. Тогаш се формираат леде-
ни кристали кои во различни видови се фаќаат и редат на 
водорамни и вертикални површини. На страните свртени 
кон ветерот ледот може да формира мошне дебели насла-
ги. Мразот, сланата и сињакот можат да предизвикаат 
значителни штети на земјоделските култури и градежните 
објекти. 

09. Као лизгање на земјиштето се сметаат ненадејни 
геолошки движења на земјишната површина на коси тере-
ни, а со јасни манифестации на кршења на површината на 
земјиштето и урнувања кои, со појава на силни деформа-
ции и широки пукнатини на градежните објекти, настану-
ваат во краток временски интервал. 

10. Други елементарни непогоди. Со овој поим се оп-
фатени елементарните непогоди кои почесто се јавуваат 
(снежни наноси лавини-снежни и камени, ерозии на зем-
јиште и сл.). 

11. Како епидемија се смета пораст на заболувања од 
заразна болест, невообичаен по бројот на случаи, времето, 
местото и опфатеноста на населението, како невоообичае-
но зголемување на бројот на заболувања со компликации 
или смртен исход. Како епидемија се смета и појава на две 
или повеќе меѓусебно поврзани заболувања од заразни бо-
лести што никогаш или повеќе години не се појавувале на 
едно подрачје, како и појава на поголем број заболувања 
чијшто причинител е непознат, а ги придружува фебрилна 
состојба. Масовната појава на тие болести може да доведе 
до растројства во функционирањето на стопанските и оп-
штествените дејности и да предизвика значителни штети. 

12. Како епизоотија се смета невообичаен пораст на 
заболувања на животни од заразни болести што можат да 
предизвикаат големи економски штети. 

13. Растителните штетници и болести предизвикува-
ат штети кои се јавуваат како последица од појава на наез-
да на црничовец, губар, скакулци и сл., како и штети од 
растителни болести кои ги нанесуваат штетни инсекти, 
молци (грињи), стоногалки, нематоди, полжави, цицачи и 
птици. 

14. Како пожар се смета секој оган што настанал над-
вор од контролирано огниште, или оган кој го напуштил 
ова место и е способен понатаму да се развива со сопстве-
на сила, при што нанесува материјална штета. 

15. Загаденост на земјиштето се јавува поради изли-
вање на загадени и отровни води од руднички флотации и 
од разни други производствени постројки, поради неадек-
ватна употреба на хемиските средства во земјоделското 
производство и од други причини. Овие загадувања, кога 
ќе ги надминат мерите за дозволената концентрација, 
предизвикуваат големи, па дури и долготрајни штети на 
земјиштето, флората и фауната, водата и здравјето на на-
селението. 



Страна 656 - Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 април 1987 

16. Загаденост на водите (копнени води и море) наста-
нува како резултат од природно и многу поинтензивно за-
гадување од индустријата, земјоделството и други видови 
производство и услуги, од урбаните средини итн. со внесу-
вање на органски супстанции, разни хемиски соединенија, 
радиоактивни и други опасни материи (тешки метали, 
пестициди, хербициди итн.) било тие да се намерни или 
случајни акцидентни хавариски загадувања. Сето тоа 
предизвикува намалување на употребливост на водата не 
само за пиење туку и за други намени. Неповратно или за 
подолг период ја уништува флорта и фауната во водите и 
го загрозува здравјето и животот на населението. 

17. Загаденост на воздухот настанува со емитување 
на гасовити материи и цврсти честички од процеси на со-
горување, од индустриски процеси и моторни возила. По-
ради емитувње на загадувачки материи во атмосферата 
(воздухот) се јавуваат кисели дождови и смог. Загадениот 
воздух предизвикува штети на објектите, на површински-
те и подземните води, на шумите и другата вегетација, во-
дените растенија и животни, а го нарушува и здравјето на 
населението. 

18. Технички недостатоци, застарена технологија, не-
доволни мерки на заштита и погрешна примена на мате-
ријали се јавуваат во разни видови хаварии (дефекти) по-
ради што доаѓа до експлозии, пожари, прскање на садови, 
и излевање на нивната содржина и рушење и можат да 
предизвикаат значителни материјални штети во рудници, 
стопански постројки и други стопански и јавни објекти. 
Некои од наведените причин можат да доведат до судири, 
потслизнување и превртување, на друмски и железнички 
превозни средства, паѓање на леталка или потопување на 
пловен објект. Поради наведените причини може да дојде 
и до озрачување на предмети, населението, флората и фау-
ната. 

19. Други причини на штети (кои не се наведени) 
можат да предизвикаат значителни штети, што исто така 
треба да се проценуваат. 

40. Бидејќи често се случува две причини да произле-
гуваат една од друга, едната се јавува како примарна, а 
другата како секундарна (на пр. поради удар на гром на-
станува шумски пожар, или урнување на брана предизви-
кува поплава), како причина за штетата треба да се земе 
онаа што ја предизвикала штетата што се проценува. Во 
наведените прилози тоа се: пожар, поплава и друго. 

Основни принципи за процена на штетите 
41. Штетата се проценува комисиски, и тоа со дирек-

тен увид во секое средство и благо во општествена соп-
ственост односно во сопственост на граѓани што претрпе-
ле каква и да е штета. За секое прегледано средство треба 
да се утврди дали е оштетено или уништено. За потешко 
оштетени средства треба да се утврди дали нивното оште-
тување е така големо што не може да се изврши поправка 
или тршоците за поправка се толку високи што таа не се 
исплаќа, па во тој случај треба да се третираат како униш-
тени средства. 

42. За секое оштетено средство и благо се изработува 
претсметка на трошоците потребни за доведување на 
средството во првобитна состојба, односно во состојба во 
која било пред настанувања на оштетувањето. Претсмет-
ка се врши по позиции на работите што треба да се изве-
дат на оштетениот објект односно по видови работи што 
треба да се извршат на оштетената опрема или на кое и да 
е друго средство, или благо, при што се користат цените 
што важеле на територијата на односната општина во 
време на настанувњето на штетата односно непосредно 
пред настанувањето на штетата. 

43. За уништено средство и благо штетата е еднаква 
на неговата ревалоризирана сегашна вредност на денот на 
настанувањето на штетата. За уништени средства во оп-
штествена сопственост од книговодството се презема ни-
вната ревалоризирана сегашна вредност. Но, бидејќи Ре-
валоризација се врши само во годишна периодика, ако 
штетата настанала во средината или подоцна, во случај на 
висока инфлација, би требало да се изврши тековна пре-
сметка на ревалоризираните набавни вредности и ревало-
ризираните сег ашни вредности со примена на индексот на 
цените на инвестиционите блага на односната година, 
што треба да ги обезбеди статистиката. 

44. За уништени средства и блага во сопственост на 
граѓани се проценува нивната сегашна врдност, на тој на-
чин што прво се пресметува нивната набавна вредност во 
пазарни цени што важеле во времето на настанувањето на 
штетата и таа вредност се намалува за вкупниот износ на 
амортизацијата според степенот на истрошеност на сред-
ствата на денот на настанувањето на штетата. 

45. За обртни средства (залихи на суровини и репро-
дукциони материјали, полупроизводи, готови производи и 
трговски стоки) мора да се изврши инвентар (попис) и на 
веќе постојните книговодствени обрасци да се утврдат на-
станатите штети поради оштетување или уништување. 

46. Штетите на објекти и предмети на културни блага 
се утврдуваат во височина на износот на трошоците (мате-
ријал и труд), потребни за враќање на благата во претход-
на состојба. За уништени културни блага, ако е можно тие 
блага делумно да се реконструираат или конзервираат из-
носот на штетата е еднаков на претсметковните трошоци 
за тие работи. Меѓутоа, за уништени културни блага што 
не можат да се реконструираат, вредноста на штетата не 
се проценува туку само во извештајот за проценетата ште-
та поединечно се наведува секое уништено културно бла-
го, со краток опис на основните карактеристики на секое 
од тие блага. 

47. Штетите на природни блага (загадено земјиште, 
реки, езера, крајбрежно мора и воздухот) се проценуваат 
со примена на оваа методологија под услов да се мерливи 
односно да можат конкретно да се проценат. 

48. Пресметаните износи на штетите се намалуваат 
за вредноста на спасениот материјал, чија вредност се пре-
сметува така што спасените количини блага по одделни 
видови ќе се помножат со утврдените пазарни цени по 
единица мера на тие материјали, кои би можеле да се ос-
тварат со продажба во време на настанувањето на штета-
та. 

49. Трошоците на општествено-политичките заедни-
ци, на организациите на здружен труд и на други, предиз-
викани со директни штети, се евидентираат во табелите 
од прилогот бр. 5. Збирните редови на овие табели се пре-
несуваат во образецот Ш-06. 

50. Индиректни штети се јавуваат само во образецот 
Ш-06, па во упатствата за тој образец се дадени објаснени-
ја како се пресметуваат тие штети. 

Глобална процена на штети 
51. Со единствената методологија за процена на ште-

ти, во принцип се предвидени можности за спроведување 
на детални процени на штети, па врз основа на тоа се сос-
тавени обрасците, како и начинот на пресметка и ис-
кажување на штетите. 

52. Бидејќи за штети со поголем обем нема услови за 
спроведување на предложените детаљни процени на секое 
средство или благо поединечно, потребно е да се извршат 
глобални процени на штетите. Тие, во принцип, се засно-
ваат врз собраните натурални податоци за секое оштетено 
или уништено средство, а се вршат на обрасците што се 
користат за индивидуална процена на штети. Тоа прак-
тично значи дека и за глобална процена на штети мора да 
се попише секое оштетено и уништено средство односно 
благо. 

53. Одлука за спроведување на глобална процена за 
конкретно средство и благо донесува надлежната комиси-
ја за процена на штети. 

54. Глобална процена на штети се предвидува во при-
нцип само за средства и блага во сопственост на граѓани, 
и тоа за: станбени и други видови згради, долгогодишни 
насади, шуми, тековно земјоделско производство, како и 
за блага во домаќинствата (мебел, апарати и други пред-
мети). 

55. Само во исклучителни случаи, ако општествениот 
станбен фонд е мошне голем, па поради чисто технички 
причини не може да се процени штетата за секоја зграда 
поединечно, ќе се изврши глобална процена на штети, за 
што одлука донесува надлежната комисија за процена на 
штети. 

56. Глобална процена на штети на згради во сопстве-
ност на граѓани ќе се изврши во табелата Ш-01/1 според 
упатствата што се дадени кон таа табела. Бидејќи подато-
ците за таа процена се собираат на образецот Ш-01, споме-
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натата табела е дадена непосредно зад упатството за по-
полнување на тој образец. 

57. За да може да се изврши глобална процена на 
штети на згради, неопходно е пред попишување^ на тие 
згради односно пред пополнувањето на образецот Ш-01 
да се изврши категоризација на оштетувањата на згради-
те. Категоризација на оштетувањата вршат стручни екипи 
составени од градежни стручњаци, според упатствата и 
описите на категориите на оштетувањата дадени во при-
логот бр. 4. Тие екипи мораат да ја прегледаат секоја згра-
да, да ја определат категоријата на оштетувањето, што ќе 
ја запишат на самата зграда, бидејќи попишувачот мора 
да ја внесе во образецот Ш-01 како одговор на прашањето 
10. Ако се врши глобална процена и за општествени стан-
бени згради, неопходно е за тие згради да се изврши кате-
горизација на оштетувањата. 

58. Постапката за глобална процена на штети на до-
лгогодишни шуми и на тековно земјоделско производство 
е објаснета на соодветни места на упатството за образецот 
Ш-03, бидејќи во табелата 2 на тој Образец ќе се внесат на-
турални податоци, а пресметка на глобалната процена ќе 
се изврши во истата табела и на помошниот обрезец за 
пресметка на трошоците за поправка на оштетено сред-
ство (Образец Ш-ПОМ). 

59. Глобална процена на штета на мебел и на други 
предмети во домаќинствата ќе се изврши во табелата Ш-
-03/1, според упатствата дадени кон таа табела. 

60. За секоја глобална процена се потребни соодветни 
цени, што ги обезбедува општинската комисија за процена 
на штети. 

Цени потребни за процена на штети 
61. За да може да се изврши која и да е процена на 

штета, освен податоците во натурални големини на оште-
тените и уништените средства и блага и за природата на 
оштетувањата кај оштетените средства, неопходни се и со-
одветни цени. Тоа во принцип се пазарните цени што 
важеле во времето на настанувањето на штетата односно 
непосредно пред настанувањето на штетата, на подрачје-
то за кое штетата се проценува. 

62. Потребните цени (точ. 69 до 76) ги обезбеду,ва оп-
штинската комисија. Тие цени треба да ги одобри репуб-
личката односно покраинската комисија за да се исклучат 
неоправданите отстапувања во цените меѓу општините. 
Републичката односно покраинската комисија може и са-
мата да обезбеди цени кои ќе важат за целото подрачје 
што претрпело штета, ако смета дека не постојат причини 
цените по општини да бидат различни. 

63. Цените се обезбедуваат на тој начин што се презе-
маат цените што ги следи статистиката, цените со кои се 
служат проценувачите на заедниците за осигурување, по-
тоа цените на соодветни организации на здружен труд или 
цените од пазарот. 

64. Според видот на процената на штетата за која ќе 
се користат, цените можат да се распоредат во следниве 
групи: 

а) цени по позиции на работи за процена на штети на 
оштетени згради и други објекти; 

б) цени по видови на работи за процена на штети на 
опрема г 

в) цени по видови на добиток за процена на штети на 
добиточен фонд; 

г) цени за суровини, репродукционен материјал, гото-
ви производи и трговски стоки, за процена на штета на об-
ртни средства 6о сопственост на граѓани, додека за оп-
штествениот сектор важат цените од книговодствената до-
кументација. Со ова се опфатени и цените за процена на 
штети на тековно земјоделско производство и на долгого-
дишните насади; 

д) цени по кои би можеле да се набават односно купат 
уништени средства во сопственост на граѓани, заради ут-
врдување на набавната и сегашната вредност на згради, 
опрема и други материјални блага. 

65. Цените за станбени и други згради треба да се ди-
ференцираат на цени за градско и цени за селско подрачје, 
ако помеѓу градскиот и селскиот станбен фонд постојат 
осетни разлики во поглед на применетиот градежен мате-
ријал, начинот на изградба и опременоста со инсталации 
за водовод и канализација, како и со санитарна опрема. 
Ако надлежната комисија за процена на штета не направи 

разлика во цените, должна е во извештајот за проценетата 
штета да даде соодветно образложение. 

66. Бидејќи најчесто се располага со цени за 1 ш2 ко-
рисна површина за станови во општествена сопственост, 
на општинските комисии им се предлага со помош на со-
одветни стручњаци, врз основа на тие цени да ги утврдат 
цените за 1 ш2 корисна површина на станбени згради во 
сопственост на граѓани. Како основа за пресметка се зема 
цената за градење на завршени станбени згради, а не вкуп-
ната цена која ги содржи трошоците за проектирање, за 
градежно опремување на земјиштето, учеството во изград-
бата на инфраструктурата и др. Конечната цена за граде-
ње за 1 ш2 корисна станбена површина на општествени 
станови може да се земе од статистиката (ако постојат 
податоци за некое место во конкретната општина) или од 
изведувачите на работите кои пред настанувањето на ште-
тата за инвеститорите од општествениот сектор ги за-
вршиле становите на подрачјето на општината. 

67. При утврдувањето на цените за згради во сопстве-
ност на граѓани градени од тврди материјали, под прет-
поставка дека градежната опременост на становите е иста 
како во општествениот сектор, цената на станот треба да 
се намали за 10 до 15% според тоа каков е односот помеѓу 
корисната површина на станот и корисната површина на 
зградата, бидејќи тој однос зависи од типовите на згради-
те што најчесто се јавуваат на подрачјето на конкретната 
општина. 

68. Така утврдената цена за 1ш2 корисна површина на 
згради од тврди материјали се користи за натамошно ут-
врдување на цените според видот на материјалот и видот 
на зградите. 

69. За станбени згради од слаби материјали оваа цена 
би требало да се намали за процент што треба да го опре-
делат стручњаци. Тој процент би можел да изнесува околу 
30%. 

70. За штали, згради за сместување на земјоделски 
производи, гаражи и друго, цените треба да бидат пониски 
за околу 50% од цените за станбени згради, и тоа според 
видот на материјалот. 

71. Цените утврдени за станбени згради важат и за ви-
кенд-куќи и за згради што служат за вршење на некои деј-
ности. 

72. На крајот на ова поглавје за цените, се обрнува 
внимание дека сите цени применети во текот на процената 
треба да се внесат во обрезцот Ш-08, што за тоа е пропи-
шан со оваа методологија. 

Обрасци за евидентирање и процена на штети 
73. За евидентирање и процена на штети се примену-

ваат следните обрасци со упатства: 
1) Штети на градежен објект - образец Ш-01 
На овој образец се евидентира и се проценува штета 

на сите оштетени односно уништени градежни објекти во 
општествена сопственост и во сопственост на граѓани; 

2) Штети на опрема во општествена сопственост - об-
разец Ш-02; 

3) Штети на други средства и блага - образец III-03. 
На овој образец се евидентира и проценува штета на 

средства и блага во општествена сопственост и во сопстве-
ност на граѓани, и тоа за: земјиште, долгогодишни наса-
ди, шуми и дивеч, добиточен фонд, обртни средства (суро-
вини и материјал, тековно земјоделско производство, по-
лупроизводи и недовршено производство^ готови произ-
води, трговски стоки и ситен инвентар). На истиот обра-
зец се проценува и штета на опрема на индивидуални за-
наетчии, угостители, земјоделци и сл., како и штета на 
блага во домаќинство (вклучувајќи и патнички автомоби-
ли). 

4. Штети на неподвижни културни блага - образец 
Ш-04; 

5) Штети на подвижни културни блага - образец Ш-
-05; 

6) Штети на други средства, трошоци и индиректни 
штети во организации на здружен труд, заедници и оп-
штествено-политички заедници - образец Ш-06; 

Во образецот се внесуваат штети на скапоцености, 
документација и на други неопфатени средства, рекапиту-
лација на трошоците од помошните обрасци за евиденти-
рање на трошоците и на индиректната штета; 
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7) Преглед на проценетите штети во организациите и 
заедниците - образец Ш-07. 

Во образецот се дава збирен преглед на сите штети 
проценети на обрасците Ш-01, Ш-02, Ш-03, Ш-04, Ш-05 и 
Ш-06; 

8) Просечни цени потребни за процена на штети - об-
разец Ш-08. 

9) Пресметка на трошоците за поправка на оштетено 
средство и за утврдување на вредноста на спасениот мате-
ријал - образец Ш-ПОМ. 

Образецот Ш-ПОМ се користи за пресметка на тро-
шоците за поправка на градежни објекти, за поправка на 
средствата и благата евидентирани на образецот Ш-03 и 
за заштита и поправка на културни блага. 

74. За процена на штети се користат и две табели: 
1) Глобална процена на штети на згради во сопстве-

ност на граѓани - табела Ш-01/1. 4 
2) Глобална процена на штети на мебел и на други 

предмети во домаќинствата - табела Ш-03/1. 
75. Потребниот број на обрасци и упатства го обезбе-

дува општинската или републичката односно покраинска-
та комисија при што треба да се води сметка за тоа за 
средствата и благата во општествена сопственост обрас-
ците да се пополнуваат во два примерока. 

Изработка на резултатите од процената на штетите 
76. Стручните комисии за процена на штети се 

должни на комисијата што организира процена да и пре-
дадат по еден примерок од правилно пополнетите и шиф-
рирани обрасци на кои вршеле процена, а тоа се обрасци-
те: Ш-01, Ш-02, Ш-03, Ш-04, 111-05, Ш-06, Ш-07, вклучува-
јќи го и Ш-ПОМ, што се припоени кон соодветните обрас-
ци. Работната група или стручната организација што е за-
должена за обработка, треба да ги прегледа сите обрасци, 
да ги дополни со одговори што недостигаат ако е тоа 
можно и да ги запише шифрите што не се запишани. Ако 
во обрасците на некоја од стручните комисии постојат го-
леми пропусти треба да и се вратат на конкретната коми-
сија на поправка. 

77. Потоа материјалот се обработува на машини за 
автоматска обработка на податоци или рачно ако е мал 
бројот на обрасците или ако нема услови за автоматска 
обработка. 

78. Табелите на резултатите се изработуваат за оп-
штината, како најниско територијално ниво, и за целото 
подрачје на републиката односно автономната покраина 
за која штетата се проценува. Ако надлежната комисија 
тоа го сака, обработка може да се врши и на ниво на место 
(населба) односно месна заедница. Во таа програма за об-
работка е предвидена само една табела по месни заедници 
- табела 4. 

79. Резултатите од обработката за сите процени на 
штети се искажуваат во следните табели: 

1) Збирен преглед на штетите, по видови на средства 
и по сопственост; 

2) Преглед на штетите по области на дејности во оп-
штествениот сектор; 

3) Преглед на штетите по организации - заедници; 
4) Преглед на штетите по месни заедници и по соп-

ственост; 
5) Преглед на штетите по видови и групи на средства 

и по сопственост; 
6) Згради, станови и деловен простор, домаќинства и 

лица во оштетени и уништени станови; 
7) Штети на културни блага; 
8) Трошоци на општествено-политички заедници, ор-

ганизации на здружен труд и заедници, по видови трошо-
ци. 

Ако се поднесува барање за доделување средства од 
фондот на солидарноста, неопходно е да се изработат и 
двете следни табели: 

9) Преглед на штетите на неосигурени средства и 
блага по видови и групи на средства и по сопственост; 

10) Преглед на штетите на градежни објекти градени 
по 1964 година. 

80. Надлежната комисија за процена на штети опре-
делува во колку примероци ќе се работат табелите на ре-
зултатите, при што треба да има предвид дека по еден 
примерок од сите табели се доставува до соодветниот 
(надлежен) завод за статистика. 

81. Во собранието на општината треба трајно да се 
чува најмалку еден примерок од сите табели, потоа обрас-
ците на кои е вршена процена на штетата (а кои по обра-
ботката се вратени), записниците од состанокот на оп-
штинската комисија, записниците од состаноците на ре-
публичката комисија со општинските комисии и други по-
значајни документи во врска со процената на штетите. 

Прилози 
. 82. Покрај обрасците за процена на штети, упатства-

та за нивно пополнување и табелите на резултатите од 
проценетата штета, што се составен дел на оваа методо-
логија, како составен дел на методологијата се сметаат и 
следните прилози: 

1) Вид на организациите од општествениот сектор 
(форми на здружување на организациите и заедниците); 

2) Номенклатура на средствата и на другите блага; 
3) Амортизациони стапки за станбени и други згради 

во сопственост на граѓани; 
4) Утврдување на категоријата и степенот на оштету-

вањето; 
5) Табели за евидентирање на трошоците предизвика-

ни со штетата; 
6) Процена на штети во случај на повторен земјот-

рес; 
7) Методологија за контрола на проценетата штета; 
8) Избор на мостра. 

Процена на штети во случај на повторен земјотрес 
83. Ако дојде до нов разурнувачки земјотрес во време 

додека уште трае процената на штетите од првиот разур-
нувачки земјотрес или непосредно по завршената проце-
на, но додека резултатите од таа процена не поминале низ 
сите фази на усвојување и не се уште усвоени мерки за от-
странување на последиците од земјотресот, неопходно е 
да се утвирди дали тој нов земјотрес предизвикал нови 
разурнувања и ги зголемил разурнувањата настанати по-
ради ,првиот земјотрес. Ако се утврди дека повторниот 
земјотрес ја зголемил штетата, неопходно би било во ко-
нечната пресметка на штетите да се вклучат и тие ново-
настанати штети, за што одлука донесува надлежната ко-
мисија за процена на штети. 

84. Со оглед на тоа дека е тешко изводливо да се ут-
врдат само штетите што ги предизвикал новиот земјот-
рес, што би ги зголемил штетите настанати поради први-
от земјотрес, во Прилогот бр. 6 се дадени решенија за ут-
врдување и заедничко искажување на штетите предизвика-
ни со првиот и со повторениот земјотрес со приближно 
ист интензитет. Основните принципи на процената се сос-
тојат од следното: 

85. За средствата и благата во општествена сопстве-
ност треба повторно да се изврши процена на штетата за 
секое средство односно благо на кое се зголемени оштету-
вањата, вклучувајќи ги и оние средства што поради први-
от земјотрес не биле оштетени, но поради вториот се ош-
тетени. 

86. За средствата во сопственост на граѓани, ако е 
вршена индивидуална процена на штети, задолжително е 
за станбените згради да се постапи на ист начин како и за 
општествените средства. За другите видови згради и за 
другите средства и блага надлежната комисија одлучува 
дали ќе ги прегледа и ќе ја повтори процената, што зависи 
од оцената колкаво е нивното учество-во вкупната штета 
на средствата и благата во сопственост на граѓани. 

87. За згради во сопственост на граѓани, за кои се ра-
боти глобална процена на штетата, потребните податоци 
се обезбедуваат по пат на мостра. Целата таа работа треба 
да ја извршат стручњаците за мострата, организаторите 
на автоматска обработка на податоци и комисиите за ка-
тегоризација на оштетувањата, бидејќи за зградите избра-
ни во мострата како и за новооштетени згради, треба да се 
определат нови категории на оштетувања. 

88. Штетите Се проценуваат во цените што важеле во 
времето на настанувањето на штетата од првиот земјот-
рес. Ако цените на пазарот меѓу два земјотреси значител-
но се измениле, тоа , може да се изнесе во Извештајот за 
проценетата штета (точка 98) и да се наведе за колку про-
центи е зголемена цената. 
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Контрола на проценетата штета 
89. По завршената процена на штетата, надлежната 

комисија за организација на процената треба да организи-
ра стручна контрола на проценетата штета. Таа контрола 
се спроведува секогаш кога штетата е од таков обем што 
да се исполнети условите за поднесување барање за доде-
лување средства на солидарноста. Контрола на процене-
тата штета може да се спроведува и при процени поради 
други причини на штети, ако за тоа има поптреба, за што 
исто така одлучува надлежната комисија за организирање 
на процената на штети. 

90. Контрола на проценетата штета се спроведува за-
ради проверка дали процена на штетата е извршена со до-
следна примена на оваа методологија и дали се обезбеде-
ни податоци кои можат да послужат за оценување на реал-
носта на проценетата штета. Од таа контрола надлежната 
комисија треба да узнае дали процената е извршена корек-
тно и дали добиените резултати од процената се реални. 

91. Резултатите од таа контрола можат корисно да и 
послужат и на Комисијата за разгледување на барањата за 
доделување средства на солидарноста која, според Дого-
ворот за давање средства на солидарноста на републиките 
и автономните покраини за давање меѓусебна помош зара-
ди отстранување на последици од земјотрес и поплави од 
поголеми размери, треба да утврди дали процената на 
штети е утврдена според договорената методологија, и на 
која и е дадено право да изврши увид во документацијата, 
а, по потреба, и увид во фактичката состојба на настаната-
та штета. 

92. Контролата се спроведува на мостра на единици-
те за кои е извршена процена на штетата, со повторно со-
бирање на податоци и со процени на обрасците: за гра-
дежни објекти (Ш-01), за опрема (Ш-02), за неподвижни 
културни блага (Ш-04), и за подвижни културни блага 
(Ш-05). На тој начин се опфатени средствата и благата чи-
ишто оштетувања и уништувања ја претставуваат речисти 
целокупната штета од земјотресот. 

93. Во мостра се избираат единици од општествениот 
и индивидуалниот сектор. 

94. Контрола на проценетата штета организираат и 
спроведуваат стручњаците за мострата, што ќе ги опреде-
ли надлежната комисија за организација на процена на 
штети, во соработка со организаторот на автоматската 
обработка на податоци. 

95. Методите за процена на штети во контролата мо-
раат да бидат исти како кај основната процена на штета-
та, т.е. мораат да одговараат на упатствата од оваа мето-
дологија. 

96. Резултатите од контролата можат да служат за 
оценување на реалноста на проценетата штета на сред-
ствата и благата што се наведени во точка 94. 

97. Во Прилогот бр. 7 се дадени основните принципи 
на организацијата и спроведувањето на контролата. 

Извештај за проценетата штета 
98. Извештајот за проценетата штета се изработува 

во вид на елаборат во кој се даваат табелите на резултати-
те наведени во точка 79 од оваа методологија. Кон секоја 
табела треба да се даде и соодветен коментар. Освен тоа, 
од извештајот треба да се види: 

- видот на причините за штетата (според точка 39) и 
годината на настанувањето на штетата; 

- основните карактеристики на причините за штета-
та, како што се: јачината на земјотресот, потоа просечна-
та височина на водата и најголемата височина на водата 
на поплавеното подрачје, како и должината на задржува-
њето на излеаната вода, ако се работи за поплава, 
должината на траењето на сушата, степенот на загаденос-
та на земјиштето, водата и воздухот и должината на трае-
њето и слично; 

- големината на зафатеното подрачје; 
- бројот на човечки жртви (настрадани непосредно 

или умрени од повреди) по пол, години на старост и зани-
мање; 

- бројот на поптешко и полесно повредени лица; 
- бројот на лица заболени поради вонредни услови за 

живот; 
- бројот на домаќинства и лица зафатени со елемен-

тарната непогода; 
- дали имало организирана одбрана; 

- дали е дадена помош во спасувањето на население-
то и материјалните блага, нивното сместување и исхрана 
и кој ја дал таа помош; 

- дали имало појави на епидемија, посебно кај насе-
лението, а посебно кај добитокот, поголеми жаришта на 
заразни болести и мерки што се преземени за да се спре-
чат заболувања; 

- дали било потребно да се изгради привремено смес-
тување и дали е тоа сторено; 

- дали имало прекини во редовното одвивање на сто-
панскиот и општественниот живот и за кое време; 

- дали имало прекини во одржувањето на настава и 
за кое време и дали по прекинувањето наставата можела 
да продолжи во сите училишни згради; 

- дали собранието на општината или некој републич-
ки односно покраински орган, односно организација доне-
ла одлука за отпис на некои придонеси (на пр. отпис на 
придонесот од доходот на земјоделци и други занимања), 
во која височина и за кое време; 

- дали имало диференцирање на цените на село и 
град за слободна процена на штета на згради во сопстве-
ност на граѓани; ако немало треба да се образложи зошто 
немало; 

- во извештајот треба да се даде и составот на коми-
сијата, со занимања на членовите на комисијата, како и 
оцена за примената на методологијата и за квалитетот на 
извршените процени на штетите; 

- ако била организирана стручна контрола на проце-
нетата штета (Прилог 7) во извештајот треба да се дадат и 
резултатите односно оцените од таа контрола; 

- во посебен дел на извештајот за отстранување на 
последиците од штетите треба да се предложат конкретни 
мерки изразени во финансиски и натурални показатели; 

- во прилог на изештајот треба да се даде образецот 
„Просечни цени за процена на штета“ (Ш-08), од кој ќе се 
види кој се цени се користени во процената. 

Преодни и завршни одредби 
99. Со денот на влегувањето во сила на оваа упатство 

престанува да важи Упатството за единствената методо-
логија за процена на штетите од елементарни непогоди 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/79). 

100. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 100-157/1 
24 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
д-р Драгутин Грунковиќ, с.р. 

ОБРАСЦИ И УПАТСТВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ПРО-
ЦЕНА НА ШТЕТИТЕ 

Образец Ш-01 Штети на градежен објект 
Образец Ш-02 Штети на опрема на оштествена соп-

ственост 
Образец Ш-03 Штети на други средства и блага 
Образец Ш-04 Штети на неподвижни културни блага 

- објекти 
Образец Ш-05 Штети на подвижни културни блага -

предмети 
Образец Ш-06 Штети на други средства, трошоци и 

индиректни штети во ОЗТ, заедници и ОПЗ 
Образец Ш-07 Преглед на проценетите штети во ор-

ганизациите и заедниците 
Образец Ш-08 Просечни цени за процена на штетите 
Образец Ш-ПОМ Пресметка на трошоците за по-

правка на општественото средство и утврдување на вред-
носта на спасениот материјал 

Табели за процена на штетите: 
Табела Ш-01/1 Глобална процена на штетите на 

згради во сопственост на граѓани 
Табела Ш-03/1 Глобална процена на штетите на ме-

бел и на други предмети во домаќинствата 
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ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА 
За уништен и оштетен објект 

1. Градежна големина на уништениот објект (прашање 8 од овој образец) 
2. Цена по единица мера, во илј. дин 
3. Нова вредност на уништениот објект (1 х 2) во илј. дин 
4. Износ на амортизацијата (прашање 3 х %/100) во илј. дин 
5. Сегашна вредност на уништениот објект (3-4) во илј. дин 
6. Трошоци за поправка на оштетениот објект, во илј. дин. (од образецот Ш-ПОМ) 
7. Вредност на спасениот материјал, во илј. дин. (од образецот Ш-ПОМ) ' 
8. Износ на штетата (за уништен објект 5-7; за оштетен објект 6-7) 

Во Членови на комисијата: 

Датум 1 

2 ^ 

3 

У П А Т С Т В О З А П О П О Л Н У В А Њ Е Н А О Б Р А З Е Ц О Т ni-oi 
Образецот Ш-01 служи за евидентирање и процена на 

настанатите штети на сите објекти во општествена соп-
ственост и во сопственост на граѓани и граѓанско-правни 
лица (во натамошниот текст: на граѓани), освен за објекти 
што се прогласени за културни блага, а за кои процена на 
штетата вршат посебни комисии на образецот Ш-04. 

На прашањата во образецот се одговара на три начи-
ни: со запишување на одговорот на за тоа предвидената 
линија; со заокружување на бројот односно шифрата по-
крај точниот одговор и со запишување на цифрените пода-
тоци во за тоа предвидените шифрени полиња. 

Правилно запишан податок е, на пример: 19 5 или 7 
2 5 0 За објекти во општествена сопственост образецот се 
пополнува во два примерока. 

З А Г Л А В Ј Е Н А О Б Р А З Е Ц О Т 

Во горниот лев агол се запишува називот на причина-
та на штетата за која се врши процена, а која е наведена 
во поглавјето Опис на основните поими и причини за ште-
тата, точка 39. 

Реден број на образецот се запишува за објекти во оп-
штествена сопственост во рамките на организацијата на 
здружен труд, а за објекти во сопственост на граѓани - во 
рамките на месната заедница. За една организација или 
месна заедница не можат да се најдат два обрасца со ист 
реден борј. 

1. Податоци за единицата за која се врши процена 
а) За работна организација се запишува целиот назив 

на фирмата, а за основна организација на здружен труд и 
работна заедница - називот што е воведен во судскиот ре-
гистар. За другите организации и заедници се наведува по-
лниот назив што е воведен во соодветниот посебен регис-
тар односно во актот за нивното основање. 

Ако образец8т се пополнува за објект во сопственост 
на граѓани, се наведува името и презимето на сопствени-
кот односно називот на граѓанското правно лице 
(здружение на граѓани, црквена заедница и сл.). 

б) Во цифрените полиња се запишува матичниот 
број под кој се води таа организација во Единствениот ре-
гистар на организациите и заедниците. Ако штетата се 
евидентира за единица во состав на организацијата - заед-
ницата, покрај матичниот број се запишува и редниот број 
на таа единица под кој таа се води во споменатиот регис-
тар. 

в)Во шифрените полиња се запишува формата во која 
организацијата е организирана и регистрирана во судски-
от регистар. Во Прилогот бр. 1 се наведени сите видови 
организации и форми на здружување, па од тој список со-
одветната шифра се пренесува во за тоа предвидените 
шифрени полиња. 

г) Се запишува адресата на сопственикот на објектот 
и дејноста во рамките на гранката во која организацијата 
што претрпела штета е распоредена според Единствената 
класификација на дејностите. 

2. Причина за штетата и година на настанувањето 
За причина на штетата се запишува, во првите две 

шифрени полиња, шифрата што му одговара на називот 
запишан во горниот лев агол. Како година на настанува-
њето се запишуваат, во другите две шифрени полиња, по-
следните две цифри на годината во која штетата настана-
Л а ' ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ 

3. Локација на објектот 
Се запишува називот на општината, а во шифрените 

полиња се внесува шифрата на општината која ја содржи 
и шифрата на републиката односно автономната покраи-
на. Потоа се запишува називот на местото (населбата) и 
соодветната шифра, како и називот на месната заедница и 
нејзината шифра. За згради се запишува, уште и улицата и 
бројот. Сите шифри за локацијата на објектот ги обезбеду-
ва статистиката. 

4. Назив и шифра на објектот 
За објектите во општествена сопственост се запишува 

називот на објектот според Номенклатурата на средства-
та и другите блага (Прилог број 2), на пример „силос“, 
или штали за крупен и ситен добиток“ и сл. Во шифрените 
полиња се запишува шифрата од Номенклатурата која во 
првиот пример е под број 1540, а во вториот под 1610. 

Од објектите во сопственост на граѓани се евиденти-
ра и проценува штетата на следнити згради: 

1810 Станбени згради ш2 

1814 Викенд-куќи ш2 

1610 Штали за крупен и ситен добиток Ш2 

1550 Згради за сместување на земјоделски про-
изводи и орудија и 2 

1755 Угостителски дуќани т 2 

1771 Занаетчиски дуќани т 2 

1799 Згради за други деловни намени т 2 

1899 Шупи, гаражи, други згради, масивни ог-
ради и надгради т 2 

1060 Бунари и цистерни за вода а т 2 
Шифрата за станбена зграда се запишува ако полови-

на од површината на зградата или повеќе се станови. Га-
ражата што ја користат станарите не е деловен простор. 

5. Сопственост на објектот 
Одговор „општествена сопственост“ се дава за објек-

ти во општествена и задружна сопственост. 



Страна 662 - Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 април 1987 

Одговор „сопственост на граѓани и граѓанско-правни 
лица“ се дава како за објекти на кои постои право на соп-
ственост на граѓани, така и за објекти во сопственост на 
црква и на други граѓански правни лица. 

6. Година на изградба 
Се запишуваат трите последни цифри од годината на 

завршувањето на изградбата на објектот според дозвола-
та за употреба на објектот или според изјавата на сопстве-
никот или на други лица, а во краен случај - според оцена-
та на проценителот на штетата. За објекти во изградба се 
запишува годината во која штетата се случила. За објекти 
на кои се вршени поголеми реконструкции, поправки и до-
градби се запишува годината во која се извршени тие ра-
боти. 

7. Градежна дозвола 
Позитивен одговор на овоа прашање се дава врз ос-

нова на документот т.е. градежната дозвола за градење на 
објектот, што го издала надлежната служба на собранието 
на општината. За објекти од постар датум се одговара врз 
основа на изјава на сопственикот на објектот, ако не ја по-
седува споменатата дозвола. 

8. Градежна големина на објектот 
На предвидената линија се запишува единицата на 

мера со која се изразува големината на објектот, од Но-
менклатурата дадена во Прилог бр. 2, а во шифрените по-
лиња се запишува податокот за големината на објектот. 

За оштетени објекти се запишува големината на ош-
тетениот дел на објектот. Во с л у ч а Ј на земјотрес, за оште-
тени згради се наведува големината на целата зграда. За 
уништени објекти се запишува големината на целиот об-
јект. Големината на зградата се искажува во м2 корисна 
површина (JUS U.C2.100), а тоа е збир на полните површи-
ни на сите станови, на деловните простории и на заеднич-
ките простории, со кои, зависно од намената се пресмету-
ва фактичната површина (100,% подна површина) или на-
малената површина (на пример 75% од површината). Спо-
ред тоа, коефициентите со кои се множат .полните по-
вршини на делови од згради со разни намени се следните: 

- станови, деловни простории, скалишта, тран-
сформаторски станици, пералница котларници, ка-
ко и штали, згради за сместување на земјоделски 
производи со обработени ѕидови и плафони и сл. - 1,00 

- засолништа, гаражи, коноби и слични про-
стории со обработени ѕидови и тавани, како и лоѓии 
отворени најмногу од двете страни 0,75 

- простории за сместување на гориво, возно 
окно и машински простор за лифт и слични просто-
рии со необработени ѕидови и тавани, како на при-
мер: штали во селски згради, покриени тераси, су-
шалии за алишта, покриени премини и покриени 
тремови 0,50 

- необработен дел на тавани чиј внатрешен дел 
има чиста височина 2,0 m или повеќе 0,35 

- како во претходната алинеја само со височи-
на помала од 2,0 m 0,20 

- балкони, непокриени тераси и проодни по-
криви - 0,25 

- продавници, деловни и слични простории, 
високи 4,0 m или повисоки 1,50 

За земјоделски згради, како што се свињарници, 
живинарници, штали за коњи, говеда и др. се опфаќа по-
вршината под покривот, а не се земаат оградените просто-
ри што не се под покрив. 

За објекти во изградба се запишува големината на из-
градениот дел до моментот на настанувањето на штетата, 
а не предвидената големина на објектот. 

9. Оштетување на објектот 
Одговор на ова прашање се дава врз основа на оцена-

та на комисијата што ja проценува штетата, а за штети од 
земјотреси и поплави со големи размери - врз основа на 
категоризацијата на оштетувањето дадена во Прилогот 
бр. 4. Ознаката (6) запишана на самата зграда значи дека 
зградата е уништена, додека другите ознаки (1 до 5) зна-
чат дека е оштетена. 

Објекти Што не се наполно урнати, а нивната поправ-
ка не се исплаќа, се сметаат како уништени и се заок-
ружува ознаката „2". 

10. Категорија на оштетувањето на зградата 
На ова прашање се одговара само кога е извршена ка-

тегоризација на оштетувањето, и тоа со препишување на 
бројот на категоријата што е запишан на зградата. 

11. Конструкција на зградата 
Се одговара со заокружување на една од наведените 

шифри според видот на конструкцијата на зградата однос-
но видот на материјалот од кој се изградени надворешни-
те ѕидови. 

Во згради со скелетна конструкција се распоредуваат 
зградите чиј конструктивен систем е од армиранобетонски 
или челичен скелет. 

Во згради од тврд материјал се распоредуваат згра-
дите чии носечки ѕидови се изградени од тули, камен или 
монтажни елементи. Овде спаѓаат и повеќекатници што 
немаат комплетен скелетен систем. 

Во згради од слаби материјали спаѓаат зградите од 
керпич или набој, од штици, плетер и други слаби матери-
јали. 

12. Станови - вкупно 
Како одговор на ова прашање се дава податок за 

вкупниот број и корисната површина на становите во ош-
тетени односно уништени завршени згради и бројот на до-
маќинствата и лицата во тие станови. 

Корисна површина на становите е збир на површини-
те на половите на сите простории во станот пресметани 
според одредбите на JUS U.C2.100, при што се применува-
ат определени коефициенти, па се зема; 

- за затворени простории и ниши - фактичната 
површина на половите, па коефициентот е 1,00 

- за лоѓии - 75% од нивната П9вшрина т.е. 
вкупната површиан се множи со коефициентот 0,75 

- за покриени тераси 0,50 
- за балкони, отворени тераси, тремови и рам-

ни проодни покриви 0,25 
На прашањето за бројот на домаќинствата и лицата 

се одговара само за постојано населени станови (во текот 
на целата година), без оглед на правната основа по која 
домаќинството (лицето) го користи станот. 

13. Оштетени станови 
Како одговор на ова прашање се внесуваат податоци 

за бројот и корисната површина на оштетените станови 
што се наоѓаат во зградата за која се поднесува извешта-
јот. Овој податок мора да се разликува од одговорот на 
прашањето 12 ако во зградата не се оштетени сите стано-
ви. 

Податоци за бројот на домаќинствата и бројот на ли-
цата се даваат само за постојано населени оштетени ста-
нови. 

14. Површина на деловниот простор 
За згради кои во целост се наменети за деловни цели, 

како одговор на ова прашање се внесува податокот што е 
даден како одговор на прашањето 8. 

Ако е оштетена зграда што има и станови и деловни 
простории, како одговор се дава површината само на ош-
тетениот деловен простор. Ако зградата е уништена, во 
одговорот се наведува површината на целокупниот дело-
вен простор што се наоѓал во конкретната зграда. 

Пресметка на корисната површина на работниот дел 
и на помошните простории (магацини, коридори, WC) се 
врши на ист начин и со истите коефициенти како и пре-
сметка на корисната површина на становите. 

15. Износ на штетите на објектот 
Во шифрените полиња определени за одговор се пре-

несува, по завршената процена на штетата, податокот 
што на истиот образец е запишан под реден број 8. 

ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА 
Височината на штетата на завршени и незавршени 

оштетени објекти, како и на незавршени уништени објекти 
како во општествена сопственост така и во сопственост на 
граѓани, се утврдува со изработка на претсметка на тро-
шоците на поправката за доведување на објектот во прво-
битната состојба, на образецот Ш-ПОМ. За уништени об-
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Ј е к т и во општествена сопственост штета претставува кни-
говодствениот податок за ревалоризираната сегашна 
вредност на објектот. За уништени згради во сопственост 
на граѓани ОВОЈ податок може да се процени. Процена се 
врши на самиот образец на следниот начин: 

1) податокот за корисната површина на уништената 
зграда се пренесува од одговорот на прашањето 8 од прва-
та страна на образецот; 

2) цената мора да одговара на квалитетот на зграда-
та и на нејзината локација, а ја дава општинската комиси-
ја. 

3) со множење на вредноста на површината и цената 
се добива нова вреднсот на уништената зграда; 

4) стапката на амортизација се презема од Прилогот 
бр. 3 и зависи од годините на старост на зградата и годи-
ните на веројатно траење на зградата; 

5) износот на амортизацијата се утврдува со 
множење на новата вредност со стапката на амортизација 
и со делење со 100. 

Процена на штета 

од 1 1 1 во година 1 I I 

Сегашната вредност претставува нова вредност на-
малена за износот на амортизацијата. 

Ако од оштетен или уништен објект има спасен мате-
ријал, неговата вреднсот се утврдува на образецот Ш-
-ПОМ. Тој износ се пресметува по видови спасен матери-
јал, со примена на остварените цени ако е извршена про-
дажба на материјалот или со примена на просечните на-
бавки цени во времето на настанувањето на штетата на 
односната општина. 

Во тој случај износот на штетата се пресметува така 
што за оштетените објекти трошоците на поправката се 
намалуваат за износот на спасениот материјал, а за униш-
тени објекти за тој износ се навалува сегашната вредност 
на објектот. 

Образецот Ш-ПОМ има ист реден број како и образе-
цот на кој е евидентирано средството за кое се врши про-
цената, па треба и да се приложи кон тој образец. Во обра-
зецот Ш-ПОМ пресметка се врши во динари, а во образе-
цот Ш-01 се пренесува изразена во илјади динари. 

Табела Ш-01/1 

Општина. 

Вид на зграда. 

M i l l 

M i l l 

ГЛОБАЛНА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ НА ЗГРАДИ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

ОШТЕТЕНИ-
УНИШТЕНИ 

Вкупна 
корисна 

површина 
на згради во 

т 2 

Корисна површина на згради Нова вредност на згради1) 
ВО ИЛЈ.ДИН. 

Вкупна но-
ва вред-
ност во 
HJtj. дин. 
(6 + 7 + 8) 

Про-
цент 

на ош-
тетува-

ње 

Проценета 
штета во 
илј. дин. ^ 

Рх10:100)2 

ОШТЕТЕНИ-
УНИШТЕНИ 

Вкупна 
корисна 

површина 
на згради во 

т 2 

скелетна 
конструк-

ција 

од тврд 
матери-

јал 

од слаб 
матери-

јал 

кол. 3 х кол. 4 х кол. 5 х 
Вкупна но-

ва вред-
ност во 
HJtj. дин. 
(6 + 7 + 8) 

Про-
цент 

на ош-
тетува-

ње 

Проценета 
штета во 
илј. дин. ^ 

Рх10:100)2 

ОШТЕТЕНИ-
УНИШТЕНИ 

Вкупна 
корисна 

површина 
на згради во 

т 2 

скелетна 
конструк-

ција 

од тврд 
матери-

јал 

од слаб 
матери-

јал (цена) (цена) (цена) 

Вкупна но-
ва вред-
ност во 
HJtj. дин. 
(6 + 7 + 8) 

Про-
цент 

на ош-
тетува-

ње 

Проценета 
штета во 
илј. дин. ^ 

Рх10:100)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вкупно 

Оштетени згради 

1. категорија 

2. 

3. 

4. 

5. категорија 

Уништени згради2) 

^ Се применуваат соодветни цени, според видот на зградата и видот на материјалот. 
2) За уништени згради, последниот ред во колона 11, треба да ја претставува сегашната вредност на тие згради, а тоа е 
податок од колона 9, последниот ред, намален за амортизацијата. 

Образецот Ш-ПОМ го носи истиот реден број како и образецот на кој е евидентирано средството за кое се 
врши процена, па кон тој образец треба и да се приложи. Пресметката во образецот Ш-ПОМ се врши во динари, а во об-
разецот Ш-ПОМ 01 се пренесува изразен во илј. динари. 

У П А Т С Т В О З А Г Л О Б А Л Н А П Р О Ц Е Н А Н А Ш Т Е Т А Н А 
Т А Б Е Л А Т А 1II-01/1 Н А З Г Р А Д И В О С О П С Т В Е Н О С Т 

Н А Г Р А Ѓ А Н И 

За глобална процена на штети, за сите видови згради 
во сопственост на граѓани, се користи табелата Ш-01/1, 
во која се запишуваат резултатите од обработката на ос-
новните обрасци Ш-01 Штети на градежен објект, а потоа 
се работат подготвителни пресметки и глобална процена 
на штетата. 

Обработката на основните обрасци и сите пресметки 
во табелата Ш-01/1 во принцип треба да се работат на 
средства за автоматска обработка на податоци. Ако тоа не 
е возможно, треба да се примени таканаречена рачна обра-
ботка. 

Обрасците прво се распоредуваат по оштини, најнис-
ки територијални единици за кои се врши обработка, а во 
рамките на општината и се групираат според видот на 
зградата односно според одговорот на прашањето 4 од об-
разецот ЈП-01, зашто за секој вид зграда посебно се ис-
кажуваат резултатите од обработката и се врши процена 
на штетите. Според одговорите на образецот се формира 
табела. 

Претколоната се пополнува врз основа на одговорот 
на прашањето 10 - „Категорија на оштетување“. Заглавје-
то на колоните 2, 3, 4 и 5 се пополнува врз основа на пра-
шањето 8 - „Градежна големина на објектот“, што во овој 
случај се искажува како корисна површина на зградата во 
ш2 и врз основа на одговорот на прашањето 11 - „Кон-
струкција на зградата“. 
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, Во колоните 6,7 и 8 се внесуваат податоци што се до-
биваат со множење на површините од колоните 3, 4 и 5 со 
соодветните цени, кои, ако обработката е рачна, се запи-
шуваат во заглавивте на конкретната табела. За секој вид 
зграда и секој вид материјал (од зсој зградите се вградени) 
општинската комисија обезбедува соодветни цени според 
точ. од 68 до 75 на Единствената методологија. Збирот на 
резултатите од спомнатото множење претставува нова 
вредност на зградите (колона 9). 

Во колона 10 за оштетени згради се внесуваат про-
центите на оштетувањето по категории. Процентите што 
претставуваат степен на оштетување, ги обезбедува над-
лежната комисија за проценување на штетите (Прилог бр. 
4). 

Во колона 11 се внесува проценетата штета. За оште-
тени згради таа се добива со множење на новата вредност 
од колона 9 со процентот на оштетување од колона 10 и 
со делење на добиениот производ со 100. 

За уништени згради се внесува сегашната вредност 
во колона 11, а тоа е податокот од колона 9 намален за 
амортизацијата. Износот на ,амортизацијата се утврдува 
со примена на просечната стапка на амортизација. Ако об-
работката на податоците е автоматска, треба да се утврди 
просечната старост на сите згради, а тоа се постига со пре-
бројување на зградите по години на изградба, што мора 
да се реши програмски. Ако обработката не е автоматска, 
комисијата за процена на штетите ја проценува просечна-

та старост на зградата. Во обата случаја стапката на амор-
тизацијата се презема од Прилогот бр. 3. Износот на 
амортизацијата се добива со множење на податоците за 
урнати згради од колона 9 со утврдената стапка на амор-
тизација и со делење со 100. За така добиениот износ се на-
малува новата вредност (од колона 9) за да се добие се-
гашната вредност, што претставува штета ако зградите се 
уништени. 

Ако на територијата на која се врши процена, меѓу 
градските и селските населби постојат значајни разлики 
во начинот на градењето и техничката опременост на об-
јектите, комисијата за процена на штети може да одлучи 
глобални процени да се вршат одвоено за градските, а од4-
воено за селските населби. Во подготвувањето за обработ-
ка, образецот III-01 треба веднаш, во рамките на секоја оп-
штина, да се подели на две групи: селски и градски насел-
би. 

Постапката во глобалната процена на штетата е на-
полно иста за обете населби, само што за утврдување на 
новата вредност се користат различни цени. 

Ако населбите се поделат на граддски и селски, мора 
да се направи и сумар за целата општина, што значи дека 
треба да се извршат соодветни собирања на процените за 
градските и селските населби. На табелите, во редот во кој 
се запишува називот на општината, покрај називот треба 
да се напише „град“ или „село“ или „вкупно“. 
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ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОШТЕТЕНА ОПРЕМА 

Ред. 
број 

Опис на работите потребни за поправка 
на оштетената опрема и назив на спасениот материјал 

Един. на 
мера 

Коли-
чество 

Цена, 
во дин. 

Вредност, 
во дин. 
(4 х 5) 

1 2 3 4 5 6 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Ш - 0 2 

Образецот Ш-02 го користат организациите и сите 
други корисници на општествени средства за оцена на 
штети на оштетена или уништена опрема. Овој образец се 
пополнува поединечно за секој вид оштетено или униште-
но средство до основните трупи на опрема дефинирани 
според Номенклатурата на основните и други средства 
(Прилог бр. 2). Исклучок може да се направи само кога се 
работи за голем број наполно исти машини што имаат 
ист вид оштетување (на пример, поместени се само од 
лежиштето и сл.), па тогаш за сите тие машини може да се 
пополни еден образец. Образецот се пополнува во два 
примерока. 

На прашањата во образецот се одговара на три начи-
ни: со запишување на одговорот во линијата предвидена 
за тоа; со заокружување на бројот односно шифрата по-
крај точниот одговор и со запишување на цифрените пода-
тоци во предвидените за тоа шифрени полиња. 

Правилно запишан податок е, на пример: 9 5 или 7 2 
5 0. 

Заглавие на образецот 
Во горниот лев агол се запишува називот на причина-

та за штетата за која се врши процената, а кој е наведен во 
поглавјето Опис на основните поими и причината за ште-
тата, точка 39. 

Реден број на образецот се запишува за објекти во оп-
штествена сопственост во рамките на организацијата на 
здружен труд, а за објекти во сопственост на граѓани - во 
рамките на месната заедница. За една организација или 
месна заедница не можат да се најдат два обрасци со ист 
реден број. 

1. Податоци за единицата за која се врши процена 
1) За работна организација се запишува целиот назив 

на фирмата, а за основна организација на здружен труд и 
работна заедница називот, што е воведен во судскиот ре-
гистар. За другите организации и заедници се наведува по-
лниот назив што е воведен во соодветниот посебен регис-
тар односно во актот за нивно основање. 

Ако образецот се пополнува за објект во сопственост 
на граѓанин, се наведува името и презимето на сопствени-
кот односно називот на граѓанското правно лице 
(здружение на граѓани, црквена заедница и сл.). 

б) Во шифрените полиња се запишува матечниот број 
под кој се води таа организација во Единствениот регис-
тар на организациите и заедниците. Ако штетата се еви-
дентира за единица во состав на организација - заедница, 
покрај матичниот број се запишува и редниот број на таа 
единица под кој таа се води во Единствениот регистар на 
организациите и заедниците. 

в) Во цифрените полиња се запишува формата во ко-
ја организацијата е организирана и регистрирана во суд-
скиот регистар. Во Прилогот бр. 1 се наведени сите видо-
ви организации и форми на здружување, па од тој список 
се пренесува соодветната шифра во предвидените за тоа 
шифрени полиња. 

г) На отпечатените линии се запишува, адресата на 
сопственикот на објектот. 

д) Се запишува дејноста во рамките на гранката во 
која организацијата што ја претрпела штетата е распоре-
дена според Единствената класификација на дејностите. 

2. Причина за штетата и година на настанувањето 
За причината за штетата се запишува, во првите две 

шифрени полиња, шифрата што одговара на називот за-
пишан во горниот лев агол. Како година на настанување-
то се запишуваат, во другите две шифрени полиња, по-
следните две цифри на годината во која штетата настана-
ла. 

3. Локација на опремата 
Се запишува називот на општината, а во шифрените 

полиња се внесува шифрата на општината која ја содржи 
и шифрата на републиката односно на автономната по-
краина. Потоа се запишува називот на местото (населба-
та) и соодветната шифра, па називот на месната заедница 
и нејзината шифра. За згради се запишуваат уште и улица-
та и бројот. Сите шифри за локацијата на објектот ги обез-
бедува статистиката. 

4. Назив и шифра на опремата 
Одговор се дава со запишување на правиот назив на 

опремата која, според оцената на комисијата, е оштетена 
или уништена, а е распоредена во категоријата според Но-
менклатурата на основните и други средства (Прилог 
бр. 2). 

5. Инвентарен број 
Се препишува бројот од инвентарската таблица на 

машината односно уредот. Ако на истиот образец се про-
ценува штета за поголем број машини - уреди, се запишу-
ва инвентарскиот број на првата машина. 

6. Година на набавка на средството 
Се запишува годината кога средството е набавено. 

Ако на истиот образец се проценува штета за поголем 
број машини - средства, се запишува годината на набавка-
та на првата машина-средство. 

7. Оштетување на опремата 
Одговор се дава со заокружување на шифрата 1 или 

2, според оцената на комисијата за процена на штетата. 

8. Трошоци за поправка на оштетената опрема 
Во табелата на втората страница на образецот треба 

да се пресметаат трошоците за поправка на оштетеното 
средство, така што за секој вид работи и материјали да се 
наведат потребните количини и просечните цени што 
важат во времето на настанувањето на процената на ште-
тата на подрачјето на односната општина. Ако работата 
се искажува издвоено, пресметка се врши во норма часови, 
по цените што важеле во времето на настанувањето на 
штетата. Трошоците се пресметуваат во динари, а при за-
пишувањето на одговорот на ова прашање, се заокружува 
на илјади динари. Ј 

9. Ревалоризирана сегашна вредност на уништена опрема 
Ако опремата е сосема уништена, се внесува податок 

за нејзин- га сегашна ревалоризирана вредност од книго-
водствената евиденција. 

I 
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10. Вредност на спасениот материјал 
Ако се спаси некој материјал или оштетен дел од 

уништено или оштетено средство и може да се употреби 
или да се продаде, комисијата ја проценува, во про-
должение на табелата на втората страница од образецот, 
вредноста на спасениот материјал (количина х цена) и 
добиениот резултат го внесува во образецот како одговор 
на прашањето 10. 

11. Проценета штета 
Износот на проценетата штета за оштетена опрема 

(прашање 11) е еднаков на трошоците за поправка (праша-

ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА 

од — 

ње 8) ако нема спасен материјал. Во спротивно, износот на 
штетата е еднаков на разликата што се добива од одгово-
рите на прашањата 8 и 10. Истото важи и при искажување-
то на штетата за уништена опрема, со тоа што штетата е 
или еднаква на цифрата кај прашањето 9 или кај точка 11 
е помала за вредноста на спасениот материјал (прашање 
10). 

12. Број на парчиња 
Се запишува бројот на оштетените односно униште-

ните машини - уреди што имаат ист вид оштетување и за 
кои штетата е проценета збирно на еден образец. 

Образец Ш-03 

I m l o h l 
Ред. бр. на образецот I I I I I 

Табела 1. ПРОЦЕНЕТИ ШТЕТИ ПО ГРУПИ СРЕДСТВА 

Количество Штета, во илј. динари 

Ред. 
број Вид и назив на средствата Шифра 

Единица 
на 

мера 

оштетени 
средства 

уништени 
средства 

оштетени 
средства 

уништени 
средства 

1 -2 3 - 4 5 6 7 8 

1. СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ И ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА ГРАЃАНИ 

1. ЗЕМЈИШТЕ 
Земјоделско земјиште 

обработливо 
друго 

Шумско земјиште 
Градежно земјиште 
Друго земјиште 

0100 
0110 
0120 
0200 
0300 
0400 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

XXX 

1 

XXX 

-

2. ДОЛГОГОДИШНИ НАСАДИ 
Овоштарници 
Лозја 
Хмеларници 
Насади во изградба 

3810 
3820 
3830 
3890 

ha 
ha 
ha 
ha 

XXX XXX 

3. ШУМИ И ДИВЕЧ 
шуми 

шуми на широколисници 
шуми на иглолисници 

Дивеч 

4100 
4110 
4120 
4200 

ha 
ha 
ha 

парч. 

XXX XXX 
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Количество Штета, во илј. динари 

Ред. 
број Вид и назив на средствата Шифра 

Единица 
на 

мера 

оштетени 
средства 

уништени 
средства 

оштетени 
средства 

уништени 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ДОБИТОЧЕН ФОНД, ЖИВИНА И 
РИБИ 
Коњи, мулиња, мазги и магариња 
Говеда и биволи - вкупно 

за приплод 
друго 

Свињи - вкупно 
за приплод 
друго 

5910 
5920 
5921 
5922 ч 
5930 
5931 
5932 

грла 
грла 
грла 
грла 
грла 
грла 
грла 

XXX XXX 

Табела 1. ПРОЦЕНЕТИ ШТЕТИ ПО ГРУПИТЕ НА СРЕДСТВАТА (продолжение) 

Количество Штета во илј. динари на 

Ред. 
број Вид и назив на средствата Шифра 

Единица 
на 

мера 

оштетени 
средства 

уништени 
средства 

оштетени 
средства 

уништени 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Овци и кози - вкупно 
за приплод 
друго 

Живина 

Кошници на пчели 

Риби 

5940 
5941 
5942 
5950 
5960 

5970 

грла 
грла 
грла 
парч. 
бр. на 
кош. 
тони 

5. ОБРТНИ СРЕДСТВА 
Суровини и репродукционен материјал 
Полупроизводи и недоврш. произ. 
Текушто земјоделско произв. 

жита 
индустриски растенија 
градинарски растенија 
добиточни крмни растенија 
ливади и пасишта 
расадници 
овошје 
грозје 
друго 

Готови производи 
Трговски стоки и ситен инвент. 

6100 
6200 
6300 
6310 
6320 
6330 
6340 
6350 
6360 
6370 
6380 
6390 
6400 
6500 

илј.дин. 
илј.дин. 

тони 
тони 
тона 
тона 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 
тони 

илј.дин. 
илј.дин. 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

II. СРЕДСТВА И БЛАГА ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА ГРАЃАНИ 

XXX XXX 

6. ОПРЕМА 
Машини и уредив 
Товарни моторни и прикл. возила 
Алат, направи и делов, нивен. 
Друга опрема 

2400 
2600 
2700 
2800 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

XXX XXX 

7. БЛАГА ВО ДОМАЌИНСТВОТО 
Моторни патнички возила 
Мебел 
Апарати и други предмети во домаќин-
ство 

7210 
7220 
7230 

парч. 
парч. 
парч. 

XXX XXX 

8. ДРУГИ БЛАГА 8000 илј.дин. XXX XXX 

9. ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 9600 илј.дин. XXX XXX 
, , 

1) Ги опфаќа штетите 2300-2500. 
В о - ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА: 

1 : 
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Табела 2. КОЛИЧИНИ НА ОШТЕТЕНИ И УНИШТЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНЕТИ ШТЕТИ 
(продолжение) 

Ред. 
број Вид и назив на средствата Шифра Единица 

на мера 

Количество 

Цена 

Износ на штетата, во дин. 
Ред. 
број Вид и назив на средствата Шифра Единица 

на мера 
оштетени 
средства 

уништени 
средства Цена оштетени 

средства 
уништени 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Ш-03 

На образецот Штета на други средства и блага (Ш-
-03) се евидентираат и се проценуваат штети на средства 
и блага во општествена сопственост и во сопственост на 
граѓани. За средства и блага во општествена сопственост, 
образецот се пополнува во два примерока. Во првиот дел 
од овој образец (поглавје I на табела 1) се искажуваат ште-
ти на земјиште, долгогодишни насади, шумски и добито-
чен фонд, на обртни средства во општествена сопственост 
и во сопственост на граѓани, додека во вториот дел од об-
разецот (поглавје II на табела 1) се искажуваат штетите са-
мо на средства и блага во сопственост на граѓаните, и тоа: 
за опрема, блага во домаќинството, други блага и инди-
ректни штети. Штетите на опрема, трошоците и индирек-
тните штети во општествена сопственост се искажуваат на 
обрасците Ш-03 и Ш-06. 

Пред процената на штетата, средствата и благата 
треба да се групираат на осигурани и Неосигурани кај 
ЗОИЛ (заедница за осигурување имот и лица) од причина-
та што ја предизвикала Штетата. За секоја од тие групи се 
пополнува посебен образец, со тоа што мора да се заок-
ружи една од соодветните шифри запишани на табела 1. 

Во заглавието на образецот се пополнуваат податоци 
на идентификација за единицата за која се искажува ште-
тата, шифрата и годината на настанувањето на причината 
на штетата. Во табела 1 се искажува количината на оште-
тените и уништените средства и проценетите штети по ви-
дови средства дадени во претколоната, додека во табела 2, 
врз основа на натуралните показатели за оштетени и 
уништени средства, се врши пресметка на штетата. Сред-
ствата потребни за извршување на соодветни работи врз 
оштетените средства се утврдуваат во помошниот обра-
зец (Ш-ПОМ), во кој се утврдува и врдноста на спасениот 
материјал. 

ЗАГЛАВИЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Во горниот лев агол се запишува називот на причина-

та на штетата за која се врши процена, а кој е наведен во 
поглавието Опис на основните поими и причини за штета-
та, точка 39. 

Реден број на образецот се запишува за средства во 
општествена сопственост во рамките на организацијата 
на здружен труд, а за средства во сопственост на граѓани 
во рамките на месната заедница. За една организација или 
месна заедница два обрасца не можат да бидат под ист ре-
ден број. 

1) Податоци за единицата за која се врши процена 
а) За работна организација се запишува целиот назив 

на фирмата, а за основна организација на здружен труд и 
работна заедница - називот, што е воведен во судскиот ре-
гистар. За другите организации и заедници се наведува по-
лниот назив што е воведен во соодветниот посебен регис-
тар односно во актот за нивното основање. 

Ако образецот се пополнува за средства во сопстве-
ност на граѓани, се наведува името и презимето на соп-
ственикот односно називот на граѓанското правно лице 
(здружение на граѓани, црквени заедници и сл.). 

б) Во шифрените полиња се запишува матичниот 
број под кој се води таа организација во Единствениот ре-
гистар на организациите и заедниците. Ако штетата се 

евидентира за единица во состав на организација - заедни-
ца, покрај матичниот број се запишува и редниот број на 
таа единица под која таа се води во споменатиот регистар. 

в) feo шифрените полиња се запишува формата во ко-
ја организацијата е организирана и регистрирана во суд-
скиот регистар. Во Прилогот бр. 1 се наведени сите видо-
ви организации и форми на здружување, па од тој список 
се пренесува соодветната шифра во предвидените за тоа 
шифрени полиња. 

г) Се запишува адресата на сопственикот на сред-
ството. 

д) Се запишува дејноста во рамките на гранката во 
која организацијата што претрпела штета е распоредена 
според Единствената класификација на дејностите. 

2) Причина за штетата и година на настанувањето 
За причината за штетата се запишува, во првите две 

шифрени полиња, шифрата која одговара на називот запи-
шан во горниот лев агол. Како година на настанувањето 
се запишуваат, во другите две шифрени полиња, послед-
ните две цифри на годината во која штетата настанала. 

3) Локација на средството 
Се запишува називот на општината, а во ^цифрените 

полиња се внесува шифрата на општината која ја содржи 
и шифрата на републиката односно на автономната по-
краина. Потоа се запишува називот на местото (населба-
та) и соодветната шифра, па називот на месната заедница 
и нејзината шифра. За згради се запишуваат уште и улица-
та и бројот. Сите шифри за локација на средствата ги 
обезбедува статистиката. 

ПОСТАПКА ВО ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ 
Пресметка на штетата на сите средства се врши на 

единствен начин според општите принципи дадени во точ. 
од 43 до 53 на Единствената методологија. 

За средствата во општествена сопственост се користи 
книговодствената и друга евиденција со која се располага 
во организациите и заедниците. 

За средствата во сопственост на граѓани во принцип 
се вршат процени, но во определени случаи можат да се 
користат и некои податоци од евиденцијата со која распо-
лага општествениот сектор (нормативи, амортизациони 
стапки и слично). 

Табела 1 
Во оваа табела се пренесуваат податоците од соод-

ветните колони на табела 2 во која средствата се групира-
ат според номенклатурата дадена во претколоната на та-
бела 1. Податоците за количината на оштетени и униште-
ни средства се искажуваат во единицата на мера дадена во 
колона 1 на табела 1, без оглед што во табела 2, заради 
пресметка на штетите, за некои средства можат да се ко-
ристат и други единици на мера. 

Табела 2 
Во табела 2 се внесуваат поединечно сите средства 

што се оштетени или уништени и за кои се врши процена 
на штетата. Сите средства што и припаѓаат на иста група 
се запишуваат едноподруго, за по извршената процена 
лесно да можат да се соберат податоците за една група 
средства и така групирани да се пренесат во табела 1 на 
овој образец. 
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За секое оштетено и уништено средство се запишува-
ат податоците за оштетените односно уништените коли-
чини кои поради потребата од пресметка на штетата 
можат да се искажат во две единици на мера. Поради тоа 
во колоните 4, 5 и 6 на оваа табела се предвидени два реда. 
По правило, за сите средства, пред се, се искажуваат коли-
чините во единицата на мера што е отпечатена во колона 
4 табела 1. Ако во оваа единица на мера не е можно да се 
пресмета износот на штетата, податоците во друга едини-
ца на мера врз основа на кои се врши пресметка на штета-
та се внесуваат во вториот ред на колоните 4, 5 и 6. Во ко-
лона 7 се внесува цената што важела во времето на наста-
нувањето на штетата, и тоа за онаа единица на мера спо-
ред која се врши пресметка на штетата. 

Во табела 2, со директно множење на количините и 
цените, се пресметува износот на штетите само на униш-
тени средства, под услов да нема спасен материјал. Меѓу-
тоа, ако постои спасен материјал (чија вредност се пресме-
тува во образецот Ш-ПОМ), таа вредност добиена со 
множење на количините и цените треба да се намали за из-
носот на вредноста на спасениот материјал. Тоа значи де-
ка таа пресметка мора да се изврши надвор од табела 2, па 
за тоа треба да се користи образецот Ш-ПОМ. 

Износот на штетата на оштетените средства се пре-
сметува, односно пресметка на трошоците потребни за до-
ведување на оштетеното средство во првобитната состој-
ба се врши на образецот Ш-ПОМ, на кој се пресметува 
спасениот материјал. Пресметаната вредност во колона 8 
на образецот Ш-ПОМ, се намалува за вредноста на спасе-
ниот материјал и се запишува во колоните 8 или 9 во табе-
ла 2 на образецот Ш-03, зависно од тоа дали штетата е 
проценета за оштетено или уништено средство. 

Користење на образецот Ш-ПОМ 
Во образецот Ш-ПОМ треба да се пренесе, од табела 

2 на образецот Ш-03, редниот број на средството, а во ко-
лона 2, наместо називот на средството, да се запише „ош-
тетено“ односно „уништено“, што зависи од тоа за кое 
средство се прави пресметка, додека во колона 3 се прене-
сува шифрата на средството. Во колона 4, за оштетено 
средство поименично се наведува секој вид работа што се 
предвидува заради поправка, како и секој потребен мате-
ријал, ако тој веќе не е опфатен во позициите на работите. 
За секоја наведена точка во колона 4 и во колоните од 5 до 
7 треба да се внесат соодветни податоци, а во колона 8 -
резултатите од множењето на вредностите од колоните 6 
и 7. 

Во истата табела се пресметува и вредноста на спасе-
ниот материјал, а потоа се врши конечна пресметка на 
штетата. За конечна пресметка на штетата треба, преку 
колоните 2,3 и 4 да се напише „Проценети потребни сред-
ства за поправка“, а збирот на вредностите пресметани по 
позиции на работите и по видови на материјал да се пре-
пише во колона 8. Потоа, во следниот ред да се запише 
„спасен материјал“, а во колона 8 неговата вкупна вред-
ност. Откако вредноста на спасениот материјал ќе се одзе-
ме од горниот износ се добива „проценета штета“ и тој 
податок се пренесува во колона 8 на табела 2, покрај соод-
ветниот реден број на средството. 

За уништено средство се запишува редниот број на 
тоа средство од табела 2 на образецот Ш-03, во колона 2 -
зборот: „уништено“, а во колона 3 - неговата шифра. Ако 
податокот за вредноста на уништеното средство се прене-
сува од книговодството, тогаш во колона 8 се пренесува 
неговата ревалоризирана сегашна вредност. За средства 
во сопственост на граѓани треба на овој образец да се ут-
врди нивната набавна вредност со множење на сбодветни-
те количини и цени. Ако средството може да застарува па 
со закон е предвидено пресметување на амортизацијата, 
потребно е и таа амортизација да се пресмета и да се одзе-
ме од набавната вредност и на тој начин да се утврди се-
гашната вредност. 

' Потоа се преместува вредноста на спасениот матери-
јал, па на ист начин како за оштетено средство ќе се ут-
врди „проценетата штета“, која се запишува во колона 9 
на табела 2, покрај соодветниот реден број на средството. 

Образецот Ш-ПОМ има ист реден број како и образе-
цот на кој е евидентирано средството за кое се врши про-
цена, па треба и да се приложи кон тој образец. 

f 

I. СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И 
СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

1. Земјиште 
Поради дејството на причината за штетата, земјиш-

тето може привремено или трајно да се онеспособи за по-
натамошна употреба. Привремено онеспособено, односно 
оштетено земјиште и земјиште кое со додатни вложувања-
може да се обнови за намената на која и служело пред на-
станување на оштетувањето. Како трајно онеспособено 
односно уништено земјиште (ретка појава) се смета зем-
јиште на кое му е однесен горниот слој, се до геолошката 
подлога или тоа земјиште е посипано или натопено со 
штетни материи и слично, па такви оштетувања не можат 
да се отстранат. 

Износот на штетата на земјиште се пресметува така 
што за оштетено и уништено земјиште прво ќе се утврди 
површината во хектари, по категории на користење. Пода-
тоците за површината се внесуваат во табела 2 (колони 5 и 
6) на образецот Ш-03. За уништени површини, со примена 
на соодветна пазарна цена за 1 ha се пресметува вреднсота 
на тоа земјиште, што истовремено претставува и износ на 
штетата, кој се запишува во колона 9. 

Износот на штетата за оштетено привремено онеспо-
собено земјиште, се утврдува на образецот Ш-ПОМ, со де-
тална пресметка на материјалните вложувања и работите 
потребни ова земјиште да се доведе во првобитната сос-
тојба. 

2. Долгогодишни насади 
Како оштетен долгогодишен насад се смета секој на-

сад што претрпел оштетување во степен во кој се потреб-
ни додатни вложувања за да се оспособи за производство 
(уништен е дел од стебло или пењушка, оштетени се гран-
ки или е во прашање помал обем на уништување од инсек-
ти, гасеници и др.). 

Како уништен долгогодишен насад се смета насад 
оштетен во целост, кој, со никакви додатни вложувања, не 
може да се оспособи за производство. 

Износот на штетата на оштетени и уништени долго-
годишни насади се пресметува така што прво ќе се ут-
врдат површините под одделни видови насади и на тие 
површини ќе се оцени бројот на стеблата односно пењуш-
ките. Податоците за површините и бројот на стеблата од-
носно пењушките, се внесуваат во табела 2 (колони 5 и 6) а 
сите пресметки се вршат на образецот Ш-ПОМ. 

За оштетени долгогодишни насади, ако може да се 
утврди процентот на оштетување, во образецот Ш-ПОМ 
се пренесуваат соодветните количества (стебла, пењушки) 
од табела 2 и се множат со цената, а резултатот од 
множењето се запишува во колона 8. Потоа таа вредност 
се множи со соодветен процент на оштетување и се дели 
со 100. Добиената вредност претставува штета и се препи-
шува во колона 8 на табела 2. За оштетување на насад во 
општествениот сектор штетите се утврдуваат со примена 
на процентот на оштетувањето на ревалоризираната на-
бавна вредност. Кога не е можно на единствен начин да се 
утврди процентот на оштетувањето на насадот, во образе-
цот Ш-ПОМ детаљно се пресметуваат материјалните 
вложувања и работата, потребни за доведување на наса-
дот во првобитната состојба. 

За уништени долгогодишни насади во општествена 
сопственост се користат книговодствените податоци за 
нивната ревалоризирана сегашна вредност. Меѓутоа, во 
процената на износот на штетата на тие средства во соп-
ственост на граѓани се проценуваат количините на униш-
тените средства кои се множат со просечните цени по ви-
довите насади, на образецот Ш-ПОМ, и така се утврдува 
нивната набавна вредност. На таа проценета вредност, за-
виси од годината на старост, се применува стпаката на 
амортизација што важи за тие средства во општес?вена 
сопственост. Добиениот износ се одзема од проценетата 
нова (набавна) вредност и се добива конечниот износ на 
штетата, кој се пренесува во табела 2 (колона 9), под услов 
да нема спасен материјал. Ако постои спасен материјал, 
неговата вредност мора да се одземе од вредноста на ко-
нечната пресметка и дури тогаш да се запише во табелата 
на образецот Ш-03. 

Ако условите не овозможуваат детаљна процена на 
штетата по сопственици, треба да се врши глобална про-
цена. Таа се заснова врз утврдувањето на вкупните зем-
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јишни површини под одделни видови насади, на подрачје 
зафатено од штетата. Како основ за оцена на тие подато-
ци треба да послужи катастарската документација BQ оп-
штината и документацијата со која располагаат статис-
тичките органи. Оценетите натурални показатели (по-
вршина, во ha и број на стебла односно пењушки) за оште-
тени и уништени долгогодишни насади (по видови), се за-
пишуваат во табела 2 (колони 5 и 6). Понатамошнта по-
стапка при пресметувањето на износот на штетата би би-
ла иста како и при деталната процена. 

3. Шуми и дивеч 
За пресметка на штетата на шумскиот фонд прво тре-

ба да се утврдат површините, во хектари, под шума на 
широколисници и иглолисници, а потоа дрвната маса, во 
ш3, по сортименти на оштетен и уништен шумски фонд. 

За оштетен шумски фонд треба да се утврди процен-
тот на оштетувањето на фондот, како и вредноста на ош-
тетената дрвна маса по сортименти, во важечките цени за 
неоштетени сортименти. Износот на штетата на оштете-
ниот шумски фонд се утврдува на тој начин што количес-
твото на оштетената дрвна маса по сортименти ќе се по-
множи со соодветните цени, па така добиената вредност 
ќе се помножи со процентот на оштетувањето и ќе се поде-
ли со 100. Крајниот износ од таа пресметка претставува 
вредност на штетата на оштетениот шумски фонд. 

За уништен шумски фонд вредноста се утврдува на 
ист начин како и вредноста на оштетен шумски фонд. 
Вредноста на уништениот шумски фонд утврдена на тој 
начин истовремено претставува и штета ако нема спасен 
материјал. Меѓутоа, ако сета уништена дрвна маса или не-
кој нејзин дел може да се користи како огревно дрво или 
за некои други цели, треба да се утврди нејзината вред-
ност и за тој износ да се намали утврдената вредност на 
уништената дрвна маса односно шумски фонд. 

Штетата на уништен дивеч се пресметува така што 
оценетиот број на уништен дивеч (по видови) ќе се по-
множи со цените по кои се наплаќаат отстрелите на оддел-
ни видови дивеч, па тој износ се намалува за вредноста на 
спасениот материјал (кожа, месо и др.). 

4. Добиточен фонд, живина и риби 
При процената на штетата на добиточен фонд, живи-

на и риби, по правило се јавуаат само штети на уништени 
средства. 

Податоците за бројот и тежината на добитокот и 
живината за општествениот сектор, по видови и катего-
рии, се преземаат од книговодствената евиденција и се 
внесуваат во табела 2 (колона 6). Со примената на соод-
ветните цени по видови и категории добиток, се пресмету-
ва износот на штетата. За секој индивидуален производи-
тел е потребно на самото место, да се утврди бројот на 
пцовисаниот добиток по видови и категории. За секој вид 
добиток, по категории, се утврдува просечната тежина, па 
со примена на соодветните цени за 1 Kg жива мера, се пре-
сметува износот на штетата. 

Вредноста на спасениот материјал се пресметува та-
ка што ќе се утврдат количествата по видови на искорис-
тениот или продадениот материјал, кои се множат со ос-
тварените цени во случај на продажба или со утврдените 
просечни цени во случај на користење на спасениот мате-
ријал. 

При пресметување на штети во рибарството се про-
ценува вкупната количина на пцовисани риби (по видови) 
па, со примана на соодветни просечни цени, се пресметува 
износот на штетата. / 

5. Обртни средства 
Штетите на обртни средства во општествена сопстве-

ност се проценуваат врз основа на спроведеното инвента-
рирање, додека штетите на обртни средства во сопстве-
ност на граѓани се проценуваат со увид на самото место. 

Во принцип, штетите на овие средства се пресметува-
ат така што податоците за количествата на оштетените и 
уништените залихи (суровини, репродукционен матери-
јал, готови производи, полупроизводи, трговски стоки, ин-
вентар и сл.) се запишуваат во табела 2 (колони 5 и 6), па, 
со примена на соодветните цени, се пресметува износот на 
штетата на уништените залихи и се запишува во таа табе-

ла (колона 9). Меѓутоа, за оштетените залихи, било изно-
сот на штетата да се утврдува со примена на проценетиот 
процент на оштетување на вредноста на залихите или да 
се врши детаљна пресметка на материјалните вложувања 
и работата, потребни за доведување на општествените за-
лихи во првобитната состојба, се користи образецот Ш-
-ПОМ. Оценетиот.износ на трошоците пресметан на тој 
начин го претставува износот на штетата на оштетените 
залихи. 

Износот на штетата за уништени количини на залихи 
во општествена сопственост е еднаков на книговодствена-
та вредност, додека износот на штетата за уништени зали-
хи во сопственост на граѓани е еднаков на производот на 
количините на проценетите уништени залихи и соодвет-
ните цени. 

Штети на обртни средства во сопственост на граѓани 
се проценуваат: за суровини, репродукционен материјал и 
готови производи кај земјоделците (семе, ѓубриво, доби-
точна храна, потоа производи на полјоделството, лозар-
ството и др.), за суровини, материјал и готови производи 
кај занаетчиите, како и за залихи на трговски стоки во ин-
дивидуални трговски и угостителски дуќани. Штетата се 
пресметува за секој производ поединачно. Во залихи на 
готови производи се вбројуваат и сите видови човечка хра-
на. 

Ако определена количина оштетени и уништени об-
ртни средства може да се искористи за сопствени потреби 
или може да се реализира на пазорот, потребно е, со при-
мена на соодветни цени во образецот Ш-ПОМ да се пре-
смета вредноста на тие стоки (спасен материјал) и за доби-
енот износ да се намали проценетата штета пред пренесу-
вањетко во табела 2. 

Штети во текуштото земјоделско производство опфа-
ќаат штети во полјоделското производство (жита, индус-
триски растенија, полјоделски растенија, добиточни 
крмни растенија, ливади и пасишта, потоа, во расадници, 
овоштарници, лозја и друго земјоделско производство. 
Тие штети се однесуваат на посеви во полјоделското про-
изводство и на родот на овоштарници и лозја, а не на ош-
тетени и уништени овошни стебла и пељушки на винова 
лоза, за кои штетите се проценуваат на овој образец во 
групата на долгогодишни насади. 

При оценувањето на штета на текуштото земјодел-
ско производство во полјоделството, битно е да се утврди 
дали на оштетените и уништените површини под посеви е 
можно да се изврши ново сеење на исти или други култури 
во текот на производствената година. Ако на истото зем-
јиште може да ве посев нова култура, штета претставува 
вложената работа и семето на културата што е уништена. 
Ако не може да се посев нова култура, тогаш во процената 
на'штетата се постапува како што е објаснето во ната-
мошниот текст. 

Комисијата за процена на штети прво ги утврдува 
површините под одделни посеви, и тоа во хектари. Потоа 
го оценува можниот и загубениот принос на полјоделски 
посеви и плодови на овоштарници и лозја. За оштетени 
посеви се проценува можниот принос на посевите што 
претрпел оштетување. Тој проценет принос се одзема од 
тригодишниот просек на приносот на истиот посев на 
подрачјето на кое се врши процената. Добиената разлика 
претставува загубен принос кој, помножен со соодветните 
цени, претставува износ на штетата. Ако има додатни 
вложувања (материјал и работа), за да се оствари процене-
тиот можен принос, при утврдувањето на штетата треба 
да се имаат на ум и овие трошоци. Во случај на делумно 
оштетување на започнато производство, кое со додатни 
вложувања (повторно орање, наново сеење, досејување и 
сл.) може да се поправи односно да се доведе во првобит-
ната состојба, износот на штетата на тоа производство е 
еднаков на вредноста на тие вложувања. 

Бидејќи од оштетено и уништено текушто земјодел-
ско производство некои количини на материјал можат да 
се искористат (спасат), потребно е на образецот Ш-ПОМ 
да се пресмета нивната вредност и со тој износ да се нама-
ли пресметаната штета. 

За уништени посеви штета претставува просечниот 
тригодишен принос на тој посев. Тој принос треба да се 
помножи со соодветните цени што важеле во времето на 
настанувањето на штетата и добиениот износ да се нама-
ли за проценетите нереализирани трошоци за заштита, 
ѓубрење, берба, жетва, вршидба, транспорт и други тро-
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шоци кои би се јавиле во врска со собирањето на приносот 
посевот да не е уништен. Ако посевот е уништен наесен, 
штета претставуваат вложувањата во есенската сеидба би-
дејќи напролет се засејува друга култура. 

Во услови што не овозможуваат детаљна процена на 
штетата на текуштото земјоделско производство во секое 
стопанство, можно е да се врши глобална процена на ште-
тата. Таа би се засновала врз оцената на површините под 
одделни посеви и видови овошје и грозје за целото под-
рачје зафатено од причината на штетата. Како основ за 
оценување на тие податоци треба да послужи катастарска-
та документација и документацијата со која располагаат 
статистичките органи. Начинот на пресметување на изно-
сот на штетата при глобалните процени би бил ист како и 
за поединечните (детал,ни) процени, t o тоа што натурал-
ните показатели се проценуваат за целото подрачје зафа-
тено од причината на штетата. 

II. СРЕДСТВА И БЛАГА ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
ГРАЃАНИ 

6, Опрема 
Со процената се опфаќаат сите машини и уреди, то-

варни, моторни, приклучни возила и друга опрема наведе-
на во претколоната на табела 1 која служи за вршење на 
некои дејности со средства во сопственот на трагани (зем-
јоделство, занаетчиство, угостителство, сообраќај и трго-
вија). Оваа група не ги опафаќа патничките автомобили, 
чамците и помали кораби зашто се распоредени во група-
та „Блага во домаќинството“. 

Во табела 2 се внесува поименично секое средство на 
работа што претрпело штета. Во колоните 4, 5, 6 се запи-
шува бројот на парчиња, а во колона 7 цената за парче на 
уништена опрема, додека во колоните 8 и 9 се запишува 
проценетата штета. За оштетената опрема износот на 
штетата се проценува во височина на трошоците на по-
правката, а за уништената опрема во височина на нејзина-
та сегашна вредност. Сегашната вредност на уништената 
опрема која повеќе не се произведува и за која не постои 
цена во времето на настанувањето на штетата, се процену-
ва со примена на цените по кои секое средство би можело 
да се продаде пред настанување на штетата. 

7. Блага во домаќинството 
Се опфаќаат и се проценуваат штетите на патнички 

автомобили, моторцикли, велосипеди, чамци, мебел, апа-
рати за домаќинство, ТВ приемници, радиоапарати и дру-
га опрема (прибор за јадење, постелина, облека и сл.). 

Штетите на возила, музички инструменти, машини за 
миење садови и замрзнувачи и други скапи уреди, се про-
ценуваат исклучително врз основа на пријава од сопстве-
никот. 

За оштетени моторни возила и предмети во домаќин-
ството штетата се пресметува во износ на трошоците по-
требни за нивна поправка. 

За уништени моторни возила и предмети во домаќин-
ството, процената на штетата се пресметува во износот на 
нивната сегашна вредност (вредноста во времето на на-
станувањето на штетата). Притоа за средства од поголема 
вредност (повеќе од 50.000 динари) се пресметува сегашна-
та вредност, така што се проценува нивната набавна вред-
ност во време на настанувањето на штетата па од таа 
вредност ќе се одземе, според годините на старост, проце-
нетиот износ на амортизацијата. За предмети во домаќин-
ството со пониска набавна вредност, сегашната вредност 
се пресметува со примена на единствен процент од 60% на 
нивната набавна вредност. За предмети чија употреба е до 
пет месеци не се пресметува сегашната вредност, туку за 
процена на штетата се зема нивната набавна вредност во 
време на настанување на штетата. 

Поединечна процена на штета на мебел и апарати во 
домаќинството е изводлива само во случај кога се работи 
за релативно мал број случаи и кога без проблем може да 
се изврши директен ,увид во настраданите блага и да се 
воспостави контакт со домаќинствата. Меѓутоа, кога се во 
прашање катастрофални замјотреси, поплави од големи 
размери или воени разурнувања, кога не е можно ни да се 
вЛезе во објектот, ниту да се пронајде домаќинството за да 
се изврши процена на штетата, неопходно е да се изврши 
глобелна процена на штетата во табела Ш-03/1. Резулта-
тите од глобалната процена не се внесуваат во образецот 
Ш-03. 

8. Други блага 

Во оваа група се распоредуваат штетите на уметнич-
ки слики и други уметнички предмети, книги и други слич-
ни блага, ако можат да се документираат и докажат. Не се 
опфаќаат штетите на злато, накит и скапоцености. 

9. Индиректни штети 

Штета претставува загубениот доход поради неврше-
ње на дејноста во областа на занаетчиството, превозниш-
твото, угостителството и трговијата, и тоа до крајот на го-
дината во која настанала штетата, а во исклучителни слу-
чаи најдолго за период од 12 месеци од денот на настану-
вањето на штетата. (Види образец Ш-06 за општествениот 
сектор). 

На крајот на овие упатства се обрнува внимание дека 
износите на штетата во табела 1 се искажуваат во илјади 
динари, додека во табела 2 и во образецот Ш-ПОМ, ште-
тата се пресметува во динари. 

Процена на штетата Табела - Ш-03/1 

од во година 

ГЛОБАЛНА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ НА МЕБЕЛ И НА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА 

Површина на 
оштетени 

станови во ш2 

Шифра и назив на општината Вкупно 50% од 
кол. 2 

Цена, по 
1 т 2 (50% 
од кол. 7) 

Процене-
та штета 

во оштете 
ни ста-

нови 
(3x4) 

Површи-
на на 
униш-
тени 

станови во 
ш2 (или 6 

кат) 

Цена, 
по 1 ш2 

Процене-
та штета 
на униш-

тени 
станови 
(6x7) 

Вкупно 
процене-
та штета 

(5 + 8) 

I 
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УПАТСТВО ЗА ГЛОБАЛНА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ НА 
МЕБЕЛОТ И НА ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ДОМА-

ЌИНСТВАТА НА ТАБЕЛАТА Ш-03/1 
Кога се во прашање катастрофални земјотреси, по-

плави од големи размери или воени разурнувања и кога не 
е можно ниту да се влезе во објектите ниту да се пронајдат 
домаќинствата за да се извршни поединечна процена на 
штетата, неопходно е да се изврши глобална процена на 
штетите на мебелот и на другите предмети во домаќин-
ствата. 

За да се изврши глобална процена на штета е неоп-
ходно во извесен број станови, што се стандардни по голе-
мина и опременост, да се процени вредноста на мебелот и 
на другите предмети во домаќинствата, во цените од вре-
мето кога настанала штетата. Треба да се изберат опреде-
лен број станови (а најмалку дваесет), па глобално да се 
процени колку во секој стан вреди мебелот во дневната со-
ба, во спалната соба и во кујната со апаратите што најчес-
то се јавуваат во домаќинството (електричен шпорет, 
фрижидер, машина за перење алишта и бојлер), вклучува-
јќи садови и сл., и колку тоа вкупно изнесува за целиот 
стан. Во вредноста на опремата на еден стан треба да се 
вклучат ТВ и радиоприемникот. За ист стан треба да се зе-
ме и податокот за површината на станот. 

Во вредноста на опремата на еден стан не треба да се 
вклучуваат замрзнувач, машина за миење садови, машина 
за пеглање, машина за плетење и сл., ниту скапи музички 
инструменти и други музички уреди, бидејќи сето тоа не 
спаѓа во стандардна опрема на станот. За сите овие апара-
ти, како и за моторни возила, процена се врши на образе-
цот 111-03 и тоа врз основа на директна пријава на граѓани-
нот. 

Кога ќе се проценат податоците за вредностите на 
мебелот и на другите предмети во избраните станови, тре-
ба да се соберат сите вредности и сите површини на тие 
станови. Бидејќи таа вредност ја претставува набавната 
вредност, треба да се намали за 50%, поаѓајќи од претпос-
тавката дека целиот тој мебел е во употреба барем поло-
вина од својот век на траење. Сегашната вредност добие-
на на тој начин се дели со збирот на површините на стано-
вите и се добива просечната вредност на мебелот и на дру-
гите предмети по еден ш2 корисна површина на станот. 

Во процената на штетата понатаму би се постапува-
ло на следниот начин: 

1. Се поаѓа од претпоставката дека во сите оштетени 
станови нема позначителни оштетувања на мебелот и оп-
ремата, туку дека такви оштетувања можат да се јават кај 
околу 50% од оштетените станови. Меѓутоа, и кај овие ста-
нови целиот мебел не е тешко оштетен, па штетата би се 
утврдила така што половината од површината на сите 
оштетени станови би се множела со половината процене-
та сегашна вредност на мебелот и на другите предмети по 
1 ш2 стан. 

ПРОЦЕНА НА ПРЕЃАТА 

од 

1. 
2. 

3. НАЗИВ НА ОБЈЕКТОТ 
4. ЛОКАЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ 

СР, САП, Општина 
Место 
Месна заедница 
Улица и број 

5. ВИД НА ОБЈЕКТОТ 
Сакрален 1 
Станбен 2 
Јавен 3 

2. Во случај да е извршена категоризација на оштету-
вањата и на општествените станови и на становите во соп-
ственост на граѓаните, за пресметка на штета за оштете-
ните станови треба да се користи збирот на површината 
од 3, 4 и 5. категорија на оштетување, а натамошната по-
стапка е иста како во точка 1. 

3. За уништени станови штетата се пресметува со 
множење на вкупната површина на тие станови со проце-
нетата сегашна вредност на мебелот и на другите предме-
ти по 1 ш2 стан. 

За глобална процена на штета на мебелот и на други-
те предмети во домаќинствата се користи табелата Ш-
-03/1. Податоците за колоните 2,3 и 6 се формираат од об-
разецот Ш.01. 

Во колоната 2 се внесува вкупната површина на ош-
тетените станови, без оглед на сопственоста. Податокот се 
формира од одговорот „оштетен“ - шифра 1 на прашање-
то 9, и од податокот за површината на станот каЈ праша-
њето 13. Во колоната 3 се внесува половината површина 
од колоната 2, ако за згради во општествена сопственост 
не е спроведена категоризација на оштетувањата, иако е 
можеби спроведена за згради во сопственост на граѓани. 
Ако категоризацијата на оштетувањата е извршена и за 
општествени згради и за згради во сопственост на граѓа-
ни, во колоната 3 треба да се внесе збирот на површината 
на становите во зградите од 3, 4. и 5. категорија на оште-
тување. Тие категории на оштетување се дадени како одго-
вор на прашањето 10. 

Збирот на површините на уништените станови се 
формира од одговорот „уништен“ - шифра 2 на прашање-
то 9 и од податокот за површината на становите кај пра-
шањето 12. 

Просечните вредности на мебелот и на опремата по 1 
ш2 стан односно цените, како што пишува во табелата, се 
внесуваат во колоните 4 и 1. Во колоната 4 се внесува по-
ловина од цената што се внесува во колоната 7, како што е 
предвидено во дадените објасненија за постапката на про-
цена на штетите (точ. 1 и 3 од ова упатство). 

Износот на штетата се утврдува со множење на по-
вршината и цените и се внесува во соодветните колони. 

Пресметка на штетата се врши по општини. 
Ако при глобалната процена на штетата на згради во 

сопственост на граѓани се прави поделба на град и село 
поради големата разлика во квалитетот и градежната оп-
ременост на становите, тогаш треба да се претпостави де-
ка постои и голема разлика во опременоста на становите 
односно домаќинствата со мебел и со друга опрема, па и 
за оваа глобална процена треба да се изврши иста поделба 
односно да се обезбеди просечната сегашна вредност на 
мебелот и на опремата на станот по 1 ш2 корисна станбена 
површина за град и за село. Во тој случај во табелата Ш-
-03/1 се прават посебни пресметки за град односно село, 
па од нив се составува збирен преглед по општини. 

Образец Ш-04 

I III 1 Qi 41 

LJL-J 

M i l l 
М М 
L М I 

Фортификационен 5 
Етнолошки 6 
Технички 7 
Споменик од КОБ 8 

ШТЕТА НА НЕДВИЖНИ КУЛТУРНИ БЛАГА 
(објекти) 

ПРИЧИНИ ЗА ШТЕТАТА И ГОДИНА НА НАСТАНУВАЊЕТО I 1 t 
НАЗИВ НА КОМПЛЕКСОТ - КУЛТУРНОТО БЛАГО I | 

Економски 4 Други историски споменици 9 
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Во 
Датум 
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ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

14. ВИД НА МАТЕРИЈАЛОТ 
Метал 1 
Дрво 2 
Ткаенина и вез 3 
Хартија и пергамент 4 
Кожа 5 
Керамика, порцелан, фајанса 6 
Камен 7 
Кост и рог 8 
Украсни камења, седеф и сл 9 
Синтетички и друг материјал 10 

15. СПОМЕНИЧКА КАТЕГОРИЈА 

16. СОСТОЈБА ПРЕД НАСТАНАТАТА ШТЕТА 

Дрво 1 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
Ш-04 И Ш-05 

Културните блага се недвижности и други предмети 
од посебно културно и историско значење и уживаат по-
себна заштита од државата. 

Културните блага се делат на недвижни културни 
блага или објекти и на подвижни културни блага или 
предмети. Во случај на штета, комисијата за процена тре-
ба за секоја територија да состави список на оштетените 
или уништените недвижни културни блага (според одгово-
рот на прашањето 2 од образецот). Прво се наведуваат 
комплексите, т.е. културно-историските целини врзани за 
определена средина, па потоа градежните и архитектон-
ските објекти - културни блага, што не А припаѓаат на ни-
една целина - културно благо. На секој од нив му се дава 
реден број, кој е воедно шифра за наведеното културно 

ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА 

Задоволителна 2 

Лоша 3 

17. СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТА 

Санација не е можна 1 
Санација е можна 2 

Итни интервенции 3 

18. ПРОМЕНА НА СПОМЕНИЧКИОТ СТАТУС 

Ист статус 1 
Прекатегоризација 2 

Исфрлен (неупотреблив) 3 

19. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОШТЕТУВАЊЕТО 

Употреблив 1 
Привремено неупотреблив 2 

благо. Списокот на културните блага треба да се предаде 
на обработка заедно со обрасците, бидејќи процената на 
штетата ќе се искаже поименично за секое благо од списо-
кот. 

За евидентирање на обележјата врз основа на кои се 
проценува штетата и прибавуваат поважни информации 
за оштетеното или уништеното културно благо се корис-
тат: за објекти образецот Ш-04, а за предмети - образецот 
Ш-05. 

Обрасците служат за евидентирање и процена на 
штета настаната на сите културни блага во општествена 
сопственост и во сопственост на граѓани и граѓански прав-
ни лица. Културните блага се регистрирани во организа-
циите што се занимаваат со нивната заштита. За процена 
мораат да се користат евиденциите на тие оганизации, а 
штетата се проценува итно, заради преземање соодветни 
мерки за заштита. 

Опис на деформациите и оштетувањата на предметот: 
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На прашањата во обрасците се одговара на три начи-
на, и тоа: со запишување на одговорот на за тоа предвиде-
ната линија, со заокружување на бројот (шифрата) покрај 
точниот одговор и со запишување на цифрените податоци 
во за тоа предвидените шифрени полиња. 

Правилно напишан податок е на пример 95 или 7250. 
На прашањата 5,6,7,8,12, 14,15 и 16 одговор се дава 

според постојните евиденции во надлежната организација 
са заштитата на културните блага. 

На прашањата 9,10,11,17,18 и 19 комисијата одгова-
ра врз основа на директен увид во објектот или предметот 
што претрпел штета. 

Образецот се пополнува во два примерока. Кон по-
полнетост образец се прилага скица на општетувањето со 
најнужните мерки, фото-документација и образецот Ш-
-ПОМ на кој е извршена процена на штетата. 

Упатството за пополнување на обрасците е заеднич-
ко, со оглед на тоа што во повеќето случаи на едно место 
можат да се најдат оштетени или уништени недвижни и 
подвижни културни блага, па комисијата што врши про-
цена на штетата ја сочинуваат стручњаци специјализира-
ни за обата вида културни блага. Поради тоа упатството 
содржи само начелни објасненија за евидентирањето на 
штетата и за постапката за процена. 

ЗАГЛАВЈЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Во горниот лев агол се запишува називот на причина-

та за штетата што се проценува, а кој е наведен во поглав-
јето „Опис на основните поими и на причината за штета-
та“, точка 39. 

1. Причина за штетата и година на настанувањето 
За причината на штетата се запишува, во првите две 

шифрени полиња, шифрата што му одговара на називот 
запишан во горниот лев агол. Како година на настанува-
њето се запишуваат, во другите две полиња, последните 
две цифри на годината во која настанала штетата. 

2. Назив на комплексот - културното благо 
Како одговор на ова прашање во обата обрасца треба 

да се запише називот на комплексот - културното благо 
на кого објектот (недвижото културно благо) или предме-
тот (подвижното културно благо) му припаѓа, на пример: 
Манастир Св. Јован, Стари Бар и сл. 

Доклку објектот не е во состав на некој комплекс, то-
гаш се запишува називот на тој објект, па одоворот е иден-
тичен со одговорот на прашањето 3. Истото важи и за 
предметите. Ако предметот се наоѓа во некој од објектите 
што му припаѓа на комплекс, се наведува називот под кој 
се води целиот комплекс: во противно се наведува називот 
на објектот - културното благо. 

Во цифрените полиња се пренесува редниот број под 
кој во посебен список се води комплексот или објектот -
културното благо. За подвижни културни блага што се на-
оѓаат во објект кој не е културно благо, во шифрените по-
лиња се запишуваат нули, а на линиите се испишуваат 
името на сопственикот. 

ПОДАТОЦИ ЗА КУЛТУРНО БЛАГО 

3. Назив на објектот односно предметот 
Се зашишува точниот назив на недвижното односно, 

подвижното културно благо за кое се проценува штетата 
на пример: црква, манастирски конак, станбена зграда, са-
ат-кула; уметничка слика (назив на сликата и име на сли-
карот), иконостас инт. 

4. Локација 
Се запишува називот на општината на чија територи-

ја се наоѓа културното благо, а во шифрените полиња се 
запишуваат шифрите на републиката односно автономна-
та покраина и на општината. Другите податоци се запи-
шуваат на линиите, а сите шифри за локацијата ги обезбе-
дува статистиката. 

7. Век 
Во шифрените полиња се запишува векот, и тоа само 

за објекти и предмети чие потекло е од периодот на нова-
та ера (I век - 01, 12,20). 

10. Итни и привремени интеревенции 
На образецот III-04 моделитетот со шифра 2. „Други 

градежни работи“, подразбира делумно урнување, покри-
вање, потпирање, потпирање на спротивни страни и сл. 
работи. 

На образецот Ш-05 моделитетот од шифра 1 подраз-
бира расчистување, реинвентаризација и фотографирање; 
моделитетот со шифра 2 (итни мерки) подразбира дезин-
фекција и сушење односно влажење, а моделитетот со 
шифра 3 - демонтирање, пакување и пренос. 

17. Степен на загрозеноста 
Се однесува на степенот на загрозеноста по настана-

та штета. 

П р о ц е н а на ш т е т а т а 
На помошниот образец Ш-ПОМ за секое културно 

благо посебно се врши пресметка на трошоците потребни 
за санација на настанатата штета, а посебно за итни и при-
времени интервенции, и тоа во динари. Конечните збиро-
ви, во илј. динари, за секоја од споменатите работи, се за-
пишуваат во соодветни шифрени полиња за прашањето 13 
на секој од обрасците. 

За оштетени културни блага штетата ја претставува-
ат процентите трошоци за работите на санација и ит̂ на 
интервенција. 

За уништени културни блага штетата во принцип не 
се проценува, односно не се утврдува вредноста на униш-
теното благо пред настанувањето на штетата, па на пра-
шањето 13 не се ни одговара. Меѓутоа, доколку објектот е 
уништен, па се изведени работи опфатени со прашањето 
за санација на штета или работи на итни интервенции за-
ради зачувување од тотално уништување и заборав, тогаш 
се проценува вредноста на тие работи и се искажува како 
штета. 

i 

I 
ј 
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Образец Ш-06 

I ТП IОI ft 1 

ШТЕТА НА ДРУГИ СРЕДСТВА, ТРОШОЦИ И ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ ВО ОЗТ, ЗАЕДНИЦИ И ОПЗ 

1. Податоци за единицата што имала трошоци ; 
а) Назив на организацијата - заедницата 
б) Матичен број на единствениот регистар 1—I—I—1—I—I—I— 

Реден број на единицата во нејзин состав I—I—I— 
в) Вид на организација - форма на здружување I—I—I—I— 
г) Општина место . 

улица и куќен број 
д) Дејност (гранка спрема ЕКД) I 1 1 1— 

2. Причина за штетата и година на настанувањето I—1—I I—I— 

ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА 

од 

Шифра /Износ на штетата во илј. дин. 

1 2 3 

ВКУПНО 

ДРУГИ СРЕДСТВА о - ВКУПНО 
оштетени 
уништени 

8000 

ТРОШОЦИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ШТЕТИТЕ - ВКУПНО 

Трошоци за привремени мерки за одбрана 
Трошоци за одбрана од поплави 
Трошоци за изведување работи на одбрана 
Трошоци за работа на механизација 

9110 
9120 
9130 

Трошоци за згрижување на работниците и населението 
Евакуација на работниците и населението 
Трошоци за привремено сместување 
Трошоци за исхрана 
Трошоци за снабдување со вода за пиење 
Трошоци за осветление и огрев 

9220 
9230 
9240 
9250 

Трошоци на здравствени услуги 
Вакцинација и други превентивни мерки 
Лекови 
Ортопедски помагала 
Трошоци за амбулантно лекување 
Трошоци за лекување во стационари и здравствени установи 
Трошоци за рехабилитација 
Трошоци за формирање на привремени амбуланти и болници 

Парични давања на населението 
Надомест на личниот доход врз товар на фондот за здравствено 
осигурување 
Еднократна парична помош на населението од општествените 
фондови и средс?тва 
Трошоци за идентификација, закоп и посмртна помош 

9310 
9320 
9330 
9340 
9350 
9360' 
9370 

9410 

9420 
9430 

Други трошоци 
Трошоци за евакуација и спасување на материјалните блага 
Вакцинација и евакуација на добиток и живина 
Трошоци за обезбедување привремени санитарии и одржување на 
хигиенско-санитарни услуги 
Трошоци на расчистување на рушевини 
Трошоци за работа на комисии формирани за процена на штета 

9510 
9520 

9530 
9540 
9590 

ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

Штети заради неостварување на доход 
До крајот на годината во која се случила штетата 
За месеци во наредната година 

9600 
9610 
9620 

Во другите средства според Номенклатурата - Прилог бр. 2, се распоредуваат пари, скапоцености, документација и др. 

1 , 
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ПОМОШНА ТАБЕЛА ЗА ПРЕСМЕТКА ПОРАДИ ШТЕТИТЕ ПОРАДИ НЕОСТВАРУВАЊЕ НА ДОХОД 

Вредност во илј. дин. 

вкупно (2 4- 3) за месеци 
на тековната 

година 

за месеци 
на наредната 

година2) 

вкупно (2 4- 3) 

1 2 3 4 

1. Можен (планиран) доход пред настанувањето на 
штетата 

2. Очекуван (проценет) доход по настанувањето на 
штетата 

3. Разлика во доходот (ред. 1 - ред. 2)3) 

2Ј Само во случаи кога се смета дека доходот нема да се остварува 12 месеци од настанувањето на штетата. Види упатство! 
^ Податоците од овој ред се пренесуваат во горната табела. 

Во 
Датум 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Ш-06 

Во образецот Ш-06 се внесуваат штетите на другите 
средства, трошоците предизвикани од директни штети и 
индиректни штети настанати поради неостварен доход. 
Го пополнуваат организациите и заедниците на општес-
твениот сектор и тоа во два примерока 

ЗАГЛАВЈЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Во горниот лев агол се запишува називот на причина-

та за заштата за која се врши процена, а кој е наведен во 
заглавјето „Опис на основните поими и причини на ште-
тата“, точка 39. 

Реден број на образецот се запишува за објектите во 
општествена сопственост во рамките на организацијата 
на здружен труд, а за објектите во сопственост на граѓани 
во рамките на месната заедница. За една организација или 
месна заедница не би смеело да се најдат два обрасца со 
ист реден број. 

1. Податоци за единицата за која се врши процена 
а) За работната организација се запишува целиот на-

зив на фирмата а за основната организација на здружен 
труд и работната заедница - називот, кој е воведен во суд-
скиот регистар. За другите организации и заедници се на-
ведува полниот назив кој е воведен во соодветен посебен 
регистар односно во актот за нивното основање. 

Доколку образецот се пополнува 'за објекот во соп-
ственост на граѓани, се наведува името и презимето на 
сопствениикот односно називот на граѓанското-правно 
лице (здружение на граѓани, црковна заедница и сл.). 

б) Во шифрените полиња се запишува матичниот 
број под кој се води таа оргнаизација во Единствениот ре-
гистар на организациите и заедниците. Ако се евидентира 
штета за единица во состав на организација - заедница, 
покрај матичниот број се запишува и редниот број под кој 
таа единица се води во споменатиот регистар. 

в) Во шифрените полиња се запишува формата во ко-
ја организацијата е организирана и регистрирана во суд-
скиот регистар. Во прилогот бр. 1 се наведени сите видови 
организации и форми на здружувања, па од тој список се 
пренесува соодветната шифра во за тоа предвидените 
шифрени полиња. 

г) Се запишува адресата на сопственикот на објектот. 
д) Се запишува дејноста во рамките на гранката во 

која организацијата што претрпела штета е распоредена 
според Единствената класификација нц дејностите. 

2. Причина за штетата и година на настанувањето 
Причината за штетата се запишува, во првите две 

шифрени полиња, шифрата што му одговара на називот 
запишан во горниот лев агол. Како година на настанува-
њето, во другите две шифрени полиња, се запишуваат по-

Членови на комисијата 
1 
2 
з : 

следните две цифри на годината во која настанала штета-
та. 

Д р у г и с р е д с т в а 
На оваа позиција се искажуваат проценетите штети 

на оштетаиите односно уништените или исчезнатите сред-
ства: злато, пари, скапоцености и вредносни хартии; умет-
нички слики и други уметнички предмети; сите видови до-
кументација и на другите неопфатени средства. Процени-
те на штетите на наведените средства мораат да би доку-
ментирани и мора да ги одобри надлежната комисија за 
процена на штетите. 

Т р о ш о ц и п р е д и з в и к а н и со ш т е т и 
Податоците за трошоците предизвикани со директни 

штети, а што ги имала организацијата односно заедница-
та, се даваат врз основа на евиденицјата водена на помош-
ните обрасци што се дадени како прилогот број 5. Списо-
кот и видот на групите трошоци, во претколоната на табе-
лата се дадени според насловите на табелите од спомена-
тиот прилог. 

И н д и р е к т н и ш т е т и 
Поради штети на производствените и на деловните 

средства, како и поради растроените услови за производ-
ство и работење, доаѓа и до штети поради неостварување 
на доходот. Штетата поради неостварување на доход се 
пресметува, по правило, за периодот до крајот на тековна-
та година, почнувајќи од денот на настанувањето на ште-
тата, а само за некои видови производство (според оцена-
та на надлежната комисија за процена на штетата и доку-
ментирано) штетата може да се пресмета поради неоства-
рување на доходот и за период од 12 месеци почнувајќи од 
денот на настанувањето на штетата. 

Во смисла на процена на штетата поради неоствару-
вање на доходот, под поимот „доход“ се подразбира вкуп-
ниот доход што ја претставува разликата меѓу вкупниот 
приход и вкупно потрошените средства. Само кај специ-
фични видови производство (високи печки и др.) оваа ште-
та може да се зголеми и за износот на определените фик-
сни трошоци најмногу до износ од 3% на пресметаниот 
износ на штетата поради неостварување на доходот, за 
што одлука донесува надлежната комисија за процена на 
штети со документирано образложение. 

Штетата поради неостварување на доходот се проце-
нува така што се утврдува височината на можниот - пла-
нираниот доход што би се остварил да не дошло до ште-
ти, а височината на очекуваниот - проценетиот доход што 
може да се оствари по настанатите штети. Разликата меѓу 
можниот и проценетиот дохот го претставува износот на 
штетата поради неостварување на доходот. За оваа пре-
сметка е дадена помошна табела на втората страна од об-
разецот, заради полесно утрдување на податоците што 
треба да се внесат во последните три реда на образецот. 

I \ 
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Вкупна 
проценета 

штета 

од тоа на Вкупна 
проценета 

штета на оштетени 
средства 

на уништени 
средства 

1 2 3 4 

ВКУПНО 

Земјиште 
Градежни објекти 
Опрема 
Долгогодишни засади 
Шуми и дивеч 
Добиточен фонд, живина и риби 
Обртни средства - вкупно 
во тоа тековно земјоделско производство 
Културни блага 
Други средства (пари, скапоцености, документација и 
ДР) 
Трошоци предизвикани од штети 
Индиректни штети 

во тековната година 
во наредната година 

Кон овој образец, на надлежната Комисија за процена на штети А се предадени 

Ш-01 парч Ш-04 парч. Членови на комисијата: 
Ш-02 парч Ш-05 парч j 
Ш-03 парч Ш-06 парч 2 
Во 3 
Датум 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Ш-07 

Образецот Ш-07 претставува рекапитулација на сите 
проценети штети во организациите и заедниците во кои е 
вршена процена. Овој преглед на штетите се составува со 
цел организациите-заедниците да ја согледаат височината 
на настанатите штети и надлежните комисии да можат, 
ако не се работи машинска обработка на податоците, да 
изработат преглед на штетите поименично по организа-
ции и заедници за тебелата 3. 

Податоците за прчината на штетата и одговорите .на 
прашањата 1 и 2 се запишуваат на ист начин, како што е 
тоа веќе објаснето за обрасците што се применети за про-
цена на штета во организација - заедница. 

Образецот се пополнува на следниот начин: 
1. За градежни објекти пополнетите обрасци Ш-01 се 

групираат, спорд прашањето број 9, на оштетени и на 
уништени објекти. Потоа за секоја група се врши собира-
ње на износот на штетата што е даден како одговор на 
пршањето 15. Резултатите од собирањето се запишуваат 
во соодветна колона за оштетени односно уништени сред-
ства. 
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2. Податоците за опремата се добиваат од образецот 
Ш-02, со тоа што поделбата на оштетена и уништена оп-
рема се врши според прашањето број 7, а износот на ште-
тата се презема од одговорот на прашањето 11. 

3. За земјиште, долгогодишни засади, шуми и дивеч, 
добиточен фонд, обртни средства - вкупно и посебно за те-
ковно земјоделско производство податоците се преземаат 
од образецот Ш-03. За секое од наведените средства пода-
тоците се земаат од соодветниот збирен ред на табелата 1. 
За оштетените средства проценетата штета се зема од ко-
лоната 7, а за уништените средства - од колоната 8. 

Една организација - заедница најчесто ќе има само 
еден пополнет образец Ш-03. Ако ги има повеќе, сите об-
расци треба да се земат предвид и збирот на штетите од 
сите обрасци да се запише во образецот III-07. 

4. Податоци за културните блага се добиваат од об-
расците Ш-04 и Ш-05. Обата обрасци се групираат според 
одговорот на прашањето бр. 9. Во оштетени блага се рас-
поредуваат одговорите со шифрите 1 и 2, а во уништени 
блага - со шифрите 3 и 4. Потоа се собираат - двата пода-
т о к од одговорите на прашањето бр. 13. 

5. Штетите на другите средства, трошоците предиз-
викани од штети и идиректните штети се преземаат од об-
разецот Ш-06. Само штетите на другите средства се делат 
на оштетени и уништени средства, додека трошоците и 

ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ 

од 

индиректните штети се запишуваат само во колоната 
вкупно. 

6. По извршеното запишување на податоците во ко-
лоните 3 и 4 треба истите да се соберат хоризонтално и да 
се запишат во колоната 2. Потоа ед треба да се собере вер-
тикално и резултатите да се запишат во редот ВКУПНО 
на колоните 2, 3 и 4. 

7. При дното на образецот треба да се запиште точни-
от број на обрасците според наведените ознаки врз основа 
на кои е изработен преглед на штетите во овој образец и 
што и се предаваат на надлежната комисија за процена на 
штети. Внесениот податок за секоја група обрасци треба 
да го претставува последниот реден број од таа група, би-
дејќи обрасците треба претходно да се нумерираат од 1 до 
п, и редниот број да се запише во за тоа предвидените 
шифрени полиња. Бројот на овие обрасци истовремено ќе 
служи како контролен податок за контрола на континген-
тот во машинската обработка. 

Се напоменува дека овој образец не се вклучува во 
машинската обработка на податоците. Прегледот на ште-
тите по организации и заедници во табелата 3 на резулта-
тите ќе се изработи со машинска обработка на сите обрас-
ци на кои е проценета штетата. Поради тоа е потребно 
образецот Ш-07 совесно да се пополни за да не дојде до 
поголеми несогласувања меѓу податоците од обработката 
и овој образец. 

Образец: Ш-08 

I III 10181 

. Ред. бр. на образецот 1 I I I I 

ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИТЕ 

Комисија која ги обезбедила цените 

Ред. 
бр. Назив на позицијата на работата, материјалот и др. Единица на мера Просечна цена 

во динари 

1 2 3 4 

(Табелата се печати и на втората страница на образецот каде што ќе се запишат местото, датумот и потписите на члено-
вите на комисијата) 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
Ш-08 

Цените ги обезбедува општинската односно репуб-
личката или покраинската комисија, која е надлежна да ја 
организира процената на штетите (точка 68 од оваа мето-
дологија). 

Цените мораат да бидат пазарни и тоа оние што во 
времето на настанувањето на штетата важеле на подрачје-
то за кое се проценува штетата. 

Со Единствената методологија за процена на штети е 
предвидено за сите оштетени средства да се изработи пре-
тсметка на трошоците за поправка заради доведување на 
истите во првобитна состојба. За изработка на таквата 
претсметка се неопходни соодветни цени. Тоа значи дека 
за поправка на градежни објекти треба да се обезбедат це-
ни по позиции на работите (опфатени материјалот и рабо-
тата), а за средствата на опрема - цени по видовите рабо-
ти или цени за норма час на работа, со тоа што цените за 
делови што се заменуваат и материјал ги даваат комисии-
те на проценителите, но тоа мораат да бидат реални цени 
по кои тие стоки можеле да се купат непосредно пред на-
станувањето на штетата. 

За работи во земјоделството и шумарството тоа тре-
ба да бидат на пр. цените за заорување, орање, сеење, 
прскање, и запрашување итн. или за копаничење на шума, 
садење на садници. 

Сите цени на работите за поправка на оштетените 
средства треба да се обезбедат по пат на јавно наддавање 
или да се преземат од повеќе организации што изведуваат 
конкретни работи, па да се пресметаат просечните цени. 

За обртни средства во сопственост на граѓаните од-

носно за сите производи што им припаѓаат на групите на-
ведени во образецот Ш-03, општинска комисија треба да 
обезбеди цени што ќе ги презема од статистиката, заедни-
цата за осигурување на имот и лица или што ќе ги сними 
на пазарот. За тековно земјоделско производство, листата 
на производите е значително поширока од онаа од образе-
цот Ш-03. На пример за житата треба да се обезбедат цени 
за пченицата, пченката, јачменот, ржта, овесот, опизот, 
просото односно за сите производи што се јавуваат на 
подрачјето за кое се проценува штетата. 

За уништени објекти во сопственост на граѓани, зара-
ди утврдување на набавната и сегашната вредност, оп-
штинската комисија е должна да обезбеди цени по видови 
згради, што се наведени во упатствата за образецот Ш-01, 
кај прашањето 4. Во точките од 69 до 75 од Единствената 
методологија се дадени поблиски информации за тоа како 
овие цени можат да се обезбедат. 

Овде се наведени само некои можности и начини на 
обезбдување на просечните цени. Меѓутоа, општинските 
комисии за процена на штети мораат да согледаат кои се 
цени им се потребни, секако со помош или по барање на 
комисиите што непосредно работат врз процената на ште-
тите. 

Пред давањето на цените на користење, општинската 
комисија, ако ги утврдила цените, го доставува списокот 
на цените на увид и одобрување на републичката односно 
покраинската комисија за процена на штети. Тоа е неоп-
ходно да се направи за да се обезбеди единствено вредну-
вање на одделни видови штети во сите општини, во кои се 
проценуваат штети и во исто време и поради иста причи-
на. 

ПРОЦЕНА НА ШТЕТАТА 

од—: 

Образец Ш-ПОМ 

1 Ш 1 П 1 0 1 

Реден број на образецот 1 1 1 1 1 

ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОПРАВКА НА 
ОШТЕТЕНО СРЕДСТВО И УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА 

НА СПАСЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

1. Податоци за единицата за која се врши процена 
а) Назив на организацијата-заедницата 

Име и презиме на сопственикот : 
б) Матичен број на единствениот регистар на организацијата-заедницата I L 

Реден број на единицата во нејзин состав 
в) Вид на организацијата - форма на здружување 
г) Општина место 

улица и број 
д) Дејност (гранка според ЕКД) 

2. Причина за штетата и година на настанувањето 1 L 
3. Локација на средството: општина место 1 I— 

Месна заедница „ 
Улица и број 

| | | | 

L i . 

Ред. 
број 

Вид и назив на 
средствата Шифра Позиции на работите 

и материјали 
Единица 
на мера 

Коли-
чина Цена Вредност во дин. 

1 2 3 4 ^ 5 6 7 8 

-
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Ред. 
број 

бил и назив на 
средствата Шифра Позиции на работите 

и материјали 
Единица 
на мера 

Коли-
чина Цена Вредност во дин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-
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ТАБЕЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ Табела 6. 

Табела 1. Збирен преглед на штетите по видови 
средства и сопственост Табела 7. 

Табела 2. Преглед на штетите по области на Табела 8. 
дејности во општествениот сектор 

Табела 3. Преглед на штетите по органиизации-
-заедници 

Табела 4. Преглед на штетите по месни заедин- Табела 9. 
ци и сопственост 

Табела 5. Преглед на штетите по видови и по 
групи средства во сопственост (оп-
штествена сопственост, сопственост Табела 10. 
на граѓани) 

Згради, станови, деловен простор, до-
маќинства и лица во оштетени и 
уништени станови 
Штети на култури блага 
Трошоци на општествено-политички 
заедници, на организации на здружен 
труд и на заедници по видови трошо-
ци 
Преглед на штетите на неосигурени 
средства, по видови и по групи сред-
ства во сопственост (општествена соп-
ственост, сопственост на граѓани) 
Преглед на штетите на градежни об-
јекти градени по 1964 година 

Табела 1 

Територија. 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ ПО ВИДОВИ СРЕДСТВА И СОПСТВЕНОСТ 

/ 

— Причина за штетата и година 
(Општина, СР, САП) 

во илјади динари 

Вкупна штета На општествени средства На средства во сопственост 
на граѓани 

вкупно 
на оште-

тени 
средства 

на униш-
тени 

средства 
вкупно оште-

тени 
униш-
тени вкупно оште-

тени 
униште-

ни ^ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВКУПНО1) 

ЗЕМЈИШТЕ 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

ОПРЕМА 

ДОЛГОГОДИШНИ ЗАСАДИ 

ШУМИ И ДИВЕЧ 

ДОБИТОЧЕН ФОНД, ЖИ-
ВИНА И РИБА 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 

БЛАГА 
Културни блага 
Блага во домаќинството 

ДРУГИ СРЕДСТВА И БЛА-
ГА 

ТРОШОЦИ ПРЕДИЗВИКА-
НИ ОД ШТЕТА 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ИНДИРЕКТНА ШТЕТА XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ШТЕТИ НА СРЕДСТВА НА 
ЈНА 

^ Хоризонталните збирови не се согласуваат за износот на трошоците и на индиректните штети, бидејќи овие износи не 
можеле да бидат прикажани ниту како оштетени ниту како уништени средства. 
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Табела 2 

ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР 

Територија 6 Причина за штетата и година 1 
(Општина, СР, САП) 

во илјади динари 

1 

Број на еди-
ниците 

(ОЗТ, СИЗ, 
ОПЗ) 

Вкупна 
штета 

(4 + 5 + 6 + 7) 

Штети на средствата 

Трошоци 
Индиректна 

штета 

1 

Број на еди-
ниците 

(ОЗТ, СИЗ, 
ОПЗ) 

Вкупна 
штета 

(4 + 5 + 6 + 7) оштетени уништени Трошоци 
Индиректна 

штета 

1 2 3 4 5 6 7 

ВКУПНО 

СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ - ВКУП-
НО 

Индустрија и рударство 
Земјоделство и рибарство 
Шумарство 
Водостопанство 
Градежништво 
Сообраќај и врски 
Трговија 
Угостителство и туризам 
Занаетчиство 
Станбено?комунални дејности 
Финансиски и други услуги 

ВОНСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ -
ВКУПНО 

Образование, наука и култура 
Здравство и социјална заштита 
ОПЗ, СИЗ и други организации 

СРЕДСТВА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА 
ЈНА 

-

-

Табела 3 

ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЕДНИЦИ 

Територија Причина за штетата и година 
(Општина, СР, САП) 

во илјади динари 

Назив на организацијата - заедницата и место Вкупно штета 
(3 + 4 + 5 + 6) 

Штети на средства 

Трошоци Индиректни 
штети 

Назив на организацијата - заедницата и место Вкупно штета 
(3 + 4 + 5 + 6) оштетени уништени Трошоци Индиректни 

штети 

1 2 3 4 5 6 
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Табела 4 ^ 

ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИ ПО МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ПО СОПСТВЕНОСТ 

Територија Причина за штетата и гбдина , 
(Општина, СР, САП) 

во илјади дин. 

Назив на месната заедница 

Вкупна штета На општествени 
средства 

На средства во 
сопственост на граѓани 

Назив на месната заедница 
вкупно 

На оште-
тени 
сред-
ства 

на униш-
тени 
сред-
ства 

вкупно оште-
тени 

униште-
ни вкупно оште-

тени ' 
униште-

ни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВКУПНО 

НАЗИВ НА МЗ: 

НАЗИВ НА МЗ: 
итн. 

НЕРАСПОРЕДЕНИ 
ШТЕТИ ПО МЗ 

Табела 5 

ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ ПО ВИДОВИ И ГРУПИ НА СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ 
(општествена, на граѓани) 

Територија Причина за штетата и година 
(општина, СР, САП) 

Количество Износ на штетата во илј. дин. 

Единица на 
мера оштетена уништена на оштетени 

средства 
на уништени 

средства 
вкупно 
(5 + 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВКУПНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
Земјоделско земјиште итн. 
според Номенклатурата 

XXX XXX XXX 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
Брани и насипи итн. според 
Номенклатурата 

XXX XXX XXX 
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Количество Износ на штетата во илј. лин. 

Единица на 
мера оштетена уништена на оштетени 

средства 
на уништени 

средства 
вкупно 
(54-6) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПРЕМА 
Енергетски машини, уреди и 
постројки итн. 

XXX XXX XXX 

ДОЛГОГОДИШНИ НАСАДИ 
Овоштарници итн. 

XXX XXX XXX 

ШУМИ И ДИВЕЧ 
Шуми на широколисници итн. 

XXX XXX XXX 

ДОБИТОЧЕН ФОНД, ЖИВИНА И 
РИБА ' 

Коњи, мулиња, мазги итн. 

XXX XXX XXX 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 
Суровини и репродукционен мате-

ријал 
Полупроизводи и недовршени 
производи итн. според 
Номенклатурата 

XXX XXX XXX 

БЛАГА 
Културни блага 
Објекти 
Предмети 
Блага во домаќинствата итн. 
според Номенклатурата 

XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

ДРУГИ СРЕДСТВА И БЛАГА XXX XXX XXX 

ТРОШОЦИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО 
ШТЕТАТА 
ИНДИРЕКТНА ШТЕТА 
ШТЕТА НА СРЕДСТВА НА ЈНА 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

Табела б. 

ЗГРАДИ, СТАНОВИ, ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ДОМАЌИНСТВА И ЛИЦА ВО ОШТЕТЕНИ И УНИШТЕНИМ СТАНО-
ВИ1) 

Територија Причина за штетата и година 
(Општина, СР, САП) 

Вкупно 
стамбени 

згради 

Вкупно станови Оштетени 
станови 

Повр-
шина 

на дел. 
простор 

во ш2 

Во сите 
станови 

Во оштетени 
станови 

Износ 
на 

штета-
та 

во илј. 
дин. 

Вкупно 
стамбени 

згради број илј. т 2 број илј. т 2 

Повр-
шина 

на дел. 
простор 

во ш2 

број 
на до-
маќин-

ства 

број 
на лица 

број 
на до-
маќин-

ства 

број 
на лица 

Износ 
на 

штета-
та 

во илј. 
дин. 

ВКУПНО 

Оштетени згради 
1. категорија 
2. 
3. 
4. 
5. категорија 

Уништени згради 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕ-
НОСТ - ВКУПНО 

XXX XXX XXX XXX 
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Вкупно станови Оштетени 
станови 

Во сите 
станови 

Во оштетени 
станови 

Вкупно 
стачбени 
зг ради број . илј. т2 број илј. пг 

Повр-
шина 

на лед. 
простор 

во гтг 

број 
на до-
маќин-
ства 

број 
на лица 

број 
на до-
маќин-
ства 

број 
на лица 

Износ 
на 

штета-
та 

во илј. 
лим. 

Оштетени згради 

1. категорија 
2. 
3. 
4. 
5. 

/ 

Уништени згради XXX XXX XXX XXX 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРА-
ЃАНИ - ВКУПНО 

Оштетени згради 
1. категорија 
2. 
3. 
4. 
5. категорија 

Уништени згради XXX XXX XXX XXX 

') Податоците се однесуваат на сите станови, а не само на станови во станбени згради. 

Табела 7. 

ШТЕТИ НА КУЛТУРНИ БЛАГА 

Територија Причина на штетата и година 
(Општина, СР, САП) во илјади динари 

Назив на културното благо 
Вкупна 
штета 

(3 + 4 + 5 + 6) 

Проценети штети 
за работи на санација 

Проценети штети за 
работи на итна 
интервенција 

Назив на културното благо 
Вкупна 
штета 

(3 + 4 + 5 + 6) 

на 
оштетени 

блага 

на 
уништени1^ 

блага 

на 
оштетени 

блага 

на 
уништени1^ 

блага 

1 2 3 4 5 6 

ВКУПНО 
Објекти 
Предмети 

(Назив на комплексот на културното благо) 
Објекти 
предмети 
итн. 

Предмети во објекти што не се културно благо 

О Се опфатени само предвидени работи заради зачувување од тотално уништување односно трошоците за расчистување на урнатини. 
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Табела 8 

ТРОШОЦИ НА ОПЗ, ОЗТ И ЗАЕДНИЦИ, ПО ВИДОВИ ТРОШОЦИ 

Територија Причина за штетата и година 
(општина, СР, САП) 

во илјади динари 

Износ на трошоците 

Вид на трошоци вкупно ОПЗ ОЗТ и заедници 

1 2 3 4 

ВКУПНО 

Трошоци на привремени мерки за одбрана 
Трошоци за одбрана од поплави 
Трошоци за изведување на работи на одбрана 
Трошоци за работа на механизација 

Трошоци за згрижување на работниците и населението 
Евакуација на работниците и населението 
Трошоци за привремено сместување 
Трошоци за исхрана 
Трошоци за снабдување со вода за пиење 
Трошоци за осветлување и огрев 

Трошоци за здравствени услуги 
Вакцинација и други превентивни мерки 
Лекови 
Ортопедски помагала 
Трошоци за амбулантно лекување 

Трошоци за лекување во стационарни здравствени 
установи 

Трошоци за рехабилитација 
Трошоци за формирање на привремени амбуланти 
и болници 

\ 
\ 

Парични давања на населението 
Надомест на личниот доход врз товар на фондот за 
здравствено осигурување 
Еднократна парична помош на населението од 
општествени фондови и средства 
Трошоци за идентификација, заколи и посмртна по-

мош 

Други трошоци 
Трошоци за евакуација и спасување на материјални 
добра 
Вакцинација и евакуација на добиток и живина 
Трошоци на обезбедување на санитарии и одржување 
на хигиенско-санитарни услови 
Трошоци на расчистување на урнатини 
Трошоци за работа на комисиите формирани за 
процена на штети 
Друго 
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Табела 9 

ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ НА НЕОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА И БЛАГА, ПО ВИДОВИ И ГРУПИ СРЕДСТВА ВО СОП-
СТВЕНОСТ 

(општествена, на граѓани) 

Територија - - Причина за штетата и година —; 
(општина, СР, САП) 

во илјади динари 

Вкупна штета 
Штета на 

општествени 
средства 

Штета на средства 
во сопственост на 

граѓани 

1 2 3 4 

ВКУПНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
Земјоделско земјиште 
итн. според Номенклатурата 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
Брани и насипи 
итн. според Номенклатурата 

ОПРЕМА 
Енергетски машини, 
уреди и постројки итн. 

ДОЛГОГОДИШНИ НАСАДИ 
Овоштарници 
итн/според Номенклатурата 

ШУМИ И ДИВЕЧ 
Шуми на широколисници 
итн. според Номенклатурата 

ДОБИТОЧЕН ФОНД, ЖИВИНА И РИБИ 
Коњи, мулиња, мазги, магариња 
итн. според Номенклатурата 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 
Суровини и репродукционен материјал 
Полу производи и недовршени производи итн. според 
Номенклатурата 

БЛАГА 
Културни блага 

објекти 
предмети 

Блага во домаќинствата 
итн. според Номенклатурата 

ДРУГИ СРЕДСТВА И БЛАГА 

ТРОШОЦИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ШТЕТАТА 

ИНДИРЕКТНА ШТЃГА 
ШТЕТИ НА СРЕДСТВА НА ЈНА 
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Табела 10 

ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ГРАДЕНИ ПО 1964 ГОДИНА 

Територија Причина за штетата и година 
(општина, СР, САП) 

Количина Износ на штетата во илјади динари 

Единица на 
мера оштетена уништена на оштетени 

средства 
на уништени 

средства вкупно 

1 2 3 4 5 6 7 

ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕ-
НОСТ 
Брани и насипи 
Канали 
итн. според Номеклатурата 

ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ -

Станбени згради 
Викенд куќи 
Штали за крупен и ситен добиток 
Згради за сместување на земјоделски 
производи 
Угостителски дуќани 
Занаетчиски дуќани 
Згради за други деловни намени 
Шупи, гаражи и други згради 
Бунари и цистерни за вода 

-

ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 
БЕЗ ГРАДЕЖНА ДОЗВОЛА 

Станбени згради 
Викенд куќи 
Штали за крупен и ситен 
добиток 
итн. 

ОБЈАСНЕНИЈА КОН ТАБЕЛИТЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОЦЕНАТА 

О п ш т и з а б е л е ш к и 
Во обработка влегуваат следните обрасци, од кои на 

картичка, лента односно дискови се пренесуваат праша-
њата што се наведуваат натаму: 

образец Ш-01 (објекти) - прашања од 1 до 16; 
образец Ш-02 (опрема) - прашања од 1 до 13; 
образец Ш-03 (други средства и блага) - прашања 1,2 

и 3 и табела 1; 
образец Ш-04 (културни недвижни блага) - прашања 

од 1 до 13; 
образец Ш-05 (културни подвижни блага) - прашања 

од 1 до 13; 
образец Ш-06 (трошоци и индиректни штети ) - пра-

шања 1 и 2 и табела 1. 
Ако е работена глобална процена на штетата, во об-

работка влегуваат и соодветни податоци од: 
табела Ш-01/1 (за станбени и други видови згради; 
табела Ш-03/1 (за мебел и други предмети во дома-

ќинството). 
Во обработка не влегуваат помошните пресметки 

што се вршени на претходно наведените обрасци, ни до-
полнителни податоци за утврдување на штетата, како ни 
помошниот образец Ш-ПОМ. Во обработка исто така не 
влегуваат обрасците: образецот Ш-07 (преглед на штетите 
во организациите - заедниците), освен ако обработка не се 
работи на машини, и образецот Ш-08 (цени). 

Во насловот на секоја табела задолжително мораат 
да се отпечатат причината на штетата и годината на на-
станувањето. Шифрата на општината се презема од одго-
ворот на прашањето за локацијата на средствата, а тоа е 
прашање 3 во сите обрасци, освен во образецот Ш-06. Во 

овој образец податоците за општината се искажани во 
прашањето 2. 

Во сите табели на резултатите се печатат само редо-
вите за кои има податоци. 

Забелешките односнно фуснотите дадени кон некои 
табели треба да се отпечатат на табелите со резултатите 
бидејќи се наменети за корисниците на податоците. 

О б ј а с н е н и ј а з а о д д е л н и т а б е л и 
За да се олесни работата врз подготовките за изра-

ботка на програми за обработка, во натамошниот текст за 
секоја табела се наведуваат прашањата врз основа на кои 
се формира табелата, а таму каде што треба се даваат и 
други објасненија. Сето ова важи и за обработката која не 
е машинска. 

Табела 1. Збирен преглед на штетите, по видови на 
средства и по сопственост 

П о г л а в ј е на т а б е л а т а 
образец Ш-01 - прашања 5, 9 и 15; 
образец Ш-02 - прашања 7 и 11; 
образец Ш-03 - колона 7 и 8 од табела 1, а сопстве-

ност од одговорите на прашањата 1а), б) и в). Ако сопстве-
носта е општествена, на овие прашања мора да постои 
шифриран одговор, додека нули како одговор означуваат 
дека образецот е пополнет за средства во сопственост на 
граѓани; 

образец Ш-04 и Ш-05 - прашања 8, 9 и 13 (збир на 
двата податока); 

образец Ш-06 - податоци од колона 3. 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а 
Основната поделба на средствата и благата е дадена 

според Номенклатурата од Прилогот бр. 2. 
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Претколоната на табелата се формира од следните 
обрасци: 

Земјиште од обрезцот Ш-03 (табела 1). 
Градежни објекти од обрезецот Ш-01 и табела Ш-

-01/1, ако е вршена и глобална процена на штетата. 
Опрема од обрезецот Ш-02 за општествени средства 

и од образецот Ш-03 за средства во сопственост на граѓа-
ни (табела 1, точка 6). 

Долгогодишни насади, шуми и дивеч, добиточен 
фонд, живина и риби и обртни средства од образецот Ш-03 
(соодветна точка од табела 1). 

Културни блага од обрасците Ш-04 и Ш-05 
Блага во домаќинството од образецот Ш-03 (табела 1, 

точка 7) и табела Ш-03/1, ако е вршена глобална процена 
на штетата. 

Други средства и блага од обрасците Ш-06 и Ш-03 
(табела 1, точка 8). 

Трошоци предизвикани со штетата од образецот Ш-
-06. 

Индиректна штета од обрасците Ш-06 и Ш-03 (табела 
1, точка 9). 

Штета на средства на ЈНА од резултатите што ги до-
ставила надлежната служба на ЈНА. 

Табела 2. Преглед на штетите по области на дејноста 
(општествен сектор) 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а 
. Обрасците Ш-01, Ш-02, Ш-03, Ш-04 и Ш-05 (исти пра-

шан,а како за табела 1). 
Образецот Ш-06 - колона 3 за трошоци и индиректна 

штета, додека другите средства се делат на оштетени и 
уништени (колони 4 и 5 во табелата). 

Бројот на единици (колона 2) се добива со приброју-
вање на различни матични броеви на иста дејност. 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а 
Сите обрасци пополнети за средства и блага во оп-

штествена сопственост - прашање 1е) и збирни резултати 
за ЈНА. 

Табела 3. Преглед на штетите по организации - заедници 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а 
Исто како во табела 2. 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а 
Сите обрасци се - пополнети за средства и блага во 

општествена сопственост - прашања 1а) и 1д). 

Табела 4. Преглед на штетите по месни заедници и по 
сопственост 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а 
Исто како во табела 1. 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а : 
Сите обрасци - прашање 3, освен образецот Ш-06 чи-

ишто податоци се искажуваат само во редот „Нераспоред-
но по МЗ". 

Табела 5. Преглед на штетите по видовите и групи 
средства во сопственост 

Се работат две посебни табели според сопственоста 
на средствата односно благата. 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а : 
Образецот Ш-01 - прашања 8, 9 и 15, како и табела 

Ш-01/Г - колона 11 и алинеи „оштетени“ и „уништени 
згради“; 

Образецот Ш-02 - прашања 7 и 11; 
Образецот Ш-03 - табела 1, колони 5, 6, 7 и 8, како и 

табела Ш-03/1 колони 5 и 8: 
Обрасците Ш-04 и Ш-05 прашања 9 и 13 (збир на два-

та податока) 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а : 
Ис?то како во табела 1. За градежни објекти и опрема 

подетално распоредување врз основа на одговорот на пра-
шањето 4 се врши според номенклатурата од прилогот 2. 
Во колона 2 се внесува единицата на мера од Номенклату-
рата. 

Бидејќи опремата се искажува во парчиња, бројот на 
парчиња за секоја шифра на опрема се добива со преброју-
вање на бројот на обрасци што немаат одговор на праша-
њето 12. Во обрасците со одговор на прашањето 12 треба 
да се соберат податоците запишани како одговор на ова 
прашање. 

Културните блага исто така се искажуваат во парчи-
ња односно во број на објекти и предмети, па треба да се 
пребројат обрасците Ш-04 односно обрасците Ш-05. 

Табела 6. Згради, станови, деловен простор, домаќинства 
и лица во оштетени уништени станови 

Оваа табела се работи врз основа на образецот Ш-01, 
и тоа за згради кои имаат одговори на прашањата 12, 13 и 
14, како и врз основа на табела Ш-01/1 ако е вршена гло-
бална процена на штетата. 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а : 
Образец Ш-01 - прашања 12, 13 и 14 табела Ш-01/1 

колона И 
Бројот на станбени згради се добива со пребројување 

на обрасците кои во прашањето 4 имаат шифра 1810. 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а 
Прашања 5, 9 и 10. 
Ако не е вршена категоризација на оштетувањата на 

општествените станови наместо прашањето 10 се зема 
прашањето 9. Редовите со категории на оштетувањата не 
се печатат ни кај „вкупно“ ни кај „општествена сопстве-
ност“. Ова важи и за „сопственост на граѓани“, ако не е 
вршена категоризација на оштетувањата. 

З а б е л е ш к а к о н о в а а т а б е л а 
Ако корекции на проценетата штета во случај на по-

вторен земјотрес се работени на мостра на избрани згра-
ди, во повторната обработка не можат да се извршат про-
мени во колоните од 2 до И, бидејќи за тоа нема елемен-
ти. Промени можат да се извршат саммо во колона 12, 
бидејќи е вршена нова глобална процена на штетата. 

Табела 7. Штети на културни блага 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а 
Образец Ш-01 - прашања 9 и 13 
Образец Ш-05 - прашања 9 и 13 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а 
Образец Ш-04 - прашање 1 
Образец Ш-005 - прашање 1 
Редот „Предмети во објекти што не се културно бла-

го“ се формира од обрасците Ш-05 кои немаат шифра на 
комплексот на културно благо. 

Табела 8. Трошоци на општествено-политички заедници, 
организации на здружен труд и заедници, по видови на 

трошоци 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а 
Ш-06 - прашање 1 в) и колона 3 само за Трошоци 

предизвикани со штетата. За ОПЗ шифра 71, а за ОЗТ и за-
едниците - сите други шифри што ќе се јавуваат кај пра-
шањето 1в). ^ 

П р е т к о л о н а н а т а б е л а т а : 
Еднаква е на претколоната од образецот Ш-06, делот 

кој се однесува на трошоците. 
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Табела 9. Преглед на штетите на неосигурени средства и 
блага, по видови и групи на средства во сопственост 

Табелата се работи само за средствата и благата за 
кои е даден негативен одговор на прашањето за осигуру-
вање. Во образецот Ш-01 тоа е прашање 16, во образецот 
Ш-02 - прашање 13, во образецот Ш-03, одговорите за оси-
гурување се наоѓаат на табела 1, во образецот Ш-04 - пра-
шање 12 и во образецот Ш-05 - прашање 12. Како ^осигу-
рени средства се сметаат сите средства и блага за кои е 
вршена глобална процена на штетата (табели Ш-01/1 и 
Ш-03/1). 

З а г л а в ј е на т а б е л а т а 
Образец Ш-01 - прашања 5 и 15; 
Образец Ш-02 - прашања 7 и 11; 
Образец Ш-03 - прашања 1а), б) и в) и колони 7 и 8 

(збир); 
Образец Ш-04 и Ш-05 - прашања 9 и 13 (збир) 
табела Ш-01/1 - колона П; 
табела Ш-03/1 - колона 9. 

П р е т к о л о н а на т а б е л а т а 
Исто како кај табела 5. 

Табела 10. Преглед на штетите на градежни објекти граде-
ни по 1964 година 

За оваа табела се обработува само образецот Ш-01, 
при што се консултираат прашањата 6 и 7. Табелата Ш-
-01/1 не се зема предвид бидејќи во неа не се издвоени 
зградите градени по 1964 година, па во случај кога за згра-
дите е вршена глобална процена на штетата, се внесуваат 
податоци само во колони 3 и 4. 

П о г л а в ј е н а т а б е л а т а 
Исто како во табела 5. 

П р е т к о л о н а на т а б е л а т а 
Исто како во табела 5, дел за градежни објекти. 
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Прилог бр. 6 

Прилог бр. 7 

Прилог бр. 8 

Вид на организации од општествени-
от сектор (форми на здружување на 
организации и заедници) 
Номенклатура на средствата и други-
те блага 
Амортизациони стапки за станбени и 
други згради во сопственост на граѓа^ 
ни 
Утврдување на категоријата и степе-
нот на оштетувањето 
Табели за евидентирање на трошоци-
те предизвикани со настанатата ште-
та 
Процени на штети во случај на повто-
рен земјотрес 
Методологија за контрола на проце-
нетата штета 
Избор на мостра 

Прилог бр. 1 

ВИДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СЕКТОР 

Шифра 
11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 

Вид на организација 
Основна организација на здружен труд 
Работна организација без основни организа-
ции 
Работна организација со основни организа-
ции 
Сложена организација на здружен труд 
Работна заједница на организација на 
здружен труд 
Основна организација на кооперанти 
Работна организација на кооперанти без ос-
новни организации 

18 Работна организација на кооперанти со ос-
новни организации 

19 Договорна организација на здружен труд 
21 Основна задружна организација 
22 Основна' организација на здружен труд за 

кооперација со земјоделци 
23 Земјоделска задруга без основни организации 
24 Земјоделска задруга со основни организации 
25 Сложена земјоделска задруга 
26 Работна заедница на задруга 
27 Занаетчиска задруга без основни организа-

ции 
28 Други задруги 
29 Занаетчиска задруга со основни организации 
31 Интерна банка 
32 Основна банка 
33 Здружена банка 
34 Основна заедница на ризици на осигурување 

- реосигурување 
35 Други финансиски организации 
36 Заедница за осигурување - реосигурување 

без основни заедници на ризици 
37 Заедница за осигурување - реосигурување со 

основни заедници на ризици 
38 Работна заедница за повеќе финансиски ор-

ганизации 
50 Општо и посебно здружение на организации 

на здружен труд 
60 Самоуправна интересна заедница 
61 Основна заедница или единица на само-

управна интересна заедница 
62 Работна заедница за повеќе самоуправни ин-

тересна заедници 
71 Орган на општествено-политичка заедница 
72 Орган на општествена заедница 
73 Орган на месна заедница 
74 Работна заедница за повеќе месни заедници 
81 Општествено-политичка организација 
82 Општествена организација 
83 Здружение на граѓани 
84 Работна заедница за повеќе општествено-по-

литички организации и општествени органи-
зации 

90 Други организации 

Прилог бр. 2 

НОМЕНКЛАТУРА НА СРЕДСТАВАТА И ДРУГИТЕ 
БЛАГА 

Шифра Назив на средствата - благата Единица 
на мера 

1 2 3 

0 
01 00 
0110 

0120 
0200 
0 3 0 0 
0400 
1 

1010 

1020 

ЗЕМЈИШТЕ 
Земјоделско земјиште 
Обработливо земјоделско зем-
јиште 
Друго земјоделско земјиште 
Шумско земјиште 
Градежно земјиште 
Друго земјиште 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
Хидроградежни објекти 
Брани и насипи 
Брани и насипи кај хидроелек-
трани, хидротехнички мелиора-
ции, за уредување на порои, кај 
регулациони водотеци, морски 
солани и сл. 
Канали 
Канали кај хидроелектрани, 
пловни канали, за довод и од-
вод на вода во индустријата и 
кај термоелектрани, кај хидро-
технички мелиорации и сл. 

h a 
h a 
ha 
ha 
ha 

m 3 

m 
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1030 Базени т 2 

Базени во индустријата, фис-
културни, за капење и други ба-
зени освен рибници 

1040 Тунели и цевоводи за довод и m 
одвод на вода 
Доводни и одводни тунели и 
цевки под притисок кај хидро-
електрани, тунели и цевоводи 
во индустријата, шахти под 
притисок кај хидроелектрани и 
сл. 

1050 Осигурување на брегови m 
Осигурување на брегови со ка-
мен, ѕид и друг материјал, оси-
гурување и уредување на брего-
ви во градови (кејови и шета-
лишта) 

1060 Надворешен водовод m или ш3 

Водоводни доводи и разводна 
мрежа (т), каптажни градби, 
водоводни резервоари, црпни 
станици, објекти за пречистува-

^ ње на вода и др. објекти 
1070 Надворешна канализација ш или 

парч. 
Канали и колектори (ш), објек-
ти за пречистување на отпадни 
води, шахти и други објекти 

1099 Неспоменати хидроградежни илј.дин. 
објекти 

Сообраќајни објекти 

1111 Железнички пруги со нормален 
колосек па 

1112 Други пруги ш 
Железнички пруги со тесен ко-
лосек, индустриски и шумски 
пруги, станични колосеци и 
трамвајски пруги 

1120 Железнички мостови, надвозни-
ци, подвозници и вијадукти m 

1131 Автопатишта ш 
1132 Магистрални патишта ш 
1133 Регионални патишта ш 
1134 Други патишта ш 

Шумски, во фабрички и болнич-
ки круг и сл. ш 

1140 Друмски мостови, надвозници, 
подвозници и вијадукти m 

1150 Улици и плоштади ш2 

Сите видови улици и плоштади 
без оглед на превлеката на гор-
ниот строј (паркови и др. зеле-
ни површини опфатени со шиф-
рата 1772) 

1160 Тунели и галерии ш 
Тунели и галерии на железнич-
ките пруги и патишта 

1180 Оперативни брегови m 
Луки со лукобрани 

1191 Авионски листи m 
1199 Неспоменати сообраќајни објек-

ти илј.дин. 

Електро-енергетски и други 
транспортни објекти 

1210 Електро-енергетски водови и 
мрежи m траен 
Далеководи, електрична мрежа 
за железница, за трамваи и тро-
лејбус^ воздушни и кабелски 
водови со јака и слаба струја со 
улично, расветлување и сл. 

1220 ТТ линии, кабли, кабелски ка-
нализации, СС линии и СС ка-
нализации 

1230 Трафостаници 
1310 Нафтоводи, гасоводи, пареово-

ди и цевоводи 
1320 Жичарници 

Висечки и верижни жирачници, 
-4 јамски, спортски, жичени желез-

ници и сл. 
1399 Неспоменати електро-енергет-

ски и др^ги транспортни објек-

Стопански згради и објекти 

1410 Истражни дупчотини 
1421 Експлоатациони окна, ходници, 

ускопи, нископи и јамски про-
стории (т3) 

1422 Откривки 
1426 Експлоатациони дупчотини 
1510 Индустриски производствени 

згради (освен хали и хангари) 
Производствени згради вклучу-
вајќи и термо, хидро и нуклеар-
ни електрани (за топлани шиф-
ра 1772) 

1520 Хали и хангари во сите дејнос-
ти 

1530 Индустриски печки, сушилници 
и оцаци 
Ѕидани тулани, ѕидани фабрики 
за вар, печки, во индустријата 
на огноотпорен материјал, ви-
соки печки, сушилници, хори-
зонтални и вертикални печки 
во фабрики за цемент, фабрич-
ки Оџаци и сл. 

1540 Силоси, ладилници, резервоари 
и цистерни во сите дејности 

1550 Складови - магазини за произ-
води, материјали и орудија за 
работа во сите дејности 

1610 Штали за крупен и ситен доби-
ток и свињарници 

1620 Живинарници 
1645 Рибници и мрестилишта 
1650 Згради и објекти во шумарство-

то 
Шумарски, лугарски и ловечки 
куќи и куќи за дрвосечи, шупи 
и др. 

1710 Згради на железнички сообраќај 
Железнички станици, рамизи, 
гаражи и други видови згради, 
ако не се хали и хангари 

1720 Згради на воден и воздушен со-
обраќај 
(ако не се хали и хангари) 

1730 Згради на друмски и градски 
сообраќај 
(Доколку не се хали и хангари) 

1740 Згради и објекти на ПТТ, радио 
и телевизиски станици 

1751 Згради во трговијата 
Трговски стоковни куќи, про-
давници, изложбени павилјони, 
киосци, аптеки и сл. 

1754 Хотели 
1755 Мотели, одмаралишта и други 

згради на угостителство и ту-
ризам 

1771 Згради и објекти за занаетчис-
тво 

m линии 
т 2 

т 

ИЛЈ.ДИК. 

m 

m или ш 

ш 

ш2 

Ш 2 ИЛИ 
ЈП3 

го 
т 2 

ш2 

ш2 

го2 

го2 

го2 

т 2 

т 2 

т 2 
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1772 

1780 

1799 

1810 

1814 
1821 

1822 

1831 

1832 

1840 

1850 

1860 

1870 

1893 
1899 

1910 
1920 

2 
2300 

2400 

2500 
2600 
2610 

2620 

2630 

2640 

2650 

Згради и објекти за комунална 
дејност ш2 

Згради во топлани и фабрики 
за гас, јавен водовод и канали-
зација, топли и ладни бањи, па-
зариште и јавни паркови, објек-
ти на гробишта, јавни гаражи и 
д р . 
Управни згради на стопански 
ОЗТ ш2 

Неспоменати стопански објекти илј.дин. 

Вонстопанскн згради и објекти 

Станбени згради (за згради во 
изградба шифра 1910) ^ ш2 

Викенд куќи ш2 

Училишни згради ш2 

Сите видови училишни згради 
Згради за научноистражувачка 
дејност ш2 

Згради и објекти за култура и 
уметност ш2 

Домови на култура, театри, 
филмски студија, кина, библио-
теки, читални 
Згради и објекти за информа-
ции ш2 

Згради за издавачка и новинска 
дејност, радио и сл. станици, 
радио и ТВ студија и др. 
Згради за здравствена заштита ш2 

Болници, клиники, климатски и 
бањски лекувалишта, здравстве-
ни домови и станици, поликли-
ники и амбуланти (за аптеки 
шифра 1751) 
Згради за општествена и соци-
јална заштита ш2 

Јасли, детски градинки, домови 
за дефектни деца и возрасни, 
домови за инвалиди, домови за 
стари, ученички и студентски 
домови и сл. 
Фискултурни згради и објекти ш2 

Сите видови фискултурни згра-
ди, стадиони и спортски терени 
(за базен шифра 1030) 
Згради на општествено-пол|1-
тички заедници, СИЗ и општес-
твено-политички организации ш2 

Засолништа ш2 

Неспоменати објекти во вонсто-
папски дејности илј.дин. 
Стамбени згради во изградба ш2 

Други објекти во изградба илј.дин. 

ОПРЕМА 
Енергетски машини, уреди и 
постројки парч. 
Машини работички и построј-
ки за општа намена парч. 
Специјални и специфични ма-
ш и ќ ^ уреди и постројки парч. 
Средства за транспорт и врски 
Специфични средства за желез-
нички сообраќај парч. 
Специфични средства и уреди 
за поморски сообраќај парч. 
Специфични средства и уреди 
за внатрешна пловидба парч. 
Специфични уреди за воздушен 
сообраќај парч. 
Друмски транспортни возила 
(освен запрежни) парч. 

2660 Средства за врски парч. 
2670 Други уреди и средства за 

транспорт и врски парч. 
2700 Крупен алат, инструменти, ла-

бораториска опрема, погонски, 
деловен и неделовен инвентар парч. 

2900 Друга неспомената опрема парч. 
3 ДОЛГОГОДИШНИ НАСАДИ 
3800 Долгогодишни насади 
3810 Овоштарници ha 
3820 Лозја ha 
3830 Хмеларници - ha 
3890 Долгогодишни насади во из-

градба ha 

4 ШУМИ И ДИВЕЧ 
4100 Шуми 
4110 Шуми на широколисници ha 
4120 Шуми на иглолисници ha 
4200 Дивеч парч. 

5 ДОБИТОЧЕН ФОНД, ЖИВИ-
НА И РИБИ 

5910 Коњи, мулиња, магариња, мас-
ки грла 

5920 Говеда и биволи 
Говеда за приплод грла 

5922 Други говеда грла 
5930 Свињи 
5931 Свињи за приплод грла 
5932 Други свињи грла 
5940 Овци и кози 
5941 Овци и кози за приплод грла 
5942 Други овци и кози , грла 
5950 Живина грла 
5960 Кошници со пчели број кош. 
5970 Риби тони 
6 ОБРТНИ СРЕДСТВА 
6100 Суровини, репродукционен ма-

теријал ситен инвентар илј.дин. 
6200 Полупроизводи и недовршени 

производи илј.дин. 
6300 Текушто земјоделско производ-

ство 
6310 Жита тони 
6320 Индустриски растенија тони 
6330 Градинарски растенија тони , 
6340 Добиточни крмни растенија тони 
6350 Ливади и пасишта тони 
6360 Расадници тони 
6370 Овошје тони 
6380 Грозје тони 
6390 Друго тони 
6400 Готови производи илј.дин. 
6500 Трговски стоки илј,дин. 
7 БЛАГА 
7100 Културни блага 
7110 Објекти парч. 
7120 Предмети парч. 
7200 Блага во домаќинство 
7210 Моторни патнички друмски 

возила, чамци, бротчиња и др. парч. 
7220 Мебел парч. 
7230 Апарати и др. предмети за до-

маќинство парч. 
8 ДРУГИ СРЕДСТВА И БЛАГА 
8100 Злато, п?1ри, скапоцености, 

вредносни хартии илј.дин. 
8200 Уметнички слики и други умет-

нички предмети илј.дин. 
8300 Документација илј.дин. 
8400 Книги и архивска граѓа илј.дин. 
8500 Друго илј.дин. 

I 
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Прилог бр. 3 

АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ (ОПШТЕСТВЕНИ И ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ) 
И ЗА ДРУГИТЕ ЗГРАДИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

Проценти со кои треба да се намали новата вредност на станбените и на другите згради поради старост и дотраеност 

Година на веројатно траење на зградата 

Година до 
на ста- 20 120 
рост 30 40 50 60 70 80 90 100 110 и повеќе 

5 12 8 5 4 3 3 3 2 2 2 2 
10 30 18 12 10 8 6 5 5 4 4 3 
15 52 30 21 16 12 10 9 8 7 6 5 
20 80 44 30 22 18 14 12 11 10 8 8 
25 61 41 30 23 19 16 14 12 11 10 
30 80 52 38 30 24 21 18 16 14 12 
35 65 48 37 30 25 22 19 17 15 
40 80 58 44 36 30 25 22 20 18 
45 68 52 42 35 30 26 23 21 
50 80 61 48 41 34 30 26 23 
55 71 55 47 39 34 30 27 
60 80 64 52 44 38 34 30 
65 72 59 49 43 37 33 
70 80 65 54 48 42 37 
75 72 61 52 46 41 
80 80 бб 58 50 44 
85 73 63 54 48 
90 80 68 59 52 
95 74 64 56 

100 80 70 61 
105 74 65 
110 80 70 
115 75 
1201) 80 

^ За зградите што според оваа таблица го поминале својот веројатен век на траење се зема отпис од најмногу 80%. 

Прилог бр. 4 

УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИТЕ И СТЕПЕНОТ НА 
ОШТЕТУВАЊЕ 

Утврдување на категориите на оштетување 

Катеоризација на оштетување на објектите се врши 
само во случај на земјотрес од катастрофални размери, го-
леми поплави и воени разурнувања, кога поради големиот 
број оштетени згради не е можно да се утврдат средствата 
потребни за поправка на секоја зграда одделно, туку мора 
да се работи глобална процена на штетата. Во принцип, 
категоризација на оштетувањето се врши само на згради 
во сопственост на граѓани, и то на станбени згради и ви-
кенд-куќи, на згради што се користат за вршење на некоја 
дејност, на економски згради на земјоделците, на шупи, 
гаражи и слични објекти. За зградите во општествена соп-
ственост износот на штетата се утврдува за секој објект 
посебно. Во исклучителни случаи, кога е оштетен голем 
број на згради и станови, категоризација на оштетувањето 
може да be изврши и на станбени згради во општествена 
сопственост. 

Категоризација на оштетувањата вршат стручни еки-
пи составени од градежни стручњаци. Во секоја екипа би 
требало да биде вклучен и еден статичар, ако има услови 
за тоа. Според оваа методологија оштетувањата се распо-
редени во пет категории (од 1 до 5), додека во 6. категори-
ia спаѓаат уништените објекти, како и оние што не се на-
полно уништени, но нивните оштетувања се така големи 
што воопшто не се исплати поправка. Опис на оштетува-
њата за секоја категорија се дава на крајот од овој текст. 

Организаторот на работите врз категоризацијата на 
оштетувањата мора да одржи состанок со стручните еки-
пи. На состанокот треба детаљно да се разработат дадени-
те описи на оштетувањата за да се обезбеди работата врз 
категоризацијата да се изврши на единствен начин. 

По деталниот преглед на секоја зграда, на видно мес-
то, а најдобро на ѕидот покрај влезот во зградата треба со 
мрсна црвена боја да се запише бројот што ја означуна ка-
тегоријата на оштетувањето. Ако зградата не е оштетена, 
треба со мрсна боја да се напише црта (-), за да се знае де-
ка не е оштетена односно дека е земена предвид во текот 
на работата врз категоризацијата. Неоштетените згради 
можат да се обележуваат и на некој друг начин, за да не се 
штети фасадата, за што треба да реши надлежната коми-
сија. 

Екипите што ги обележуваат зградите треба да водат 
список според образецот Ш-кат, даден на крајот од овој 
прилог. Во списокот треба да се запишат и зградите што 
не се оштетени. Овој список треба да се состави од две 
причини: првата е да се добијат први сознанија за големи-
ната на штетата, а преку бројот на тешко оштетените и 
оштетените станбени згради да се добие барем ориентаци-
онен број на домаќинствата што треба станбено да се 
згрижуваат, а втората причина е врз база на тој список да 
можат да се одберат зградите за кои ќе се изработи пре-
цизна претсметка на трошоците за поправка, за да се ут-
врди степнот односно процентот за оштетувањето по ка-
тегории. 

Опис на категориите на оштетувањата 
Прва категорија 

На првата категорија и припаѓаат зградите со пома-
ло оштетување на покривната покривка, опшевот, малте-
рот, стаклото и оџаците. 

Под помало оштетување се подразбира оштетување-
то на помали површини на покривната покривка; појави 
на помали пукнатини на малтерисаните површини - де-
лумно отпаднат малтер; делумно испукани стакла и оште-
тен оџак. 

Кај поплавите, во прва категорија би се распоредиле 
зградите со помало оштетување, а кои биле под вода 24 h. 
Под помало оштетување се подразбира помало оштетува-
ње на малтерот, столаријата и стаклото, како и на полна-
та облога. 

I 
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Втора категорија 
Овде спаѓаат зградите кои се значително оштетени. 

Под пообемно оштетување се подразбира: оштетување на 
поголема површина на покривната покривка, опшевот, 
стаклото, урнување на оџаци и појава на значителни по-
вршини на испукан и отпаднат малтер од ѕидовите и тава-
нот, како и појава на помали пукнатини во иосечките ѕи-
дови и бројни пукнатини во преградните ѕидови. 

Трета категорија 
Опфаќа згради со делумно оштетување на покривна-

та конструкција (кај коси покриви), на ѕидовите, исполну-
вач ите, на калканскнте (забатни) ѕидови, наѕидките, венци-
те и преградивте ѕидови и столаријата. 

Под поголемо оштетување се подразбира поголемо 
оштетување односно деформирање на носечките елементи 
на покривната конструкција (закачалки, столови, рожници 
и рогови), помали пукнатини во армираните бетонски 
столбови, поголемо урнување на одделни преградни ѕидо-
ви, забати, наѕидки, венци и појави на поголеми пукнати-
ни на наведените делови на зградата; поголемо оштетува-
ње на одделни делови од столаријата и деформирање на 
положбата на столаријата. 

Во категоријата на згради оштетени од поплава 
можат да се распоредат зградите со поголемо оштетување 
кои биле под вода 24 h или подолго. Под поголемо оште-
тување се подразбира оштетување на фасадата на зграда-
та, поголеми деформации на столари ја , испукан и от-
паднат малтер од ѕидовите и таванот, оштетување на ѕи-
довите во моментот на наидување на поројот, како и раз-
ни оштетувања на инсталациите. 

Четврта категорија 
Овде спаѓаат згради со пообемно оштетување на 

столбовите и покривната категорија (кај коси покриви), на 
ѕидовите исполнувачи и на преградните ѕидови, како и на 
инсталациите. 

Под пообемно оштетување на столбовите се подраз-
бираат бројни пукнатини, а кај покривната конструкција 
се подразбира рушење на одделни нејзини делови, однос-
но нејзино изразито деформирање. 

Под пообемно оштетување на ѕидовите рсполнувачи 
и на преградните ѕидови се подразбира делумно урнување 
на поголем број на тие ѕидови, рушење и големи деформа-
ции. 

Под оштетување на инсталациите се подразбира так-
во оштетување кое оневозможува функционирање на ин-
сталацијата поради дефекти настанати како последица од 
земјотрес. 

Петта категорија 
Овде спаѓаат згради кај кои дошло до оштетувања 

или деформации на одделни конструктивни елементи, со 
појава на оштетувања од претходната категорија, како и 
оштетувања на инсталациите. 

Под поимот оштетување на конструктивните елемен-
ти се подразбира оштетување или деформација на носеч-
ката конструкција на одделни столбови со дијагонални 
пукнатини, пукнатини на јазлите на конструкцијата и дру-
ги оштетувања на конструкцијата што можат да се сани-
раат. 

Појавите на наведените оштетувања се однесуваат и 
на вертикалните комуникации (столбишта и лифтови). 

Шеста категорија 
Овде спаѓаат згради на кои им е разорен конструк-

тивниот систем или се урнати. 
Под разорен систем на масивни конструкции се под-

разбира оштетување на сите носечки ѕидови во одделни 
етажи и нивно делумно рушење. Овде спаѓаат и помали 
згради што се изградени од материјал кој не се смета ма-
сивна конструкција (ѕидови без малтер, ќерпич и сл.). 

Утврдувавме m степенот на оштетувањето 
За земјотреси и поплави од големи размери, како и за 

воени разурнувања, штетата на оштетените згради за кои 

е извршена категоризација на оштетувањето се проценува 
на тој начин што трошоците за поправка се проценуваат 
со примена на процентот на оштетувањето врз набавната 
вредност на зградите од соодветна категорија на оштету-
вање (набавната вредност се множи со процентот на оште-
тувањето, а резултатот од множењето се дели со 100). 

Степенот на оштетувањето се утврдува врз основа на 
мострата од станбените згради. 

Процентите што го означуваат степенот на оштету-
вањето е должна да ги обезбеди надлежната комисија за 
процена на штетата со ангажирање на соодветни стручња-
ци (градежници, градежни занаетчии и инсталатери), кои 
за одбраните згради, со изработка на соодветни пресметки 
ќе утврдат колку средства се потребни за поправка на се-
која зграда. Претсметката на трошоците треба да се изра-
боти врз база на основните позиции на работите чија вред-
ност претставува околу 80% од вкупната вредност на згра-
дата. Цените по позициите на работите треба да се ут-
врдат заеднички со надлежните комисии за процена на 
штетата и тоа треба да бидат цените што важеле во време 
на настанувањето на штетата. 

Освен тоа, за секоја одбрана зграда, исти стручњаци 
треба да ја утврдат и нејзината набавна (нова) вредност во 
цените што важеле во времето на настанувањето на ште-
тата, без оглед на тоа колку таа зграда е стара. Новата 
вредност се добива со множење на корисната површина на 
зградата, што стручњаците исто така треба да ја утврдат 
според објасненијата дадени во прашалникот за образецот 
Ш-01, со соодветната цена по 1 ш2, што ја дава надлежна-
та комисија за процена на штетата. 

Зградите за кои ќе се работи претсметка на трошоци-
те за поправка се избираат меѓу станбените згради за кои е 
означен степенот на оштетување од 1 до 5. Од секоја кате-
горија на оштетување мора да бидат одбрани најмалку по 
40 згради, од што произлегува дека претсметка на трошо-
ците треба да се изработи за најмалку 200 згради. Тој број 
на згради не е голем ако се има предвид дека со глобална 
процена на штетата се земенува изработката на можеби и 
неколку десетици илјади претсметки. 

Зградите се избираат од списокот на црегледаните 
згради и определените категории на оштетувања (Ш-кат.) 
и на тој начин што од 20 намерно или случајно одбрани 
списоци ќе се одбираат по 10 згради од секој список. Избо-
рот се врши на тој начин што во секој список се заок-
ружува редниот број на првата и последната станбена 
зграда за кој е означена 1. категорија на оштетување, по-
тоа редниот број на првата и последната станбена зграда 
за кој е означена 2. категорија и така се до 5. категорија.. 
Ако од одбраните списоци на образецот Ш-кат. не може 
да се обезбеди доволен број на згради од секоја категорија 
на оштетување, тој број треба да се дополни со избор од 
други списоци. 

Изборот на згради може да се врши уште и според 
упатствата од Прилогот бр. 8. Бројот на зградите што се 
одбираат во мострата се определува за секоја процена на 
штетата зависно од вкупниот број на оштетените згради. 
Големината и типот на мострата ги определуваат струч-
њаците за мостра што се задолжени и за изборот на мос-
трата. Подетални упатства за локацијата и изборот на 
систематска мостра се дадени во споменатиот прилог. 

По завршниот избор на згради, во новите обрасци 
Ш-кат. треба да се препишат сите податоци за одбраните 
згради, што служат за идентификација на одбраните згра-
ди на теренот. 

По обиколување на теренот и изработка на пресмет-
ки на трошоците за поправка за сите одбрани згради, пре-
сметките треба да се групираат по категории на оштету-
вања и да се соберат збирните износи на претсметките, а 
посебно да се собере, исто така по категории на оштетува-
ња, и проценатата набавна вредност. 

Со ставањето во однос претсметковните трошоци за 
поправка и набавната вредност, се пресметува процентот 
за конкретна категорија, што ќе се применува при глобал-
ната процена на штетата (практично, треба износот на 
трошоците за поправка да се подели со набавната вред-
ност, па резултатот од делењето да се помножи со 100). 

Степените на оштетувањето се утврдуваат како един-
ствени за целото подрачје на една република односно ав-
тономна покраина, зафатена со земјотрес, поплава или 
други дејствија. 

Л 
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Ш-кат. 

Причина на штетата 

Година на штетата 

СПИСОК НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ЗГРАДИ И ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА ОШТЕТУВАЊЕ 

Општина - Место , 

Реден 
број Улица и куќен број 

Вид на зграда 
(станбена, викенд куќа 
за вршење на некоја 

дејност, шупа, гаража 
и сл.) 

Конструкција на 
зградата (скелетна, 

тврд материјал 
слаб материјал) 

Категорија на 
оштетување 

1 2 3 4 5 

-

Прилог бр. 5. 

ТАБЕЛИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО НАСТАНАТАТА ШТЕТА 

9100 ТРОШОЦИ ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ НА ОДБРАНАТА 
9110 Трошоци на одбрана од поплави 

Единица на 
мера Количина 

Цена по 
единица на 

мера, 
во дин. 

Износ на 
средства 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

Набавка на вреќи и друга амбалажа парч. 

Полнење на вреќи со песок и др. „ број на 
работници 

Превоз на вреќи со песок km 

Поправка на постојните насипи ш3 

Испуштање на вода и прокопување на сообраќај-
ници 

ш3 

Друго XXX XXX 

Вкупно 

9120 Трошоци за изведување на работи за одбрана1/ 

Ред. 
број Назив на работите и материјалот Единица 

на мера Количество Цена во дин. 
Износ 

на средства 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

Вкупно 

4 
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9130 Трошоци за работа на механизација 

Број 
на часовите 
на работа 

Цена по 
час 

во дин. 

Износ 
на средствата 

во дин. 

Булдожери 

Натоварувачи 

Автобагери 

Трактори 

Цистерни со дозер 

Камиони со дозер 

Камиони 

Луѓе со механизација 

Друго XXX XXX 

Вкупно 

1) Во табелата 9120 се искажуваат трошоците за работите преземени во случај на непосредна опасност за одбрана односно спречување или намалување влијани-
ето на појавата која би предизвикала штета. Тука спаѓаат на пример трошоци за одбрана од пожари, загадување на земјиштето, водата и воздухот, и други. Во 
табелата се наведува секој одделен трошок, со прецизен опис во колоната 1, како и сите други податоци во колоните од 2 до 5. 

9200 ТРОШОЦИ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО 

9210 Евакуација на работниците и населението 

Број на лицата 
Цена на 

транспортот 
по едно лице, 

во дин. 

Износ на 
средствата 

во дин. 

Евакуација 

Враќање 

Вкупно 

9220 Трошоци за привремено сместување 

Број 
на лицата 

Цена на сместу-
вањето, 

по едно лице 
Број 

на деновите 
Износ на 

средствата 
во дин. 

Организирано сместување2) 

Неорганизирано сместување 

Вкупно 

2) Се подразбира сместување на лица во хотели, одморалишта и во други постојани прифатилишта или 
ганизирани сместувачки капацитети. 

9230 Трошоци за исхрана3) 

во за таа цел ор-

Број на 
оброците 

литри 
Цена по еден 
оброк-литар 

Износ 
на средствата 

во дин. 

Топли оброци 

Ладни оброци 

Минерална вода 

Вкупно 

3) Потребно е да се внимава да не дојде до дуплирање ако во 9220 во цената на сместувањето се вклучени 
исхрана. 

i и трошоците за 

Ш 
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9240 Трошоци за снабдување со вода за пиење 

Количество Број на 
работни часови 

Цена по 
час-литар 

Износ 
на средствата 

во дин. 

Вода за пиење - литри II 

Градски цистерни - број на цистерните 

Цистерни од други градови - број на цистерните 

Вкупно 

9250 Трошоци за осветление и огрев 

Количество 
Цена 

по единица 
на мера 

Износ 
на средствата 

во дин. 

Работа на агрегатитете за привремено осветление 

Дрво (го3) 

Јаглен (t) 

Нафта (t) 

Електрична енергија (kW) 

Вкупно 

9300 ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ4) 

9310 Вакцинација и други превентивни мерки 

Број на 
лицата 

Цена по 1 
лице 

Износ на 
средствата, 

во дин. 

Вакцинација 

Ревакцинација 

Други трошоци за спречување на зараза XXX XXX 

Вкупно 

9320 Лекови 

Број на издадените 
рецепти 

Износ на средствата, 
во дин. 

За повредени лица 

За евакуирани лица 

Заболени лица поради вонредни животни услови 

Вкупно 

9330 Ортопедски помагала 

- Број на помагала Износ на средствата, 
во дин. 

За повредени лица 

За други лица 

Вкупно 

4) Трошоците за лекување на заразни болести се даваат кај соодветните трошоци и тоа во ре, 

i 
дот за повредени лица. 
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9340 Трошоци за амбулантно лекување5^ 

Број 
на лицата 

Вкупен број на 
медицинските 

услуги 

Износ 
на средствата, 

во дин. 

Повредени лица 

Евакуирани лица 

Заболени лица поради вонредни животни услови 

Вкупно 

5) Се опфаќаат и трошоците за домашна нега, лекување и патронажна работа. 

9350 Трошоци за лекување во стационарни здравствени установи 

Број на лица 
Број на 

болнички 
денови 

Просечна 
цена 

по ден 

Износ на 
средствата 

во дин. 

Повредени лица 
во местото на престој 

Повредени лица надвор од местото на пре-
стој 

Евакуирани болни од стационарни здравствени ус-
танови 

Заболени лица поради вонредни услови за живот 

Вкупно 

9360 Трошоци на рехабилитација 

Број на лица кај кои 
ќе се примени 

рехабилитацијата 
Износ на средства 

во динари 

Повредени лица 

Вкупно 

9370 Трошоци за формирање на привремени амбуланти и болници6) 

Трошоци Број Износ на средствата, 
во динари 

Амбуланти 

Болници 

Вкупно 

6) Се искажуваат само трошоците за формирање односно поставување на привремени амбуланти односно болници 
(транспорт, монтажа, демонтажа), без вредноста на она што е монтирано, на инвентарот и инструментите. 

9400 ПАРИЧНИ ДАВАЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

9410 Надомест на личниот доход врз товар на фондот за здравствено осигурување 

Број на 
дановите 

Просечен 
износ 

по еден ден 

Износ на 
средствата 

во дин. 

За повредени лица 

За други заболени лица поради вонредни животни услови 

Вкупно 
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9420 Еднократни парични помошти на населението од општествените фондови и средства7) 

/ 

Број,на 
домаќин-

ствата 

Износ на 
помошта, 
по едно 

домаќинство 

Износ на 
средствата 
во динари 

Вкупно 

7) Во претколоната на табелата да се наведат видовите на помош. v 

9430 Трошоци на идентификација, погреб и посмртна помош 

Број на 
загинати-умрени 

Просечен износ 
по 1 лице 

Износ на 
средствата, 
во динари 

За загинати лица 

Идентификација 

За загинати лица Погреби За загинати лица 

Посмртна помош 

За други лица умрени поради забо-
лувања предизвикани од вонредни 
животни услови 

Погреби За други лица умрени поради забо-
лувања предизвикани од вонредни 
животни услови Посмртна помош 

Вкупно 

9500 ДРУГИ ТРОШОЦИ 

9510 Трошоци на евакуација и спасување на материјални блага8) 

Единица 
на мера Количество 

Цена по едини-
ца на мера, 

во дин.-

Износ на 
средствата, 

во дин. 

11 

-

Вкупно 

9520 Вакцинација и евакуација на добиток и живина 

Број 
на грла 

Цена по 
едно грло 

Износ на 
средствата 

во дин. 1 

Вакцинација 
Евакуација 

1 Вкупно 
8) Спасување и пренесување на опрема, суровини и репродукционен материјал, готови производи и блага во домаќин-

ства. 
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9530 Трошоци за обезбедување на привремени санитарии и одржување на хигиенско-санитарни услови 

Број Износ на средствата, во динари 

Привремен санитарен јазол 

Полски нужник 

Дезинфекција XXX 

Дератизација XXX 

Вкупно 

9540 Трошоци за расчистување на урнатини 

Износ на средствата, во динари 

Машинско рушење 

Рачно рушење 

Минирање 

Изнесување на шут 
Вкупно 

9550 Трошоци за работа на комисиите формирани за процена на штетите 

Ред. 
број Вид на трошоците Износ на средствата, во динари 

/ 

л 
Вкупно 

9590 Друго9) 

Вид на трошоците Износ на средствата, во динари 

Вкупно 

9) Овде се распоредуваат и сите други трошоци што настанале при отстранувањето на последиците од загадување, ако 
не се опфатени во претходните трошоци или со соодветните процени во-обрасците Ш-01 Ш-02, Ш-03, Ш-04 и Ш-05. Тука, 
спаѓа и деконтаминација на озрачените површини и предмети. 
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Прилог бр. 6 

ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ ВО СЛУЧАЈ НА ПОВТОРЕН 
ЗЕМЈОТРЕС 

1. Често се случува пред да се заврши процената на 
штетите или непосредно по завршената процена да се по-
втори на истото место земјотрес со јак интензитет и да 
предизвика нови разурнувања, па е неопходно и новонас-
таната штета да се вклучи во конечната пресметка на ште-
тата предизвикана од земјотресот. Во натамошниот текст 
се даваат методолошките упатства како треба да се поста-
пува во конкретните процени во случај на повторен зем-
јотрес. 

Процена fta штета на средствата и благата во општествена 
сопственост 

2. Ако во времето на повторен земјотрес била во тек 
процената на штетата на средствата и благата од општес-
твена сопственост, сите средства односно блага за кои е 
веќе извршена процена на штетата повторно треба да се 
прегледаат и да се изврши повторна процена за средства-
та што претрпеле нови оштетувања. Обрасците за истите 
средства од првата процена треба да се заменат со обрас-
ците на кои е вршена нова процена. За средствата кои по-
вторно не се оштетени се задржуваат обрасците на кои е 
проценета штетата од првиот земјотрес. За средствата на 
кои штетата се уште не била проценета треба да се из-
врши нормална процена, која ги опфаќа оштетувањата од 
двата земјотреси. 

3. Ако е завршена процената на средствата и благата 
во општествена сопственост и обрасците се веќе предаде-
ни во општинската комисија за процена, повторно треба 
да се прегледаат сите блага и средства, вклучувајќи ги 
средствата што при првиот земјотрес биле неоштетени. За 
средствата за кои ќе се утврди дека оштетувањата им се 
зголемени треба да се изврши повторна процена на штета-
та, на ист начин како и првиот пат. Во образецот од втора-
та процена треба да се одговори на сите прашања, однос-
но да се препишат одговорите од образецот на првата 
процена за истото средство (за кого вториот примерок на 
образецот се наоѓа во документацијата на организацијата 
- заедницата). Само кај прашањата за оштетувањето и из-
носот на штетата треба да се запишат податоците од но-
вата процена. Во новиот образец мора да се пренесе и ис-
тиот реден број на прашалникот, со цел во обработката на 
податоците да може да се изврши замена на обрасците. 
Образецот од првата процена, кој се наоѓа во документа-
цијата може и да се фотокопира, па со молив во боја да се 
исправат само податоците за оштетувањето и износот на 
штетата, и тоа на начин што ќе го определат организато-
рите на обработката. За средствата кои не биле оштетени 
од првиот земјотрес а се оштетени од вториот, се попол-
нува целиот образец и се проценува штетата, а редниот 
број на образецот се дава според броевизе кои следат по 
последниот реден број за обрасците од првата процена. 

4. Постапката за замена на обрасците во подготовка-
та на обработката за првата процена, или по веќе заврше-
ната обработка на првата процена ја определуваат орга-
низаторите на обработката. По извршената замена на об-
расците треба да се изврши комплетна обработка на пода-
тоците. Бидејќи резултатите на таа обработка ја опфаќаат 
вкупната штета од двата земјотреса, тие се вклучуваат во 
извештајот за проценетата штета. 

5. За станбените згради во општествена сопственост, 
ако се врши глобална процена на штетата, важат објасне-
нијата за истиот вид процена на зградите во сопственост 
на граѓани (точ. 7 до 21 на овој прилог). 

Процена на штета на средствата и благата во сопственост 
на граѓани 

6. Ако штетата за средства и блага во сопственост на 
граѓани индивидуално е проценувана, се постапува на ис-
тиот начин како што е објаснето во точ. 2, 3 и 4 за сред-
ствата во општествена сопственост. Бидејќи штетите на 
станбените згради претставуваат најголем дел од штетата 
причинета на блага во сопственост на граѓани, неопходно 
е повторно да се прегледаат сите станбени згради и, во 
случај на зголемени оштетувања, да се изврши повторна 
процена. Тогаш треба да се опфатат и зградите кои биле 

неоштетени од првиот земјотрес но ги оштетил повторе-
ниот земјотрес. За другите видови згради, другите сред-
ства и блага, надлежната комисија одлучува дали ќе се по-
втори процената на штетата или ќе се преземат податоци-
те од првата процена, што зависи од оцената на нивното 
учество во вкупната штета во индивидуалниот сектор. 

Глобална процена на штета на станбените згради 
7. За зградите во сопственост на граѓани и за станбе-

ните згради во општествена сопственост, за кои е одлуче-
но да се врши глобална процена на штетата од првиот 
земјотрес, се постапува на следниот начин: 

8. Ако повторениот земјотрес се случи додека попи-
сот на оштетените и уништените згради е во тек, комисии-
те на статичари треба да утврдат дали во сите населби во 
општината се појавила нови оштетувања на зградите и да-
ли е потребно да се врши нова категоризација на оштету-
вањата. Потоа треба да се врши нова категоризација на 
спштетувањата таму каде што е потребно, при што се ко-
ристи образецот Ш-кат од првата категоризација и се за-
пишува новата категорија на оштетувањата на десната 
маргина од образецот, во соодветниот ред. Новата катего-
рија на оштетувањето треба да се запише и на самата 
зграда, но со друга боја, при што се прецртува ознаката од 
претходната категоризација. Потоа се пристапува кон по-
пишување на зградите. За веќе попишаните згради попи-
шувачот посетувајќи го теренот треба да изврши исправка 
на одговорите за прашањата бр. 9 и 10, од образецот Ш-
-01, на тој начин што со молив во боја го прецртува први-
от одговор и над него или десно од него (како што тоа ќе 
го определат организаторите на обработката) го запишу-
ва новиот податок. Притоа треба да ги пополни обрасците 
Ш-01 за зградите кои од првиот земјотрес биле неоштете-
ни, а сега се оштетени и на нив е запишан бројот на кате-
гориите. За да се заштеди во време и пари, за деловите на 
општините во кои пред повторениот земјотрес пописот 
веќе бил завршен, исправката на прашањата 9 и 10 може 
да се изврши и врз основа на образецот Ш-кат, каде што е 
веќе внесена категоријата на оштетувањето. Кај прашање-
то 9 одговорот се менува само ако оштетувањето од 1 до 
5. категорија преминало во 6. категорија, односно ако 
зградата била оштетена, а повторениот земјотрес ја униш-
тил. Меѓутоа, на терен мора да се излезе за да се попишат 
зградите кои при вториот земјотрес се оштетени а не биле 
оштетени по првиот земјотрес. По извршеното попишува-
ње односно по извршените исправки на порано исполне-
тите обрасци, во обработката се вклучуваат вака компле-
тираните обрасци, како да немало повторен земјотрес. 

9. Ако во време на повторениот земјотрес испишува-
њето веќе било завршено на сите оштетени и уништени 
згради, обработката и глобалната процена на штетата во 
табелата Ш-01/1 треба да се заврши, како да немало по-
вторен земјотрес. Потоа се пристапува кон корекција на 
извршените процени врз основа на мострата од оштетени-
те згради во првиот земјотрес и врз основа на целосно по-
пишување на порано неоштетените згради кои се оштете-
ни при повторениот земјотрес. 

10. Од сите згради за кои во првата процена на ште-
тата е утврдено дека се оштетени т.е. на кои е утврдена ед-
на од првите пет категории на оштетување се избираат во 
мостра определен број згради од секоја категориај на ош-
тетувањата (од 1 до 5). Големината на мострата се опреде-
лува за секоја процена на штетата зависно од вкупниот 
број оштетени згради. Мострата се избира од списокот на 
прегледаните згради (образец Ш-кат). Детални упатства 
за определување на алокацијата се дадени во Прилогот 
број 8, како и начинот на избор на систематски стратици-
фирана мостра. Меѓутоа, стручњаците за мостра покрај 
тоа што ја определуваат големината на мострата и се 
грижат за изборот на мострата, можат сами да го опреде-
лат типот на мострата. 

11. За сите згради избрани во мостра, стручните ко-
мисии на статичарите со нивни повторен преглед ги ут-
врдуваат новите категории на оштетувања и го запишува-
ат бројот на утврдената категорија (од 1 до 6) на зградата 
и во образецот Ш-кат, како што е објаснето во точка 8 на 
овој прилог. 

12. Од збирот на обрасците Ш-01, што се пополнети 
за сите згради на кои е определена категоријата на оште-
тувањата при првиот земјотрес, се издвојуваат обрасците 



Страна 704 - Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 април 1987 

за зградите избрани во мострата. За секој од издвоените 
обрасци се препишува од образецот Ш-кат податокот за 
новоутврдената категорија на оштетување на соодветната 
зграда, десно, покрај одговорот за претходната категори-
ја, на прашањето 10, а ако зградата била оштетена а сега е 
уништена се исправа одговорот и на прашањето 9. 

13. Комисиите на статичарчте треба уште да ги ут-
врдат и категориите на оштетувањата (од 1 до 6) за сите 
згради што со повторениот земјотрес се оштетени или 
уништени, а во првата категоризација е утврдено дека се 
неоштетени. Бројот на новоутврцената категорија на ош-
тетувања комисијата треба да го, запише на зградата и во 
образецот III-кат, како што е објаснето во точка 8. Катего-
риите на оштетувања се определуваат според постапката 
што е опишана во Прилогот 4. 

14. При определувањето на категоријата на оштету-
вањето на новооштетените згради комисиите на статича-
ри би требало за тие згради да го пополнат и образецот 
Ш-01. Ако се покаже дека е тоа тешко изводливо, за по-
полнување на овие обрасци треба да се ангажираат попи-
шуваат. Испитувачите го користат образецот Шнкат за-
ради идентификација на зградите што треба да ги испи-
шат. Се попишуваат само зградите во кои во колоната 5 
од образецот Ш-кат е запишана црта (-), а на маргината -
бројот на новоутврдената категорија на оштетувањето од 
1 до 6. 

15. Потоа, во обработка се вклучуваат новопополне-
тите обрасци Ш-01 (од претходната точка) и обрасците за 
зградите избрани во мострата во кои е променет одгово-
рот на прашањето 10, а евентуално и на прашањето 9 (точ-
ка 12). 

16. Резултатите од глобалната процена на штетите се 
коригираат врз основа на вкупните површини на зградите 

по категориите оштетувања (од 1 до 6) од втората (конеч-
ната) и првата процена на штетите. Површините на згра-
дите од втората процена н^ штетите се оценуваат врз ос-
нова на мострата, додека за првата процена на штетите се 
преземаат соодветните податоци од табелата Ш-01/1. 

17. Оценетите површини на зградите, по категориите 
на оштетувања, се пресметуваат според следните форму-
ли. i 

I" 1 в , 

кадеје: ^ 
Рч (i ̂  1,5, ј ^1^6) - вкупната површина на зградите во 

мострата што од i - категорија на оштетување преминала 
во ј - категорија на оштетување; 

Pi (i^Ii?) - вкупната површина на зградите во мос-
трата на кои со првата процена е утврдена i категорија на 

6 
оштетување (р ^ 2 Pjj) Ј— 1 

Pi (i -1,6) - вкупната површина на сите згради на те-
риторијата зафатена со земјотресот на кои во првата про-
цена е утврдена ј категорија на оштетување; 

Рој О - U6) - вкупната површина на сите згради на те-
риторијата зафатена со земјотресот што од категоријата 
„неоштетена“ преминале во ј категорија на оштетување; 

Pj ( Н 1,6) - оценетата вкупна површина на сите згра-
ди на територијата зафатена со земјотресот ј - категорија 
во конечната процена на штетата. 

18. Елементите за пресметување на површините ђ 
(ј е 1,6) се дадени во следната табела: 

Повторен 
земјотрес Категорија на оштетувањето Вкупно во 

мострата 

Вкупно за сите 
оштетени и 

Вкупно за 
новооште-

Прв 
земјотрес 1 2 3 4 5 6 

Вкупно во 
мострата уништени 

згради 
тените 
згради 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Рн Pl2 ћз P l 4 Pis Pi. Р, Р. Ро. 
2 Р22 Р23 ? 2 4 P25 P26 Р: Р2 Р02 
3 Рзз Р34 - Рзѕ Рзб Рз Рз Рез 
4 Р44 P45 P46 Р4 Р4 Ро4 
5 P55 P56 Р5 Р5 Р05 

6 Рб Роб 

треба) и тоа по видовите конструкција на зградите. Освен 
тоа, цените за различни делови на територијата која е по-
годена со земјотресот, кои зависат од конструкцијата на 
зградата, можат да бидат меѓусебно различни, што битно 
влијае врз резултатите од глобалната процена на штетата. 
Поради тоа, за секоја категорија оштетувања треба да се 
изврши корекција на површините по видови конструкција 
на зградите, и тоа за напред споменатите територијални 
нивоа. 

Корективните фактори на површините на зградите 
по категориите оштетувања се единствени за целата тери-
торија погодена од земјотресот и не зависат од видот на' 
конструкцијата на зградата. 

Корективниот фактор за и категорија оштетувања 
(i= 1,6) се добива како количник Р/Р4 на вкупните површи-
ни на зградите од i - категорија оштетување на целата те-
риторија зафатена со земјотресот од втората (конечна) и 
првата процена на штетата. 

21. Резултатите за конечната процена на штетата се 
пресметуваат на нова табела Ш-01/1. Коригираните по-
вршини на зградите од i - категорија оштетувања (i-1,6) за 
некоја териториајај се добиваат со множење на податоци-
те што се наоѓаат во редот кој одговара на i - категорија 
оштетувања во 2,3, 4 и 5 колона на табелата Ш-01/1 пре-
сметани во првата процена на штетата за таа територија. 
Другите полиња во табелата, освен првите два реда, се по-
полнуваат натаму според упатството за пополнување на 

19. Колоните од 2 до 7 на горната табела се пополну-
ваат врз основа на податоците за категориите оштетувања 
од првата и втората процена и податоците за површината 
(прашање 8, образец на Ш-01). Податокот Ру се добива со 
сумирање на површините на зградите избрани во мостра-
та кои од i преминале во ј - категорија на оштетување 
( i -T,5 , j - l f 6) . 

Осмата колона се добива со собирање на податоците 
по соодветните редови. 

Деветтата колона ги содржи податоците за вкупните 
површини на сите згради, на територијата што е зафатена 
со земјотресот, по категориите оштетувања од првата 
процена на штетата. Тие податоци се преземаат од втора-
та колона во табелата Ш-01/1 за станбените згради на ни-
во на републиката односно на автономната покраина, и 
тоа за општествениот и за индивидуалниот сектор заедно. 

Десеттата колона ги содржи податоците за вкупните 
површини на сите згради, на територијата зафатена со 
земјотресот, кои од категоријата „неоштетена“ преминале 
во ј - категорија на оштетувања (ј—Т^б). 

20. Резултатите од глобалната процена на штетата на 
станбените згради во општествена сопственост и во соп-
ственост на граѓани не се искажуваат само по категориите 
на оштетувања на ниво на целата територија погодена од 
земјотресот туку се даваат и за ниво на општината (со 
поделба на градско и селско подрачје, ако за тоа има по-
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табелата Ш-01/1, со множење на коригираните површини 
со соодветните цени, стапките на амортизација и степени-
те на оштетување преземени од првата процена. Првите 
два реда од табелата Ш-01/1 се добиваат со собирање на 
коригираните податоци во соодветните редови. 

Глобална процена на штетата на мебелот и на другите 
предмети во домаќинството 

22. Ако во време на повторениот земјотрес е заврше-
на глобалната процена на штетите што првиот земјотрес 
ги предизвикал на мебелот и на другите предмети во до-
маќинството, комисијата надлежна за процена на штетите 
одлучува дали оваа процена ќе се повтори и дали ќе се 
преземат резултатите од првата процена на штетата, што 
зависи од тоа колку се оценува дека овие штети учествува-
ат во вкупната штета на средствата и благата во сопстве-
ност на граѓаните. 

23. Повторна глобална процена на штетата на мебе-
лот и на другите предмети во домаќинството се врши на 
табелата 111-03/1, врз основа на површините на становите 
оштетени и уништени по вториот земјотрес. 

24. Резултатите од глобалната процена на штета на 
мебелот и на другите блага во домаќинството можат да се 
коригираат само кога се врши корекција на резултатите 
од глобалната процена на штетата на станбените згради, 
што е опишано во точ. 7 до 21. 

25. Ако собирањето на податоците за вредноста на 
мебелот и на другите предмети и за површините на стано-
вите не е завршено во време на повторениот земјотрес, 
тоа се продолжува на мострата на домаќинството избрана 
во првата процена на штетата, како да немало повторен 
земјотрес. Понатаму се постапува како и кога собирањето 
на податоците било завршено, што е опишано во следната 
точка. 

26. Ако собирањето на податоците за глобалната 
процена на штетата на мебелот и на другите блага во до-
маќинството заврши пред покорениот земјотрес, работа-
та врз обработката на табелата Ш-03/1 се доведува до 
крај, како да немало повторен земјотрес, а потоа се при-
стапува кон корекција на резултатите. 

27. Корекција се врши врз основа на коригираните 
површини на оштетените и уништените станови по први-
от земјотрес. 

28. Коригираните површини на оштетените и униш-
тените станови се добиваат со множење на површините на 
оштетените и уништените станови од првата процена на 
штетата со корективните фактори. 

29. Корективниот фактор на површините на оштете-
ните станови на територијата на некоја општина се доби-
ва како количник на вкупната површина на оштетените 
згради од определени категории оштетувања во таа оп-
штина од втората и првата процена на штетите. Со други 
зборови, овој корективен фактор се добива со делење на 
збирот на податоците што се наоѓаат во редовите за 3,4 и 
5 категорија оштетувања во втората колона на табелата 
Ш-01/1 од втората и првата процена на штетата, пресме-
тани на ниво -на таа општина за станбените згради во оп-
штествена и индивидуална сопственост заедно. 

30. Аналогно се пресметува и корективниот фактор 
на површината на уништените станови, само што сега се 
земаат податоците од 8. ред (кој одговара на уништените 
згради) на табелата Ш-01/1. 

31. По извршената корекција на површините на ста-
новите, табелата Ш-03/1 се обработува натаму според 
упатството за глобална процена на штетата на мебелот и 
на другите предмети во домаќинствата. 

Изработка на резултатите на проценетата штета од двата 
земјотреса 

32. Во обработката на податоците се вклучуваат: а) 
обрасците што останале непроменети зашто се пополнети 
за средствата односно благата што немале нови оштетува-
ња; б) обрасците на кои е вршена повторна процена на 
штетата односно исправка на порано проценетата штета, 
зашто се однесуваат на средствата што имале оштетувања 
од повторениот земјотрес и в) обрасците што се пополне-
ти за средствата кои од првиот земјотрес немале оштету-
вања а имале од вториот. Организаторите на обработката 
треба да водат сметка да се извршат соодветни замени со 
обрасците под 6). 

33. Во обработка влегува и табелата Ш-01/1 по соп-
ственост на која е извршена глобална процена на штетите 
на станбените згради, и тоа податоците од колона 2 и И, 
според претколоната на табелата. Покрај оваа табела во 
обработка влегува уште и табелата Ш--03/1, во која е из-
вршена глобална процена на штетата на мебелот и на дру-
гите предмети во домаќинствата. Од оваа табела се презе-
маат податоците од колоните 5 и 8, со тоа што треба да се 
води сметка за претколоната на табелата. 

34. Бидејќи не е задолжително да се менува процена-
та на штетата на средствата и на благата во сопственост 
на граѓани од образецот Ш-03, овој образец влегува во об-
работка онака како што е пополнет во првата процена на 
штетата. Ако процената на штетата е повторена на бара-
ње од комисијата за процена, во материјалот треба да се 
изврши замена односно од материјалот да се извадат об-
расците на првата процена, а на нивно место да се стават 
обрасците на втората процена за истите средства. 

35. Врз основа на така комплетираниот основен мате-
ријал на процената треба да се изврши обработка на сите 
десет табели, што се предвидени со Единствената методо-
логија. Објасненија за спроведувањето на неопходните ко-
рекции на табелата 6 се дадени во објасненијата за табели-
те. 

Прилог бр. 7 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ПРОЦЕНЕТАТА 
ШТЕТА 

1. Контрола на проценетата штета се спроведува се-
когаш за штети од поголеми размери од земјотреси и по-
плави кога се исполнети условите за поднесување барање 
за доделување средства од солидарност. Таа контрола ис-
то така може да се спроведува и при процени на штети на-
станати поради други причини, ако тоа го одлучи над-
лежната комисија за организација на процената. 

Цел на спроведувањето на контролата 
2. Цел на спроведувањето на контролата е испитува-

ње на валидноста на Единствената методологија за проце-
на на штетите. Добиените резултати не можат да служат 
за корекција туку само за оценување на реалноста на про-
ценетата штета, како и за евентуални измени и дополнени-
ја на Единствената методологија за процена на Штетите. 

Време на спроведување на контролата 
3. Контрола се спроведува непосредно но процената 

на штетите, т.е. веднаш по завршената концентрација на 
обрасците на кои е извршена процената. 

Единици на контрола 
4. Единици на контрола се: 
- организациите на здружен труд од сите форми на 

здружување од областа на стопанството; 
V организациите и заедниците во вонстопанските деј-

ности ; 
- општествено-политичките заедници, самоуправни-

те интересни заедници, општествените и општествено-по-
литичките организации; 

- домаќинствата, за станбените згради. 
5. Со контрола се опфаќаат сите единици или само 

некои од нив, зависно од причината на штетата и подрач-
јето на кое се проценува штетата. 

Организација на контролата 
6. Републичката односно покраинската комисија, во 

соработка со општинските комисии: 
- ја определува комисијата на стручњаците за мос-

тра; 
- го определува времето на почеток и завршеток на 

контролата; 
- го обезбедува потребниот број обрасци и упатства; 
- ги формира потребниот број стручни комисии за 

повторна процена на штетата; 
- организира инструктажа и определува инструкто-

ри; 
- за секоја стручна комисија ја определува територи-

јата на која ќе изврши повторна процена на штетата; 
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- ја следи работата на стручните комисии и им 
укажува потребна помош во примената на методологија-
та; 

- го организира препишувањето или фотокопирање-
то на податоците за проценета штета за единиците кои се 
вклучени во мострата на контролата; 

- го собира материјалот од контролата; 
- го организира впарувањето и обработката на пода-

тоците од процената на штетите и контролата. 
7. Во организацијата на контролата може да биде 

вклучен и претставник на Комисијата за разгледување на 
барањата за доделување на средства на солидарност. 

Непосредни извршители на контролата 
8. Контролата ја спроведуваат стручните комисии за 

процена на штетата што се формирани според барањата 
од Единствената методологија за процена на штети. Ко-
мисиите од една општина можат да учествуваат во кон-
тролата само на територијата на друга општина. Непос-
редни извршители на контролата можат да бидат и струч-
њаци од други републики и покраини, ако тоа го сака Ко-
мисијата за разгледување на барањата за доделување на 
средства на солидарност. 

Содржина на истражу,вањето 
9. Содржината на контролата на градежните објекти, 

опремата во општествена сопственост и на културните 
блага е иста како и содржината на примарното истражува-
ње за процена на штетата. 

10. Не се предвидува спроведување на контрола на 
проценетата штета на тековното земјоделско производ-
ство, зашто не постојат објективни услови, со оглед на тоа 
дека меѓу процената на штетата и контролата мора да по-
стои определено временско растојание. Во тој период си-
туацијата на посевите битно се менува, заради тоа што са-
мата природа има удел во тоа или поради веќе преземени-
те соодветни мерки за отстранување на последиците од 
штетата (пресејување, заорување итн.). 

И. Не се предвидува спроведување на контрола на 
добиточниот фонд, зашто се поаѓа од претпоставката дека 
тука штетите не можат да бидат големи. 

12. Во прилот на овие констатации идат уште и фак-
тите дека контрола на земјоделското производство и на 
другите средства од образецот Ш-03 може да се спроведе 
само врз основа на изјави, а не и со непосреден увид во 
конкретните средства. 

Дефиниции и класификации 
13. Сите потребни дефиниции и класификации се пре-

земаат од Единствената методологија за процена на ште-
тите и од упатствата за конкретни обрасци. 

Методи на контролата 
14. Контрола се спроведува на мострата на единици-

те за кои е извршена процена на штетата, со повторни 
процени и со собирање на податоците од обрасците III-Q1, 
Ш-02, Ш-04 и Ш-05. 

15. Во мострата за контрола на проценетата штета на 
градежни објекти и на средствата за опрема во општестве-
на сопственост од секоја општина За која е проценувана 
штетата се избираат организации на здружен труд од сите 
форми на здружување. Бројот на организациите во мос-
трата за секоја општина го определуваат стручњаците за 
мостра, во зависност од вкупниот број организации во таа 
општина. 

16. Мострата се определува намерно. Во мострата се 
вклучуваат првенствено организациите на здружен труд 
од оние области на стопанството кои имаат влијание врз 
економскиот развој на таа општина. Во мострата за секоја 
општина се вклучува и најмалку една организација од об-
ласта на образованието и науката, од областа на здрав-
ствената заштита како и најмалку една административна 
зграда (на општественб-политички заедници, самоуправ-
ни интересни заедници или на општествено-политички ор-
ганизации), 

17. За контрола на проценетата штета на градежните 
објекти во општествена сопственост за секоја избрана ор-
ганизација - заедница се избира објектот во кој се врши 
главната дејност или кој служи за главната дејност. Ако 

постојат повеќе такви објекти се избира објектот кој пре-
трпел најголемо оштетување. 

18. За контрола на проценетата штета на средствата 
за опрема во општествена сопственост од секоја избрана 
организација на здружен труд се избира мостра на опре-
мата од секоја застапена група на опрема според Номен-
клатурата на средствата и другите блага (Прилог бр. 2) 
при што во мострата се вклучува првенствено опремата 
од оние групи кои служат за вршење на основната дејност. 
За првите три категории (енергетски машини, уреди и по-
стројки; машини работилки, уреди и постројки за општа 
намена, специјални и специфични машини, уреди и по-
стројки) се избира најмалку по една до две машини, еден 
до два уреди и една до две постројки (ако постојат) а од 
секоја застапена од преостанатите групи се избираат нај-
многу две средства. Големината на мострата на опремата 
за секоја избрана организација на здружен труд не смее да 
биде помала од 5. Мострата на опремата може да се изби-
ра намерно или случајно, со избирање на обрасците по-
полнети во процената на штетата за таа организација. Оп-
ремата се идентификува врз основа на инвентарскиот број 
(прашање 5, образец Ш-02). 

19. Контрола на проценетата штета на станбените 
згради во општествена сопственост и во сопственост на 
граѓаните на кои е вршена глобална процена на штетата 
се спроведува на случајна мостра. Оштетените и униште-
ните станбени згради се стратифицираат по категориите 
на оштетувањата и мострата се избира систематски од 
списокот. Големината на мострата се определува зависно 
од вкупниот број оштетени и уништени станбени згради 
на целото подрачје зафатено со непогодата, во рамките на 
републиката односно на автономната покраина. Детаљни 
упатства за алокацијата и изборот на мострата се дадени 
во Прилогот бр. 8. 

20. Стручњаците за мостра кои ја определуваат голе-
мината на мострата и го надгледуваат изборот на мостра-
та можат сами да го определат типот на мострата, завис-
но од ситуацијата на теренот. ^ 

21. Контрола на проценетата штета на културните 
блага се спроведува на намерна мостра на споменици на 
културата. Мострата се определува врз основа на евиден-
ција на спомениците на културата која постои во собрани-
јата на општините. За секој избран споменик на културата 
за контрола на проценетата штета на објектите се избира 
главниот објект, а ако такви објекти има повеќе - објектот 
кој претрпел најголеми оштетувања. Во секој избран об-
јект за контрола на проценетата штета на предметите се 
избираат два до пет предмети, според вредноста и значе-
њето. 

Обработка 
22. Во обработка влегуваат податоците од проценета-

та штета и контрола, за единиците избрани во мострата 
на контролата, и тоа на ниво на целото подрачје зафатено 
со непогодата во рамките на републиката односно покраи-
ната. 

23. За градежните објекти во општествена сопстве-
ност се обработуваат податоците за градежната големина 
на објектите и проценетата штета (прашања 8 и 12 обра-
зец Ш-01). 

24. Во контролата на проценетата штета на зградите 
во сопственост на граѓаните се обработува категоријата 
на оштетувањето на зградата, градежната големина и ма-
теријалот од кој е изградена зградата (прашања 8, 10 и 11 
образец Ш-01). 

25. За средствата за опрема во општествена сопстве-
ност се обработуваат прашањата што се однесуваат на 
оштетувањето на опремата, видот на опремата и процене-
тата штета на опремата (прашања 7 и И, образец Ш-01). 

26. За културните блага се обработуваат прашањата 
за степенот на оштетувањето, санацијата на настанатата 
штета и проценетата штета (прашања 9, 11 и 13 на образе-
цот III-04 за објекти, а во III-05 за предмети). 

27. Од целокупниот материјал за процена на штетата 
се издвојува материјалот кој се однесува само на единици-
те што се избрани во мострата на контролата. Овие издво-
ени обрасци треба да се препишат на нови обрасци од ист 
тип и оригиналниот материјал да се приклучи кон остана-
тиот материјал од процената на штетата. Ако на некој об-
разец се собрани податоци за повеќе единици (образец 
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Ш-02) се препишуваат (и се контролираат) податоците за 
само една од тие единици. При препишувањето наместо 
одговор на прашањата 8 до 11 се запишуваат податоците 
добиени со делење на одговорите на тие прашања со бро-
јот од прашањето 12. 

28. Првите резултати од контролата се добиваат на 
тој начин што препишаните податоци од примарната про-
цена на штетата и податоците од контролата се обработу-
ваат независно според табелите К 1-3. Споредувањето на 
соодветните сумарни резултати за проценетите штети 
може да помогне при оцена на реалноста на проценетата 
штета (под претпоставка контролата да е коректно спро-
ведена). Ако при впарувањето на податоците од процена-
та на штетата и контролата, кај некоја единица настанат 
поголеми неслагања, се препорачува повторно излегување 
на терен заради утврдување на стварната состојба. При-
тоа е дозволена исправка само на податокот од контрола-
та. Погрешниот податок се исправа со молив во боја, така 
што претходниот податок се прецртува, а да остане ви-
длив. Ако се неисправни двата податока овој показател се 
исклучува од обработка. Впарените податоци се обработу-

ваат натаму според сите табели кои се дадени на крајот од 
овој прилог, вклучувајќи ги повторно табелите К1-КЗ. 

29. По добивањето на првите резултати од контрола-
та се врши впарување на податоците од примарната про-
цена на штетата и контролата на тој начин што за секоја 
единица кон податоците од контролата се приложуваат и 
препишаните податоци од примарната процена на штета-
та за таа единица (ако постојат двата податока). 

30. Во случај на автоматска обработка најпрвин се 
врши впарување на податоците. При внесувањето на пода-
тоците за секоја единица (образец) прво се внесува иденти-
фикацијата (само еднаш), потоа податоците на примарна-
та процена на штетата и, на крајот, податоците на контро-
лата (без идентификациониот дел) за таа единица. Ако за 
некоја единица не постои податок од примарната процена 
или од контролата, соодветните места во слогот се попол-
нуваат со нулите на кои им претходи една единица. Ната-
мошната обработка на податоците од примарната проце-
на, контролата и впарените податоци се работи на начи-
нот објаснет во точ. 28 и 29. 

Табела К. 1. 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ СПОРЕД ПРОЦЕНАТА НА ШТЕТАТА И КОНТРОЛАТА 
- Вкупна штета -

Територија. 
(општина, СР, САП) 

Причина за штетата. 

Година 
во илјади динари 

Вкупно 

процена 
на штетата контрола 

На оштетени 
средства 

процена 
на штетата контрола 

На уништени 
средства 

процена 
на штетата контрола 

ВКУПНО 

Градежни објекти 
Станбени згради 
Други згради и објекти 

Опрема 

Културни блага 

Табела К.2. 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ СПОРЕД ПРОЦЕНАТА НА ШТЕТАТА И КОНТРОЛАТА 
- Штета на општествените средства -

Територија. 
(општина, СР, САП) 

Причина за штетата. 
Година 

во илјади динари 

Вкупно На оштетените 
средства 

На уништените 
средства 

процена 
на штетата контрола процена 

на штетата контрола процена 
на-штетата контрола 

1 2 3 4 5 б 7 

ВКУПНО 

Градежни објекти 

Станбени згради 
Други згради и објекти 

Опрема 

Културни блага 
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Табела К3. 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ШТЕТИТЕ СПОРЕД ПРОЦЕНАТА НА ШТЕТАТА И КОНТРОЛАТА 
- Штета на средствата во сопственост на граѓаните -

Територија Причина на штетата 
(општина, СР, САП) Г о д а н а н а ш т е т а т а 

во илјади динари 

Вкупно На оштетените 
средства 

На уништените 
средства 

процена 
на штетата контрола процена 

на штетата контрола процена 
на штетата контрола 

1 2 3 4 5 6 7 

ВКУПНО 

Градежни објекти 
Станбени згради 
Други згради и објекти 

Опрема 

Културни блага 

Табела К4.1. Станбени згради, според конструкцијата1) 

^ Прашање бр. 11 од образецот Ш-01. 

Табела К4.2. Станбени згради, според категоријата на оштетувањето1) 

— ^ Процена на штетата 

Контрола 

Категорија на оштетувањето 

Вкупно 

— ^ Процена на штетата 

Контрола 
1. кате-
горија 

2. кате-
горија 

3. кате-
горија 

4. кате-
горија 

5. кате-
горија 

Униште-
но 6. ка-

тег. 
Вкупно 

Неоштетена 

К
ат

ег
ор

иј
а 

на
 о

ш
те

ту
ва

њ
е 

1. категорија 

К
ат

ег
ор

иј
а 

на
 о

ш
те

ту
ва

њ
е 

2. категорија 

К
ат

ег
ор

иј
а 

на
 о

ш
те

ту
ва

њ
е 

3. категорија 

К
ат

ег
ор

иј
а 

на
 о

ш
те

ту
ва

њ
е 

4. категорија 

К
ат

ег
ор

иј
а 

на
 о

ш
те

ту
ва

њ
е 

5. категорија 
I 

К
ат

ег
ор

иј
а 

на
 о

ш
те

ту
ва

њ
е 

Уништено 
6. категорија 

; В к у п н о 

Прашање бр. 10 од образецот III-01 
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Табела К4.3. Станбени згради според корисната површина 

- — ^ ^ ^ Процена на штетата . 

Контрола ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Корисна површина на зградата, во ш2 

Вкупно 

- — ^ ^ ^ Процена на штетата . 

Контрола ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

до а (мала 
или еднаква) од а до б 

преку б 
(поголема 

или еднаква) 
Вкупно 

Еднаква 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

Д
о 

10
%

 Поголема 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

Д
о 

10
%

 

Помала 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

Д
о 

10
%

 

Вкупно 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 
О

д 
10

%
 

до
 2

0%
 Поголема (++) 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 
О

д 
10

%
 

до
 2

0%
 

Помала (+ + +) 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 
О

д 
10

%
 

до
 2

0%
 

Вкупно (+ + + +) 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

П
ре

ку
 2

0%
 Поголема 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

П
ре

ку
 2

0%
 

Помала 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

П
ре

ку
 2

0%
 

Вкупно 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

В
ку

пн
о Поголема 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

В
ку

пн
о 

Помала 

К
ор

ис
на

 п
ов

рш
ин

а 
на

 з
гр

ад
ат

а 
од

 к
он

тр
ол

а 
во

 о
дн

ос
 

на
 п

ро
це

не
та

та
 ш

те
та

 

В
ку

пн
о 

Вкупно 

Упатство за табелата 

Во полињата на табелата се запишува бројот на зградите зависно од градежната големина на зградата (праша-
ње 8 на образецот Ш-01) што е утврдена во процената на штетата и во контролата. 

За секоја зграда се споредуваат податоците за градежната големина од процената на штетата и контролата, 
т.е. се смета количникот R на податокот од процената на штетата и податокот од контролата. 

Во полињата од првиот ред на табелата се запишува, зависно од градежната големина, бројот на зградите за 
кои во процената на штетата и во контролата е добиен ист податок за градежната големина. 

Пополнувањето на полињата од 2. од 9. ред на табелата зависи од вредноста на количникот R. Тие вредности 
се дадени во следната консултациона табела. 

Пример: 

Во полето на табелата означено со (+ + ) се запишува бројот на зградите чија градежна големина, според по-
датокот од процената на штетата, се наоѓа во интервалот (а,б), а количникот R е од интервалот (0,80, 0.90). 

Во полето на табелата означено со (-1- 4- се запишува бројот на зградите чија градежна големина, според 
податокот од процената на штетата, се наоѓа во интервалот (а,б), а количникот R e од интервалот (1.10, 1.20). 

Во полето на табелата означено со ( + -I- + -f-) се запишува бројот на зградите чија градежна големина според 
податокот од процената на штетата се наоѓа во интервалот (а,б), а количникот R е од интервалот (0,80, 0.90) или од ин-
тересот (1.10, 1.20). (овој податок е сума на претходните два податоци). 

Другите полиња на табелата од 2. до 9. ред се исполнува“ат аналогно. Податоците во 4,7 и 10. ред се добиваат 
со собирање на податоците од претходните два реда по соодветни колони. 

Во полињата на 11, ред од табелата (вкупно - поголема) се запишува вкупниот број на зградите чија г,радежна 
големина од контролата е поголема од градежната големина од процената на штетата (тк 1). Податоците можат да се 
добијат како сума на податоците од 2, 5 и 8. ред по соодветни колони. 
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Во полињата на 12. ред од табелата (вкупно - помала) се запишува вкупниот број на зградите'чија градежна 
големина од контролата е помала од градежната големина од процената на штетата (R 1). Податоците можат да се до-
бијат како сума на податоците од 3, 6 и 9. ред по соодветни колони. 

Податоците во 13. ред (вкупно - вкупно) се добиваат со собирање на податоците од претходните два реда (11 и 
12. ред) по соодветни колони. 

Податоците во колоната „вкупно“ се добиваат со собирање на податоците од соодветни редови. 

Табела К5.1. Средства на опремата во општествена сопственост^ 

^ Прашање бр. 4. од образецот Ш-02. 
2) Според Номенклатурата на средствата и другите блага (Прилог бр. 2.) 

Табела К5.2. Средства на опремата, според оштетувањето 

Упатство за табелата К 5.2. 

Во полињата на табелата се запишува бројот на средствата на опрема што се најдени и во процената на ште-
тата и во контролата зависно од одговорите на прашањето 7 (образец Ш-02) од процената на штетата и контролата. Та-
белата се смета само за податоците за кои и во процената на штетата и во контролата е добиен ист одговор на праша-
њето 4 (образец Ш-02). Податоците во редот „вкупно“ се еднакви на податоците од дијагоналата на табелата К5.1. 

Во полињата на првиот ред се запишува вкупниот број ла средствата на опремата од определен вид (прашање 
4, образец Ш-02) што се оштетени и според процената на штетата и според контролата (прашање 7, образец Ш-02). 

Во полињата на вториот, третиот и четвртиот ред се запишува вкупниот број на средствата на опремата од 
определен вид, за кои во процената Hat штетата е утврдено дека се оштетени, а во контролата дека се уништени; дека се 
сврстани, а во контролата оштетени, односно дека се уништени и според процената и според контролата. 

Ч 
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Табела К6.1. Степен на оштетувањето на недвижните културни блага1) 

" ^ - ^ ^ Ј Т р о ц е н а на штетата 

Контрола """""" ^ ^ ^ 

Лесно 
оштетен 

Тешко 
оштетен Уништен Вкупно 

Лесно оштетен 

Тешко оштетен 

Уништен 

Вкупно 

!) Прашање бр. 9 од образецот Ш-04. 

Табела К6.2. Степен на оштетувањето на подвижните културни блага1) 

^—ЈЈроцена на штетата 

Контрола ' “ — ^ ^ ^ 

Лесно 
оштетен 

Тешко 
оштетен Уништен Однесен Вкупно 

Лесно оштетен 

Тешко оштетен 

Уништен 

Однесен 

Вкупно 

!) Прашање бр. 9 од образецот Ш-05. 

Табела К6.3. Санација на настанатата штета на недвижните културни блага1) 

^ - ^^Процена на штетата 

Контрола 4 
Поправка Делумна ре-

конструкција Реставрација Конзервација Вкупно 

Поправка 

Делумна реконструкција 

Реставрација 

Конзервација 
Вкупно 

!) Прашање бр. 11 од образецот Ш-04. 

Табела К6.4. Санација на настанатата штета на недвижните културни блага1) 

— - — ^ ^ П р о ц е н а на штетата 

Контрола - - ^ ^ ^ ^ 
Целосна 

конзервација 
Конзервација и 
реконструкција Друго Вкупно 

Целосна конзервација 

Конзервација и реконструкција 

Друго 

Вкупно 

!) Прашање бр. 11 од образецот Ш-05. 

I 
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Прилог бр. 8 

ИЗБОР НА МОСТРА НА ЗГРАДИ 
1. Овој прилог е наменет за изборот на едноетапна 

стратифицирана мостра за: 
- контрола на проценетата штета; 
- определување на степенот на оштетувањето; 
- процена на штетата во случај на повторен земјот-

рес. 
2. Мостра се избира систематски од списокот на згра-

дите. Под список се подразбира збирот на обрасците Ш-
-кат. од прилогот бр. 4 за целото подрачје погодено со не-
погода во рамките на републиката, односно автономната 
покраина. 

3. Основните принципи на алокација и избор на мос-
трата се исти за сите три случаи наведени во точка 1, при 
што мора да се води сметка за основниот збир и број на 
категориите оштетувања. 

Основен збир 
4. Зградите во основниот збир се стратифицирани по 

категориите оштетувања. Бројот на зградите во основни-
от збир во натамошниот текст е означен со N. 

За контрола на проценетата штета N е вкупен број на 
оштетените и уништените станбени згради (категории на 
оштетувањата од 1 до 6) на подрачјето што е зафатено со 
непогода, а Nk - е вкупен број на зградите од к - категори-
ја оштетување на тоа подрачје (к - 1,2....6). При пренуме-
рацијата на списокот за избор на мостра (точ. 13 и 14 на 
овој прилог) се врши пренумерација на редните броеви на 
станбените згради со категориите на оштетувања од 1 до 
6. 

6. При определувањето на степенот на оштетувањето 
N е вкупен број на оштетените станбени згради (категории 
на оштетувања 1 - 5) на подрачјето што е зафатено со не-
погода, а Nk е вкупен број на зградите од к категорија на 
оштетувањето на тоа подрачје (к - 1 5). При алокацијата 
не се зема предвид условот од точка 10 на овој прилог, ту-
ку во овој случај од таквиот стратум во мострата се изби-
раат две згради (се претпоставува дека бројот на зградите 
во секој стратум е поголем од 2). При пренумерацијата на 
списокот за избор на мостра (точ. 13 и 14 на овој прилог) 
се врши пренумерација на редните броеви на станбените 
згради со категории на оштетување од 1 до 5. Во мострата 
не се избираат зградите од 6. категорија на оштетување. 

7. За процена на штетата во случаЈ на повторен зем-
јотрес важат сите објасненија од претходната точка, само 
што при алокацијата се почитува условот од точка 10 на 
овој прилог. 

8. Во следните точки се дадени детаљни упатства за 
алокација и избор на мостра за контрола на проценетата 
штета, кои, со претходните забелешки, важат и за изборот 
на мострата за определување на степенот на оштетување 
односно за процена на штетата во случај на повторен зем-
јотрес. При изборот на овие две други мостри мора да се 
води сметка за бројот на категориите на оштетувањето 
(стратумот) односно дека е к ^ 1,2... и 5. 

Алокација 
9. Нека п биде вкупниот број на зградите што се изби-

ра во мострата. Бројот на зградите nk од k-категорија на 
оштетување (к -1,2....6) што се избира во мострата се до-
бива со заокружување на изразот - N на првиот помал 
цел број ако првата децимала на изразот е помала од 5, 
односно на првиот поголем цел број ако првата децимала 
на изразот е поголема или еднаква на 5. 

10. Ако е за некој стратум 
Nt - r j п ^ 2, од тој стратум не се избира мостра. 

Чекор на избор 
11. Чекорот на избор fk се определува врз основа на 

количникот г-г- со заокружување на првиот помал цел број 
ако првата децимала на количникот е помала од 5, однос-
но на првиот цел поголем број ако првата децимала на ко-
личникот е поголема или еднаква на 5. 

Избор на мостра 
12. Од списокот на зградите за цело подрачје се изби-

ра во К-струтум секоја ^-единица, паѓајќи од првата згра-
да од k-категорија на оштетување на списокот и не зема-
јќи ги предвид зградите од другите категории на оштету-
вање (к^ 1,2...б). 

13. Прво треба да се изврши пренумерација на сите 
згради на списокот, не земајќи ги предвид неоштетените 
згради. Пренумерираните редни броеви се запишуваат на 
левата маргина од образецот Ѕ-кат, покрај првобитните 
редни броеви. 

14. Пренумерација и избор на мострата се вршат на 
следниот начин: 

- зградите од 1. категорија на оштетување се прену-
мерираат со редни броеви од 1 до Mi и во мострата се из-
бираат згради со пренумерирани редни броеви 1, 1 + fi, 
1 -f 2fi...l -f (m-l)fi; 

- зградите од 2. категорија на оштетување се прену-
мерираат со редни броеви од Ni 4 1 до Ni 4- N2, и во мос-
трата се избираат згради со пренумерирани редни броеви 
NI + 1, N i 4 l 4 f 2 , N i 4 l 4 2 f 2 . . . N i 4 l 4 ( n 2 - l ) f 2 ; 

- зградите од 3. категорија оштетување се пренумери-
раат со редните броеви од NI 4- N2 4 1 до NI 4- Њ 4 NJ и во 
мострата се избираат зградите со пренумерирани редни 
броеви N1 + N2+I, N1 + N2+1+F3, N14N24142f. . .Ni4l 
N2+14(пз-1)Гз; 

- зградите од 4. категорија на оштетување се преку-
мерираат со редните броеви од N1 + N2 + N3+I до Ni-И 
N2 4 N3 4- N4 и во мострата се избираат зградите со прену-
мерирани . редни броеви Ni 4 N2 4 Њ 4 N4 41 , Ni 4 N2 41 
N3 4 N4 4 14 f5, Ni 4 N2 4 N3 4 N4 4 1 4 2fs...Ni 4 N2 4 Нз 41 
N 4 4 L ( M - L ) F Ѕ ; 

- зградите од 6. категорија на оштетување се прену-
мерираат со редните броеви N14N24N34N44N541 до 
N(Ni 4 N2 4 N3 4 N4 4 Ns 4 Ne) и во мострата се избираат 
зградите со пренумерирани редни броеви N14N24N34I 
N 4 4 N s 4 l , N I 4 N 2 4 N3 4 N4 4 Ns 4 1 4 Гб, N 1 4 N 2 4 N 3 4 I 
N 4 4 NJ 4 1 4 2fe...Ni 4 N 2 4 N3 4 N4 4 Ns 4 1 4 ( Т - 1 ) Г Б . 

15. Списоците на зградите можат да се раздвојат по 
стратуми (со препишување или со сортирање) при што на 
списокот за К стратум би се наоѓале само станбените згра-
ди од к категорија на оштетување. Во тој случај изборот 
на мострата би можел да се изврши без пренумерација. 
Имено, мострата би можела да се изврши без пренумера-
ција. Имено, мострата за к стратум би се избирала од спи-
сокот за тој стратум поаѓајќи од првата зграда во списо-
кот и земајќи ја по неа секоја fk зграда. Со други зборови, 
во мострата од К стратум би се избирале зградите со ред-
ни броеви 1,14fk, 142fk...l 4(nk-l)fk . 

16. Ако некоја зграда избрана во мострата не се про-
најде на теренот, се заменува со првата наредна зграда во 
списокот од иста категорија на оштетување. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

367. Упатство за единствената методологија за 
процена на штети од елементарни непогоди — 653 
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КОН КРАЈОТ НА МАЈ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

КОМЕНТАР 
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

И МЕРИЛАТА 
Автор: Радован Стевиќ, проф. 

Со Законот за мерните единици и мерилата на единствен начин се уредуваат прашањата во 
областа на метрологијата во согласност со заедничките потреби и интереси на целата земја врз осно-
ва на Уставот на СФРЈ. Коментарот содржи потполн текст на Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86) со коментар, односно со објасненија на одредбите на 
Законот кои се однесуваат на: обезбедувањето на мерно единство во СФРЈ; системот на мерни еди-
ници, остварувањето, чувањето и употребата на еталоните и мострите на референтни материјали, ис-
питувањето на типот и преглед на мерилата, изработката и донесувањето на метролошки и други 
прописи, вршењето на надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, казнени одредби и др. 
заради попотполно разбирање и полесна примена во практиката. 

Во прилог се дадени: список на подзаконските акти кои се донесуваат врз основа на овој за-
кон со донесените и објавените акти во „Службен лист на СФРЈ“ до 31 декември 1986 година; список 
на еталоните и мерилата кои подлежат на задолжителен преглед со роковите за нивни периодичен 
преглед; список на најважните поими употребени во овој закон и коментарот со нивните дефиниции 
дадени во Речникот на законската метрологија и во Меѓународниот речник на метрологијата. 

Коментарот им е наменет, пред ед на организациите на здружен труд и на работните луѓе . 
кои произведуваат, увезуваат и употребуваат мерила и мерна опрема, на сите видови метролошки 
лаборатории, на научно-истражувачките организации, на образовните и здравствените установи, на 
издавачките и новинските куќи и на други организации кои се занимаваат со средства за јавно инфор-
мирање на органите на инспекцијата (особено на пазарните инспекции) и на други субјекти во on- I 
штеството што се заинтересирани за работите на метрологијата. 

Цена 3.500.-
/ 

1 
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НОВО! АКТУЕЛНО! 

БИБЛИОТЕКА 
„ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ“ 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
сојузни, републички и покраински прописи 
(Ознака за порачка 600520) 
Приредиле: Ралник, Томислав и Кандиќ Звонимир 
Година 1987. Формат 14x20. Страни 532. Поврзување: броширано. 
Латиница. 

Цена 4.500.-

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИТЕ ЗАКОНИ 
сојузни, републички и покраински прописи 
(Ознака за порачка 600530) 
Прередил: Вражалиќ Михаило 
Година 1987. Формат 14x20. Страни 724. Поврзување: броширано. 
Латиница. 

Цена 6.500.-

ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОСУДСТВОТО (I-
-И) -
(Ознака за порачка 600410) 
Прередиле: Албијаниќ Милан, Радосављевиќ Љиљана и Тодоровиќ Владимир 
Година 1985. Формат 17x24. Страни 982. Поврзување: броширано. 
Латиница. 

Цена 7.000.-

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КО-
РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
(Ознака за поручка 600520) 
Автори: Матовиќ Јован и Анџиќ Миленко 
Година 1987. Формат 14x20. Страни 392. Поврзување: броширано. 
Латиница. 

Цена 4.300.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. 
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 
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КОН КРАЈОТ НА МАЈ И З Л Е Г У В А ОД П Е Ч А Т 

КОМЕНТАР 
НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

Автор: Димитрие Милиќ, судија на Окружниот суд во Белград 

Во книгата се дадени стручни објасненија на теориските поставки и на законските од-
редби. Сето е поткрепено со богата судска практика на Сојузниот суд, на врховните судови 
на републиките и врховните судови на автономните покраини, на првостепените судови и 
на уставните судови. 

Во Коментарот се говори за правата на авторите во поглед на нивните авторски дела 
од областа на науката, литературата, уметноста и другите области на творештво. Дадено 
е, исто така, толкување на законските одредби и стручно објаснение на оделни поими и ин-
ститути, кои се поврзуваат со други закони и судска практика и се укажува на правната 
примена на Законот и на заштитата на авторското право. Покрај тоа, кон Коментарот се 
печатени и Бернската конвенција за заштита на литературните и уметничките дела и Свет-
ската конвенција за авторското право. 

Овој коментар корисно ќе им послужи на издавачите, авторите, организациите на ав-
торите, организациите на здружен труд кои се занимаваат со заштита на авторското пра-
во, адвокатите, судиите, институциите кои се занимаваат со научна, културна и уметничка 
дејност, како и на сите оние што ги изучуваат или применуваат авторското и граѓанското 
право. 

Второ изменето и дополнето издание 

Ц Е Н А 6.000. -

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. 

Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756. 
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