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325. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ста-
тистичките истражувања од интерес за целата зем-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), во врска 
со член 3 од Договорот за утврдување и процена 
на штетите од елементарни непогоди („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/78), Сојузниот завод за ста-
тистика, со согласност на извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРО-
ЦЕНА НА ШТЕТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПО-

ГОДИ 

Единствената методологија за процена на ште-
тите од елементарни непогоди е изработена со цел 
на единствен начин да се изврши процена на ште-
дните предизвикани од елементарни непогоди. Оваа 
методологија треба првенствено да овозможи едно-
образно утврдување на висината на штетите пред-
извикани од поплави и земјотреси во поголеми раз-
мери заради поднесување на барања за доделу-
вање средства на солидарност според член 2 од До-
говорот за давање средства на солидарност на ре-
публиките и автономните покраини за укажување 
на меѓусебна помош заради отстранување на после-
диците од поплави или земјотреси во поголеми раз-
мери, потпишан на 13 април 1978 година. 

Бидејќи основните принципи за процена на ште-
тите се исти и за штетите од други видови на еле-
ментарни непогоди, оваа методологија може да се 
примени и на: пожари, суши, луњи и град, лизга-
ње на земјиштето, епидемии на болести ка ј луѓето, 
епизоотии болести на животните, штети од расти-
телни болести и штетници и други природни не-
погоди (несреќи) кои можат да предизвикаат штети 
од поголеми размери а заради еднообразно евиден-
тирање на штетите и од тие видови елементарни 
непогоди. 

1. Цел на процената на штетите 

По секоја елементарна непогода која предиз-
викала штети од поголеми размери, потребно е на 
единствен начин и со примена на исти мерила да 
се изврши стручна процена на штетите, која има 
цел да ги утврди големините на штетите во нату-
рални и вредносни показатели. Резултатите од про-
цената треба да се користат за утврдување на кон-
кретни мерки заради отстранување на настанатите 
штети и на другите последици предизвикани од 
елементарната непогода. 

2. Предмет на процената на штетите 

Кај организациите на здружен труд и заедни-
ците во стопанството и вон стопанството зафатени 

од елементарна непогода комисиски се проценува 
висината на директните односно непосредните ште-
ти на оштетените или уништените: а) основни 
средства, б) обртни средства (суровини, недовршено 
производство, готови производи и трговски стоки) 
в) текушта земјоделско производство како и г) 

трошоци предизвикани од елементарната непогода 
(расчистување на урнатините, пренос на шут, од-
брана од поплава, укажување помош на населени-
ето во разни видови, вакцинација на населението 
како и трошоци за карантин кога се работи за за-
разни болести ка ј луѓе и други трошоци предизви-
кани од елементарна непогода). 

Директните штети се проценуваат, исто така, 
на недвижностите и другите предмети на ко-и по-
стои право на сопственост на граѓаните и граѓан-
ски правни лица (во понатамошниот текст: матери-
јални блага на кои постои право на сопственост на 
граѓаните), а кои биле зафатени од елементарната 
непогода. 

Од и н д и р е к т н и штети предвид се зема са-
мо изгубениот доход поради намалено производ-
ство предизвикано од елементарната непогода. Во 
индиректни штети треба да се вклучи проценетиот 
изгубен доход во годината кога се случила елемен-
тарната непогода, како и процената на евентуал-
ната загуба на доходот и во првата година по еле-
ментарната непогода. Процената на загубата во го-
дината по елементарната непогода доаѓа предвид 
кога се работи за катастрофални земјотреси и поп-
лави, и во случај кога елементарната непогода се 
случила пред крајот на годината, така што нејзи-
ните последици мораат да се почувствуваат и во 
идната година. 

3. Опфаќање на процената на штетите 

Со процената-на штетите се опфаќаат сите ор-
ганизации на здружен труд и заедниците, како и 
сите материјални блага на кои постои право на соп-
ственост, кои претрпеле штети од елементарната 
непогода. 

Процена на штетите се врши по елементарните 
непогоди кои предизвикале штети од поголеми раз-
мери. Под непогоди од поголеми размери, во сми-
сла на оваа методологија,^ се подразбираат природните 
непогоди односно несреќите кои нанесле значител-
ни материјални штети, кои влијаеле подолго 
време (на пример повеќе од 5 дена) воз нормалниот 
живот на крајот во кој се случиле, и во чие от-
странување, во кој и да е вид, се ангажирале оп-
штествено-политичките заедници. За тоа во кој 

случај и на која територија ќе се врши процена на 
штетите одлучува надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедници на републиката односно 
на автономната покраина и општината. 

Со процената на штетите се опфаќаат и пожа-
рите кои предизвикале штета, чија висина надми-
нува 10% од доходот на општината, остварен во 
претходната година. 

К а ј елементарните непогоди од поголеми раз-
мери, кога мораат да се имаат поголем број стручни 
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комисии за непосредна процена на штетите, заради 
обезбедување на целосно опфаќање и избегнување 
на дуплицитет, се користат статистички кругови, 
на кои е поделена целата територија на Југослави-
ја, а се водат кај . надлежните републички и покра-
ински заводи за статистика. За секој статистички 
круг постои точен опис на границите во кои се на-
значени називите на улиците или другите предмети 
со кои се определени границите на кругот, така 
што примената на овие описи многу ја олеснува 
работата на проценувачите. 

4, Единици за кои се врши процена на штетите 

Со процената на штетите во принцип се оп-
фаќаат само единиците зафатени од елементарната 
непогода, и тоа: 

— Организациите на здружен труд (сите фор-
ми на здружување) од областа на-стопанството (ин-
дустријата и рударството, земјоделството и рибар-
ството, шумарството, водостопанството, градежни-
штвото, сообраќајот и врските, трговијата, угости-
телството и туризмот, занаетчиството и личните 
услуги/ комуналната дејност и уредувањето на на-
селбите и просторите, финансиските, техничките и 
деловните услуги); 

— Организациите и заедниците во вонстопан-
ските дејности (образованието, науката, културата 
и информациите, здравствената и социјалната за-
штита, општествено-политичките заедници, само-

управните интересни заедници и општествено-по-
литичките организации); 

— Станбените згради и станови (во општестве-
на сопственост и над кои постои.'право на сопстве-
ност на граѓаните); 

— Земјоделско земјиште и средства на кои 
постои право на сопственост на граѓаните (земјо-
делски стопанства); -

, — Занаетчиските, угостителските, превознички-
те, трговските дуќани и други видови дуќани во 
кои се врши самостојно дејност; 

— Предметите за лични потреби на кои постои 
право на сопственост на граѓаните; 

— Културно-историските споменици^ музеите, 
архивите и библиотеките; 

— Црквите, џамиите и манастирите. 

5. Содржина на истражувањата 

К а ј процена штета за секој предмет на проце-
ната треба да се обезбеди следното: 

Видот на објектот, опремата и другите сред-
ства според утврдената номенклатура, нивната го-
лемина, степенот на оштетување (оштетено — уни-
штено), износот на трошоците за поправка на ош-
тетеното средство, сегашната вредност на униште-
ното средство, вредноста на спасениот материјал и 
висината на проценетата штета. 

За да може да се изврши процена на штетите, 
за објектргге и другите средства како и за матери-
јалните блага на кои постои право на сопственост, 
ш,то не се водат книговодствен, треба да се обез-
бедат соодветни цени за да се пресмета вредноста 
на уништените објекти и, да се утврдат потребните 
средства за поправка на оштетените. За тие цели 
е потребно да се обезбедат пазарните цени на денот 
на настапувањето на непогодата: 

а) ц е н и т е п о к о и б и м о ж е л е д а с е 
н а б а в а т у н и ш т е н и т е с р е д с т в а заради 
утврдување на набавната и сегашната вредност на 
основните средства односно на материјалните бла-
га на кои постои право на сопственост; 

б) ц е н е т е п о п о з и ц и и н а р а б о т и т е 
за процена на штетите ка ј оштетените објекти и 
цените по в и д о в и т е н а р а б о т и за процена 
на штетите ка ј опремата; 

в) ц е н и т е н а п р о и з в о д и т е л и т е ( о т -
к у п н и ) н а з е м ј о д е л с к и п р о и з в о д и и 
п а з а р н и т е ц е н и н а р е п р о д у к ц и о н и о т 
м а т е р и ј а л потребни за процена на штетите на 
обртните средства и текуштото земјоделско произ-
водство. 

Наведените цени се преземаат од проценувачи-
те на заедниците на осигурување, кои вршат про-
цена на истото подрачје за своите осигуреници, 
Тие цени се снимени на подрачјето зафатено од 
елементарната непогода. Организаторите на про-
цената на штетите се должни да ги обезбедат це-
ните што не можат да ги дадат проценувачите. 

б. Методи на процена и извори на податоци 

Процената на штетите се врши комисиски со 
директен увид во секое средство, општествена соп-
ственост и материјално благо на кое постои право 
на сопственост, зафатено од елехментарната непо-
года. Начинот на процената треба да биде еднооб-
разен, со цел да се обезбедат единствени и според-
ливи резултати на процената. Поради тоа неопход-
но е сите проценувачи да се придржуваат кон оваа 
методологија и нејзините обрасци и упатства. За 
сите проблеми што ќе искрснат во текот на работа-
та проценувачите мораат да бараат објасненија и 
решенија од организаторот на процената на ште-
тите. 

Со непосреден увид во основните средства на 
општествена сопственост и материјалните блага на 
кои постои право на сопственост треба да се ут-
врди дали се оштетени или уништени од елемен-
тарната непогода. К а ј потешко оштетените сред-
ства треба да се утврди дали нивното оштетување 
е така големо што не може да се изврши поправка, 
или трошоците за поправка се толку високи што 
тоа не се исплаќа, па во тој случај треба да се тре-
тираат како да се уништени. За оштетените објек-
ти и опремата, кои можат да се поправат, во постап-
ката на процена на штетите на јквалификуваните 
стручњаци треба да проценат какви поправки се 
потребни (по позиции односно видови на работи) 
и колку треба да изнесуваат трошоците за поправ-
ката. За уништените основни средства треба да се 
утврди колкава била нивната ревалоризирана се-
гашна вредност во времето на елементарната непо-
года, зашто тој износ ја претставува штетата. 

За непаричните обртни средства (залихите на 
суровини и на репродукционен материјал, полупро-
изводите, готовите производи и трговските стоки) 
мора да се изврши инвентаризација (попис) и на 
веќе утврдените книговодствени обрасци да се ут-
врдат настанатите штети поради оштетување или 
уништување. 

Процената на штетите во организациите на 
здружен труд и заедниците и на материјалните бла-
га на кои постои право на сопственост се врши врз 
исти принципи и по иста методологија. 

Потребните вредносни податоци за процената 
на штетите во организациите и во заедниците 
можат да се добијат од книговодството и другата 
документација, додека за материјалните блага на 
кои постои право' на сопственост тие мораат да се 
проценуваат. Податоците за цените кои се користат 
во процената на штетите се преземаат од заедниците 
на осигурување, кои овие цени ги утврдуваат за 
штети на осигурен имот на конкретното подрачје. 

7, Организатори на процената на штетите 

Според член 7 од Договорот за утврдување и 
процена на штетите од елементарни непогоди 
(„Службен лист на СФРЈ"., бр. 24/78) организатори 
на работата врз процената се комисиите за процена 
на штетите кои се формираат во општината и во 
републиката односно во автономната покраина. 
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Со член 8 од Договорот е предвиден делокругот 
на работата на о п ш т и н с к а т а к о м и с и ј а , 
според кој таа треба да го направи следното: 

- формира потребен број стручни комисии за 
процена на штетите; 

- на секоја стручна комисија п ја определува 
територијата на која таа ќе врши процена на ште-
тите; 

- го определува рокот до кој мора да се завр-
ши процената; 

- се грижи за примената на Единствената ме-
тодологија на територијата на општината; 

- ј а обединува работата на сите стручни коми-
сии за процена на штетите на територијата на оп-
штината и им дава помош; 

- изработува збирен извештај за процената на 
штетите на територијата на општината и го доста-
вува до Извршниот совет на општинското собрание 
на усвојување и 

- усвоениот, извештај го доставува до репуб-
личката односно покраинската комисија за проце-
на на штетите. 

Според член 9 од Договорот задачите на р е -
п у б л и ч к а т а односно на п о к р а и н с к а т а 
комисија за процена на штетете се следните: 

- ја обединува работата на општинските коми-
сии за процена на штетите на територијата на ре-
публиката односно на автономната покраина; 

- им ја дава потребната помош во примената 
на Единствената методологија; 

- изработува збирен извештај за процената на 
штетите на територијата на републиката односно 
на автономната покраина во кој ги вклучува и ште-
тите кои настанале на предметите кои и припаѓаат 
на Југословенската народна армија; 

- збирниот извештај за процената на штетите 
на територијата на републиката односно на авто-
номната покраина го доставува до Извршниот совет 
на републиката односно до Извршниот совет на 
автономната покраина; 

—- збирниот извештај за утврдената штета на 
територијата на ,републиката односно на автоном-
ната покраина го доставува до Сојузниот извршен 
совет, заедно со предлозите на мерките кои треба 
да се преземат за утврдување или ублажување на 
последиците од елементарните непогоди (член 10 
од Договорот). 

8. Непосредни извршители на процената на штетите 

Врз основа на член 5 од Договорот процената на 
штетите ја вршат стручни комисии за процена на 
штетите. Со Единствената методологија се предви-
дува формирање на: 

а) стручни комисии во организа-циите на здру-
жен труд и заедниците, 

б) стручни комисии на проценувачите за мате-
ријалните блага на кои постои право на сопственост 
на граѓаните и на граѓанско-правните лица. 

Овие комисии мораат да бидат составени од со-
одветни квалификувани стручњаци, и во нив мо-
раат да бидат застапени и најтесните специјалисти 
во зависност од специфичностите на објектите и дру-
гите средства зафатени со елементарната непогода. 
Се препорачува во секоја комисија да биде застапен 
и претставник на заедницата на осигурување зашто 
тоа се најквалификувани лица за проценување на 
штетите. 

Како што е речено во точ. а) процената на ште-
тите во организациите и заедниците ја вршат струч-
ните комисии за процена на штетите формирани 
при секоја оргнизација на здружен труд зафатена 
од елементарната непогода. Бидејќи во истата ор-
ганизација, ако таа има осигурување против кон-

кретна елементарна непогода, ќе се врши процена 
на штети по основ на осигурување и бидејќи во 
таа комисија ќе бидат застапени претставници на 
организацијата односно заедницата чија штета 
се проценува, се предлага за осигурените организа-
ции да се преземат овие процени на штетите, а по-
себно да се организира процена на штетите к а ј 
оние организации кои не биле осигурени. 

За материјално благо на кое постои право на 
сопственост, како што е речено во точ. б) процена 
вршат стручните комисии на проценувачите, кои мо-
раат да ја посетат секоја оштетена или уништена 
зграда, домаќинството во неа, како и секое оштетено 
материјално благо на земјоделец и дуќан во кој 
самостојно се врши дејност и на самото место да 
извршат процена на настанатата штета. 

Според член б од Договорот стручните ком,исии 
не ги проценуваат штетите на средствата на Југо-
словенската народна армија. Процена на штетите 
на овие средства вршат стручните комисии на ЈНА. 

9. Дефиниции и класификации 

К а к о е л е м е н т а р н и н е п о г о д и во оваа 
методологија се сметаат земјотресите, поплавите, 

пожарите, сушите, луњите, градот, лизгањето на 
земјиштето, епидехмиите на болести ка ј луѓе, епи-
зоотиите на болести на животни и штетите од рас-
тителни штетници (инсекти, гасеници и сл.) и рас-
тителни болести. 

З е м ј о т р е с е природна појава ка ј која до-
аѓа до помало или поголемо поместување на зем-
јиштето, поради што доаѓа до рушење и оштету-
вање на зградите и другите објекти, а често има 
загинати и ранети лица. 

К а к о п о п л а в а се смета стихијното поп-
лавување на терените поради изливање на надво-
решни води од природни и вештачки водотеци, ка-
ко последица на високи водостои, со пробивање 
или рушење на насипи, браци и други заштитни 
објекти, како и поради поплавување на теренот со 
внатрешни води во услови на ненормална хидро-
лошки ситуација и поради подигање на подземни-
те води и големите врнежи, со подигање на нивото на 
езерата и морињата, поради бранови со необична 
моќ, односно плима. Како порои се смета стихијно-
то неочекувано поплавување на терените со водена 
маса која се формира на стрмни терени поради сил-
ни атмосферски врнежи и топење на снег. 

К а к о п о ж а р се смета секој оган што на-
станал надвор од контролираното огниште, или 
оган кој го напуштил ова место и е способен да 
се развива со сопствена сила, при што нанесува 
материјална штета. 

^ 

К а к о с у ш а се, смета подолгиот временски 
период без доволни количини на врнежи за норма-
лен развој и узревање на земјоделските растенија, 
чија последица се одразува негативно врз висната 
на приносите и квалитетот на производите со битно 
отстапување од повеќегодишниот просек. 

К а к о л у њ а се смета ветар со брзина од 
17,2 метра во секунди односно 62 к т на час (јачина 
8 степени по Бофоровата скала) или повеќе, кој 
крши гранки и стебла, ги тркала и крши посевите, 
ги стресува плодовите од овошјата и нанесува ште-
та на градежни објекти. 

Г р а д е атмосферски врнеж во цврста состој-
ба (лед) со пречник од 5 т т или повеќе, кој со 
својот удар предизвикува големи оштетувања или 
уништувања на земјоделските култури, а може и 
да предизвика штети и на други објекти (градежни 
и сл.). 
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К а к о л и з г а њ е н а з е м ј и ш т е т о се сме-
таат ненадејните геолошки движења на земјишната 
површина на косите терени а со јасни манифеста-
ции на кршење на површината на земјиштето и 
урнувања кои со појава на силни деформации и 
широки пукнатини на градежните објекти наста-
нуваат во краток временски период. 

К а к о е п и д е м и ј а н а з а р а з н а б о л е с т 
к а ј л у ѓ е т о се смета порастот на заболувањата 
од заразна болест, невообичаен по бројот на случа-
ите, времето, местото и зафатеното население, како 
и невообичаено зголемување на бројот на заболу-
вањата со компликации или смртен исход; појава 
на две или повеќе меѓусебно поврзани заболувања 
од заразна болест која никогаш не се појавила или 
не се појавувала повеќе години на едно подрачје; 
појава на поголем број заболувања чиј причинител 
е непознат^ а се следени со фебрилна состојба. За 
да се смета како елементарна непогода појавата на 
овие болести треба да доведува до нарушување во 
функционирањето на општествените и другите ор-
гани и дејности, а посебно на здравствената служба. 

П о д е п и з о о т и ј а н а б о л е с т и н а ж и -
в о т н и се подразбира невообичаен пораст на заболу-
вања на животни од заразни болести, предвидени со 
законските прописи, со можност да предизвикаат го-
леми економски штети. 

П о д ш т е т и од ' р а с т и т е л н и ш т е т н и -
ц и и б о л е с т и се подразбираат штетите од 
црничовец, губар, скакулци, компирова златица и сл. 
како и штетите од разни растителни болести: пе-
пелница и сл. 

Овде се наведени елементарните непогоди кои 
се јавуваат почесто. Меѓутоа, со процената на ште-
тите по оваа методологија можат да се опфатат и 
сите други природни несреќи кои горе не се набро-
ени (снежни наноси и лавини, рани и доцни мра-
зеви и сл.) ако имаат карактер на елементарна не-
погода од поголеми размери. 

Ш т е т а т а предизвикана со елементарна непо-
года претставува загуба во националното богатство. 
Штетата ја сочинуваат директните трошоци за по-
правка на оштетените средства, сегашната вредност 
на уништените средства и трошоците предизвикани 
со елементарната непогода. Во штетата влегува и тн. 
индиректна штета и тоа само онаа која претставу-
ва загуба во доходот поради намаленото производ-
ство во организациите на здружен труд. 

Н а б а в н а в р е д н о с т н а о с н о в н и т е 
с р е д с т в а . При процената на штетите се утвр-
дува вредноста на уништеното благо по цените на 
денот на настанувањето на елементарната налогот 
да, а според местото каде што се наоѓаат тие блага. 
За материјалните блага на кои постои право на 
сопственост на граѓаните набавната вредност се 
проценува, со примена на цените кои важеле на де-
нот на настанувањето на елементарната непогода. 
Овие цени се преземаат од заедниците на осигуру-
вање од соодветниот терен, и тоа треба да бидат 
цени кои се применуваат во ликвидацијата на 
штети на осигуран имот. 

С е г а ш н а в р е д н о с т н а о с н о в н и т е " 
сред с т в а. Под сегашна вредност на основните 

средства се подразбира нивната набавна вредност 
намалена за износот на исправката на вредноста 
(амортизацијата). Сегашната вредност на основните 
средства во општествена сопственост практично 
претставува ревалоризирана набавна вредност нама-
лена за амортизацијата, а се презема од книговодстве-
ната евиденција. За имотот на кој постои право на 
сопственост амортизацијата се проценува според 
староста и приложените амортизациони стапки. По-
датокот за сегашната вредност на средствата е по-
требен само за уништените средства. 

Горе дадените дефиниции се од општ карактер, 
зашто се јавуваат во секој образец, кој се однесу-
ва на процена на штети на материјални блага. Спе-
цифичностите поврзани за обележјата кои се ј аву -
ваат само во еден образец се објаснети со упатства-
та за пополнување на конкретниот образец. 

Номенклатурата на основните средства во оп-
штествена сопственост за процена на штетите од 
елементарни непогоди се дава кон обрасците за оп-
штествена сопственост, додека материјалните блага 
на кои постои право на сопственост на граѓаните се 
внесени непосредно во обрасците за процена на 
штетите на нив. 

10. Обрасци 

За процена на штетите во стопанските и вон-
стопанските дејности о д о п ш т е с т в е н а с о п -
с т в е н о с т се применуваат следните обрасци: 

1) Извештај за проценетите штети од елемен-
тарна непогода во организациите на здружен труд 
и заедниците (ЕЛНЕП-ЗБИРЕН); 

2) Образец за процена на штета на оштетен и 
уништен градежен објект од општествена сопстве-
ност (ЕЛНЕП-01); 

3) Образец за процена на штета на опрема од 
општествена сопственост (ЕЛНЕП-02); 

4) Помошен образец за процена на штети на 
други средства (ЕЛНЕП-Пом), кој исто така се ко-
ристи и за процена на штети на материјални блага 
на кои постои право на сопственост. 

За процена на штети на материјални блага на 
кои постои п р а в о н а с о п с т в е н о с т н а г р а -
ѓ а н и т е се применуваат следните обрасци: 

1) Образец за процена на штета на оштете-
ни и уништени згради на кои постои право на соп-
ственост на граѓаните (ЕЛНЕП-11) кој се дава во 
две верзии, што се означени со а) и б) покрај бро-
јот на образецот. 

Образецот ЕЛНЕП-11а се применува за процена 
на штета на зграда на самото место и може да се 
применува во случаите кога со елементарната не-
погода се зафатени релативно мал број згради, та-
ка што може да се формираат доволен број струч-
ни комисии за процена на штетите на самото место. 

Образецот ЕЛНЕП-11б се користи во катастро-
ф и од поголеми размери, кога може да има и по не-
колку десетици илјади згради зафатени од елемен-
тарните непогоди (обично со земјотрес), Детални 
објасненија за практичната примена на овој обра-
зец се дадени во упатствата, за неговото пополну-
вање. Во поглавјето број 13 се дадени објасненија 
за постапката во обработка на ЕЛНЕП-11б, Биде ј -
ќи во катастрофалните земјотреси е зафатен обич-
но и станбениот фонд во општествениот сектор на 
сопственост., во ЕЛНЕП-11б е дадено и прашањето 
за сопственоста на зградата, така што истиот обра-
зец би можел да се користи за станбените згради 
ЕО обата сектора; 

2) Образец за процена на штетите на опрема на 
која постои ПРАВО на сопственост ма граѓаните 
(ЕЛНЕП-12); 

3) Образец за процена на штетите на обртни 
средства на кои постои право на сопственост на 
граѓаните (ЕЛНЕП-13); 

4) Образец за процена на штетите на добиточен 
фонд и текушто добиточно производство на кои 
постои право на сопственост на граѓаните (ЕЛНЕП-
-14); 

5) Образец за процена на штетите па долгого-
дишни засади и шумски фонд, текушто земјодел-
ско производство и на земјиште на кои постои пра-
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во на сопственост на граѓаните (ЕЛНЕП-15). (Про-
цената по овој образец ја врши специјална оп-
штинска комисија); 

б) Образец за процена на штетите на предмети 
за лична употреба на кои постои право на сопстве-
ност на граѓаните (ЕЛНЕП-16). 

За утврдување на трошоците предизвикани со 
елементарна непогода се предлага следење на тро-
шоците за над 30 различни основи. Овде не можат 
да се набројат обрасците зашто обично се работи 
за мали табелички,' кои често содржат само некол-
ку податоци и кои се даваат на крајот од оваа ме-
тодологија. Во врска со следењето на трошоците 
треба да се напомни дека сите комисии на општес-
твено политичките заедници и институции кои 
имаат какви и да е трошоци врзани за. елементар-
ната непогода се должни веднаш по настанувањето 
на елементарната непогода да устројат соодвет-
на евиденција со цел од самиот почеток да се еви-
дентираат сите трошоци предизвикани со елемен-
тарна непогода. Организациите на здружен труд и 
заедниците не ги искажуваат своите трошоци на 
овие обрасци туку на образецот ЕЛНЕП-ЗБИРЕН. 

Обрасците наведени во оваа точка се отпечате-
ни кон ова упатство и претставуваат негов соста-
вен дел. 

11. Постапка во процената на штетите на предмети 
за лична употреба на кои постои право на сопстве-

ност на граѓаните 

Образецот за процена на штетите на предмети 
за лична употреба (ЕЛНЕП-16) може да се приме-
нува само кога се во прашање штети од помали 
размери, и кога е можно комисиите за непосредна 
процена на штетите да го посетат секое оштетено 
домаќинство и на самото место да ја проценат 
штетата. 

Меѓутоа, кога се во прашање катастрофални 
земјотреси или поплави од големи размери, кога не 
е можно ниту да се влезе во објектите ниту да се 
пронајдат домаќинствата за да се изврши процена 
на штетите на предметите на домаќинствата, се 
предлага да се изврши глобална процена на штети-
те, Постапката во процената би била следната: пред 
се на извесен број избрани домаќинства да се утвр-
ди, во цените во времето на н е з г о д а т а , просечната 
набавна вредност на мебелот и уредите на двособен 
стан, на пример од 50 т 2 , и да се процени колку е 
стар тој мебел, со цел да се утврди со кој процент 
треба да се отпише неговата нова вредност. За из-
браните станови треба да се утврди сегашната 
вредност на опремата на станот по 1 т 2 . За униш-
тените станови штетата би се пресметувала со мно-
жење на уништената површина со проценетата 
сегашна вредност на предметите на домаќинството 
по еден т 2 За оштетените станови чие оштету-
вање е такво што морало да дојде и до оштетува-
ње на мебелот, како штета би можела да се смета 
на пример 50% од сегашната вредност по 1 т 2 , што 
би значело 1/2 од сегашната вредност по 1 т 2 да 
се множи со оштетената површина на станот од 
3, 4 и 5 категорија на оштетување на зградите, за -
што тоа се категории на оштетувања к а ј кои мора-
ле да се јават и штети на мебелот. К а ј примената 
на ваквиот начин на процена, процена на штетите 
на моторните возила би се вршела на образецот 
ЕЛНЕП-16 и тоа врз основа на пријавите на соп-
ствениците на возилата. 

12. Процени на штети за кои не се предвидени со-
одветни обрасци 

На обрасците наведени во точ. 9 нема да мо-
ж а т да се проценат штетите на о б ј е к т и т е н а 

с п о м е н и ц и т е н а к у л т у р а т а , зашто к а ј 
градежните објекти на спомениците на културата 
со староста на спомениците нивната вредност всуш-
ност се зголемува а не се намалува како ка ј дру-
гите обични објекти. Исто така, нема да може да се 
проценат штетите ни на музејските експонати, 
уметничките дела, архивите, библиотеките и сл. ма-
теријали кои претставуваат национално богатство 
од непроценлива вредност. За овие видови штети 
треба да се формира посебна комисија од претстав-
ници на Заводот за заштита на споменици на кул-
турата, која ќе ги процени штетите што е можно 
пореално и ќе поднесе до на д ленената комисија из -
вештај за проценетата штета. Резултатите од оваа 
процена треба да се вклучат во сумарните т а р е л и , 
и тоа како посебни ставки. 

13. Обработка и искажување на резултатите 

Делумна обработка,' заради добивање на првите 
резултати, ќе врши комисијата на проценувачите 
за подрачјето на својата процена, надлежните оп-
штински органи за целата територија на општина-
та. Сумарите за републиките и покраините ќе ги из-
работува организацијата определена за тоа. 

П р в и т е р е з у л т а т и го опфаќаат рекапи-
тулативниот преглед на проценетите штети, што се 
искажувано областите на дејностите и сопственоста 
Овие резултати се искажуваат на образецот ЕЛНЕП 
-С1. 

Конечна обработка треба да се врши на маши-
ни за обработка на податоците во сите случаи кога 
штетата е од поголеми размери, па има многу об-
расци. Некои обрасци можат многу лесно да се об-
работат и рачно. 

Р е з у л т а т и т е о д к о н е ч н а т а о б р а -
б о т к а можат да се искажат во безброј варијан-
ти, но во оваа методологија се предвидуваат след-
ните обрасци односно табели. На образецот 
ЕЛНЕП-С2, треба да се даваат податоците според 
сопственоста и областите на дејност (евентуално и 
по гранките) со следната поделба: објекти, опрема, 
долгогодишни засади, основно стадо, шуми и земји-
ште, обртни непарични средства, текушто земјодел-
ско производство, трошоци предизвикани од еле-
ментарната непогода и индиректна штета. Во за-
главието на табелата се наоѓаат три колони: „Из-
нос на средствата потреби за поправка на оштете-
ни блага", ,,Сегашна вредност на уништените бла-
га" и „Вкупен износ на штетата". 

Во табелата ЕЛНЕП-СЗ, се дава детален пре-
глед на основните средства со поделба на оштете-
ните и уништените, и тоа нивната големина во со-
одветна единица на мера и износот на проценетите 
штети. Покрај основните средства од номенклату-
рата приложена кон оваа методологија се даваат 
уште и податоци за непаричните обртни средства и 
текуштото земјоделско производство со соодветните 
поделби, трошоците предизвикани со елементарните 

. непогоди и индиректните штети. Озаа табела се 
работи заради прикажување на вкупните штети 
спорд сопственоста. Може да се работи и за ниво-
то на областите, но тоа би била огромна граѓа; а 
табелата ЕЛНЕП-С2 веќе дава доволно податоци по 
областите на дејностите. 

Во табелата ЕЛИЕП-С4 се даваат натуралните 
податоци за оштетениот и уништениот деловен про-
стор, становите и станбената површина, и тоа по 
видот на зградите. 

Во табелата ЕЛНЕП-С5 се дава рекапптулацио-
нен преглед на трошоците предизвикани со елемен-
тарната непогода, што ги поднесуваат општествено-
но л итичките заедници. 
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Резултатите искажани во обрасците од ЕЛНЕП-
-С1 до ЕЛНЕП-С5 се доставуваат до надлежни-
те органи како што тоа го предвидува Договорот за 
утврдување и процена на штетите од елементарни 
непогоди. По еден примерок од овие резултати се 
доставува и до надлежниот републички односно 
покраински завод за статистика. 

Сите пет табели се даваат во овој елаборат 
пред обрасците за процена на штетите. 

О б ј а с н е н и е з а о б р а б о т к а н а о б р а -
з е ц о т Е Л Н Е П-116 за процена на штетите на 
оштетените и уништените згради на кби постои 
право на сопственост. 

Обработката се врши така што пописниот ма-
теријал се сортира по видовите на зградите (пра-
шање 2), а во рамките на видот на зградите по ка -
тегориите на оштетување итн. според табелата 1, 
која се дава зад табелата за искажување на збир-
ните резултати. За утврдување на штетите се ко-
ристи табелата 2 во која од табелата 1 се пренесу-
ваат само податоците за корисната површина, спо-
ред видот на материјалите (првите три колони). Со 
множење на овие површини по видовите на мате-
ријали со цените кои се преземаат од заедниците 
на осигурување или ги обезбедува организаторот 
за процена на штетите, се пресметува набавната 
вредност на зградите по категориите на оштетува-
ње и тоа за секој вид згради посебно. Сегашната 
вредност се пресметува само за зградите од шеста-
та категорија, зашто тоа се урнати згради. Врз ос-
нова на одговорот за годината^ на изградбата (пра-
шање 3) со посебна обработка ќе се утврди просеч-
ната старост на сите урнати згради, и на таа про-
сечна старост ќе се примени соодветна стапка на 
амортизацијата. Табличките со амортизационите 
стапки се дадени во упатствата за пополнување на 
образецот ЕЛНЕП-11а. 

За оштетените згради се утврдуваат трошоците 
на поправката, со примена на процентот на оштету-
вање на набавната вредност на зградите од кон-
кретната категорија на оштетување (од колоната 
вкупно) и со делење со 100. Процентите кои го оз-
начуваат степенот на оштетување должен е да ги 
обезбеди организаторот на процената на штетите, 
на тој начин што ќе ангажира соодветни стручња-
ци кои за извесен број згради од секоја категорија 
на оштетување (од 1 до 5) со изработка на соодвет-
на претсметка ќе утврдат колку срдства се потреб-
ни за поправка на секоја поединечно избрана згра-
да. За секоја избрана зграда треба да ја пресметаат 
и набавната вредност (корисната површина X це-
ната, што ја дава организаторот на процената и ко-
ја се запишува во соодветното заглавие на табела-
та 2). За избраните згради на секоја категорија тре-
ба да се соберат трошоците на поправката, а посеб-
но да се собере и набавната вредност. Со ставање 
во однос на трошоците на поправката и набавната 
вредност се пресметува процентот на оштетување за 
конкретната категорија, кој се применува за дефи-
нитивно утврдување на штетите. 

Ако обработката на образецот ЕЛНЕП-116 се 
врши на електронски сметач, тогаш процената на 
штетите ќе се изврши во процесот на обработката. 

Обрасците наведени во оваа точка се отпечате-
ни кон ова упатство и претставуваат негов составен 
дел. 

14. Писмен извештај за извршената процена на 
штетите 

Кон првите резултати на процената, неопходно 
е да се приложат писмени извештаи од кои треба 
да се види: 

— видот на елементарната непогода и времето 
кога таа се склучила. 

— големината на зафатеното подрачје, 
— јачината на земјотресот, односно просечната 

висина на водата и највисоката висина на водата 
на поплавеното подрачје, како и должината на 
задржувањето на излеаната вода, ако се работи за 
поплава, должината на траењето на сушата, 

— бројот на човечките жртви, (настрадани не-
посредно или умрени од повредите добиени во 
елементарната непогода) според полот, годините на 
старост и занимањето, 

— бројот на домаќинствата и на лицата з а ф а -
тени со елементарната непогода, и во тоа бројот на 
децата, 

— дали постоела организирана одбрана од 
елементарната непогода, 

— дали е укажана помош во спасувањето на 
населението и на материјалните блага, нивното 
сместување и исхраната, и кој ја укажал таа по-
мош, 

— дали имало појави на епидемија, посебно к а ј 
населението, а посебно к а ј добитокот, посилни ж а -
ришта на заразни болести и мерките што се презе-
мени за да се спречат заболувањата, 

— дали било потребно да се изгради привреме-
но сместување и дали е тоа сторено. 

— дали имало прекини во редовното одвивање 
на стопанскиот и општествениот живот, и во која 
должина на траењето, 

— дали имало прекини во одржувањето на. 
школската настава и за кое Бреме и дали може по 
прекинот да се продолжи наставата во сите школ-
ски згради, 

— дали собранието на општината или некоја 
републичка институција донела одлука за отпишу-
вање на некои придонеси (на пример отпис на при-
донесените од доходот на земјоделците и другите 
занимања) и во која должина на траење, 

— во извештајот треба да бидат вклучени ^ и 
цените за кој и да е вид пресметки, ако ги дала 
конкретна комисија, 

— во посебно поглавје на извештајот треба да 
се предложат конкретни мерки за отстранување на 
последиците од штетите од непогодата изразено во 
финансиски и натурални показатели, 

— во извештајот треба да биде даден и соста-
вот на комисијата со занимањата на членовите на 
комисијата. 

Кон извештајот за процената на штетите треба 
да бидат приложени и преписите на записниците 
од сите состаноци на комисијата, со цел да можат 
да се согледаат одлуките на комисијата во врска со 
организацијата на процената и во врска со пробле-
мите што се јавувале во текот на процената. 

15. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Бр. 01-1956/1 
20 април 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, с. р. 
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ОБРАСЦИ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ (ЕЈ1НЕП-С1, ЕЈ1НЕП-С2, ЕЛНЕП-
-СЗ, ЕЛНЕП-С4, ЕЛНЕП- -С5 И ТАБЕЛИТЕ 1 И 2)" 



Страна 584 - Број 17 СЛ^ ЖА,КИ ЛИСТ Н А СФРЈ Сабота, 21 април 1973 



Сабота, 21 април 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СТТ\Т Број 17 - Страна 585 



Страна 586 - Број 17 СЛ^ ЖА,КИ ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 21 април 1973 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ЗГРАДИТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАГАНИТЕ И ГРАЃАНСКО ПРАВНИТЕ ЛИ-
ЦА (од II варијанта) 

Вид на зградата - -
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II 

ОБРАСЦИ ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ КАЈ МАТЕРИЈАЛНИТЕ БЛАГА ВО ОПШТЕ-
СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ (ЕЛНЕП-С1 И ЕЛНЕП-01 И 02 И ЕЛНЕП-ПОМ) 
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(продолжение на табелата) 

Табела 1. ПРОЦЕЊЕНЕ ШТЕТЕ НА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА И ИНВЕСТИЦИЈАНА1) 
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Табела 3. ПРОЦЕНЕТИ ШТЕТИ К А Ј ТЕКУШТОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО4) 

Производство во тони Проценети штети во илјади динари 

Ред. 
број 

оштетено уништено 
к а ј оште- к а ј униш-

тено произ- тено произ- вкупно 
водство водство (5 -1- б) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВКУПНО (2 до 13) 

2 Жита 

3 Индустриски растенија 

4 Градинарски растенија 

5 Добитот-шо-крмни растенија 

6 Расадмици 

7 " Овоштарници 

8 Лозја 

9 Говеда 

10 Овци 

11 Свињи 

12 

13 

4) Се 

Живина 

Друго 

пренесуваат сумарните под атоци од ЕЛНЕП- пОМ. 

Табела 4. ТРОШОЦИ НА ОЗТ - ЗАЕДНИЦА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА 

во илјади динари 

1 ВКУПНИ ТРОШОЦИ (2 до 5) 

2 Трошоци на одбраната од елементарна непогода 

3 'Трошоци на спасувањето на материјални блага 

4 Укажување помош во пари и натура нк своите работници 

5 Други трошоци 

Табела 5. ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 
во илјади динари 

1 Вкупна загуба на доходот поради намалено производство (2+3) 

2 — во годината на елементарната непогода 

3 - во следната година 
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Табела 6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОЦЕНЕТИТЕ ШТЕТИ 
во илјади динари 

Проценети штети к а ј материјалните добра 

оштетиш уништени вкупно ' 

1 2 3 4 5 

1 ВКУПНО (2 + 9+ 10 +11+12) 

2 ОСНОВНИ СРЕДСТВА (збир 3 до 8) 

3 Градежни објекти 

4 Опрема 

5 Долгогодишни засади 

6 
Основно стадо 

7 Шуми 

8 Земјиште 

9 ОБРТНИ СРЕДСТВА 

10 ТЕК УШТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 

11 ТРОШОЦИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ЕЛЕМЕН-
ТАРНА НЕПОГОДА X X X X X X 

1 2 ИНДИРЕКТНА ШТЕТА X X X X X X 

Податоците се пренесуваат од соодветните табели на овој образец. 
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ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА СО ПРОЦЕНАТА НА ШТЕТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР 

Во општествениот сектор штетите од елементарни непогоди се проценуваат к а ј сите оштетени 
и уништени средства (основни ,обртни, средства за заедничка потрошувачка и инвестиции во тек). Пред-
мет на процена се и вонредните трошоци на ОЗТ - заедницата предизвикана од елементарната непо-
года и загубата на доходот поради намален обем на производството односно дејноста (индиректна 
штета). 

Процени на штетите се вршат за секоја организација — заедница зафатена со елементарна^не-
потода, и на прашањето за видот на организацијата се запишува еден од следните одговори: 

11 Основна организација на здружен труд 
12 Работна организација без основни организации на здружен труд 
13 Работна организација со основни организации на здружен труд 
14 Сложена организација на здружен труд 
15 Работна заедница на организацијата на здружен труд 
16 Основна организација на кооперанти во земјоделството 
17 Работна организација на кооперанти без основни организации 
18 Работна организација на кооперанти со основни организации 
19 Договорна организација на здружен труд 
21 Основна задружна организација , 
22 Основна организација на здрз^жен труд во задруга за кооперација со, земјоделци 
23 Земјоделска задруга без основни организации ма здружен труд и основни задружни органи-

зации 
24 Земјоделска задруга со основни организации 
25 Сложена земјоделска задруга 
26 Работна заедница на земјоделска задруга 
27 Занаетчиска задруга 
28 Други задруги 
31 Интерна банка 
32 Основна банка 
33 Здружена банка 
34 Заедница на осигурување на имот и лица 
35 Други финансиски организации 
40 Заедница на организации на здружен труд 
50 Општо и посебно здружение на организации на здружен труд 
60 Самоуправна интересна заедница 
71 Орган на општествено-политичка заедница 
72 Орган на општествена заедница 
73 Орган на месна заедница 
81 Општествеко-политичка организација 
82 Општествена организација 
83 Здружение на граѓани 
90 Други организации 

Секоја од наведените организации на здружен труд и заедница во своите рамки формира струч-
ни комисии за процена на штетите во чиј состав задолжително треба да влезе и претставник на заед-
ницата за осигурување. Во својата работа врз процената на штетите, комисиите се придржуваат кон 
методолошките принципи и конкретните упатства за процена на штетите за определена категорија на 
средства. Процената се врши поединечно за секое средство или за група во целина, со тоа што како 
појдовна основа за процена служи книговодствената и друга расположива документација. 
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Во табелата 2. „Проценети штети к а ј обртните средства" податоците се внесуваат врз основа 
на спроведеното инвентарисување и процена на штетите ка ј уништените односно оштетените обртни 
средства, Во штетите ка ј полупропзводите и недовршеното производство не се вклучуваат штетите" к а ј 
текуштото (недовршено) земјоделско производство кое се искажува посебно. 

Во табелата 3. „Проценети штети к а ј текуштото земјоделско производство" се пренесуваат сумар-
ните податоци од образецот ЕЛНЕП-ПОМ за проценетата штета по видови на производите. 

Во табелата 4. „Трошоците на ОЗТ - Заедницата предизвикани со елементарна непогода" се ис-
кажуваат само оние трошоци што се исплатени на товар на средствата на фондовите на дадената ор-
ганизација. 

Во табелата 5. „Индиректни штети" се внесува проценатата загуба поради намалениот обем на 
производството односно дејноста во годината на настанувањето на елементарната непогода односно во 
наредната година, 

Во табелата 6. Рекапитулација на проценетите штети" се пренесуваат податоците од претход-
ните тарели на овој образец на следниот начин: 

- податоците за групите на основни средства се внесуваат од соодветните збирни редови на та-
белата 1 додека за другите видови на штети се пренесуваат збирните податоци од табелите 2 до 5 на 
овој образец. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-01 

По запишувањето на видот на елементарни непогода и времето на нејзиниот настан се при-
стапува кон запишување на следните податоци: 

Назив на организацијата 

Се наведува точен назив на организацијата з а која се врши процена на штетата. 

Дејност 

Се запишува точна област, гранка и група според Единствената класификација на дејностите 
„Сл. лист на СФРЈ", бр. 34/76, од 30. VI 1976 година. 

1. Назив на објектот 

Се запишува полн назив на објектот и негова шифра според Номенклатурата на основните 
средства за процена на штета од елементарни непогоди, која е составен дел на оваа методологија. 

На прашањата 2 и 3 се наведува називот на местото и општината во кои се наоѓа објектот и точ-
на година на изградбата на објектот, 

На прашањето 4 се одговара така што во п и в а р с к а т а куќичка се запишува шифра 1 или 2 што 
зависи од тоа дали објектот е оштетен или уништен.. К а ј објектите што не се срушени, а штетата е 
тотална, па објектот мора да се руши, како одговор се запишува шифрата 2. 
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5. Градежна големина на оштетениот или уништениот објект 

— За уништени објекти се запишува големината на целиот објект во единица на мера од номен-
клатурата на основните средства која е дадена кон методологијата. 

— За оштетени објекти комисијата за процена на штета ја утврдува големината на оштетениот 
дел на објектот и ја искажува во соодветна единица на мера. 

Одговорот на ова прашање мора да биде точен, бидејќи тоа е основен податок што се користи 
во процената на штетата. 

6. Податоци за оштетените и уништените станови 

Одговорот на ова прашање се запишува ако е во прашање станбена зграда или некој друг објект 
кој во својот состав има една или повеќе станбени единици. 

Корисната површина на станот го опфаќа збирот на сите подни површини во стапот, помножони 
со соодветни коефициенти (ЈUЅ UС2.100). Притоа, во површината се засметуваат и сите површини на 
подовите во лишите на прозорците, на радијвторите, на вградените делови од мебелот и слично. Во ко-
рисната површина се засметуваат и површините на балконите, лоѓите и терасите што и припаѓаат на 
една станбена единица. Пресметката се врши со множење на одделни површини со следните коефи-
циенти: 

— затворени простории за живеење со н и т и — — — — — — — — — — — — 1,0, 
— лоѓии 0,75; покриени тераси 0,50; балкони, отворени тераси, рамни проодни покриви и тремови 0,25. 

7. Површина на оштетениот и уништениот деловен простор 

К а ј ова прашање се внесува податок за корисната површина на деловниот простор кој. е ош-
тетен или уништен, а се наоѓа во објект за кој се проценува штетата. Пресметката Е̂ а површината се 
врши на истиот начин и со примена на коефициентите што се корисат за пресметка на корисната по-
вршина на становите. 

8. Трошоци за поправка на оштетениот објект 

Овој податок претставува износ на пресметковните трошоци за поправка на оштетениот објект, 
добиени со собирање на вредностите од сите позиции на работите што се потребни за поправка на 
оштетувањето, а се наоѓаат запишани на опачината од образецот. 

9. Сегашна вредност на објектот 

К а ј ова прашање треба да се запише ревалоризираната набавна вредност намалена за амортиза-
цијата, која се презема од книговодството. 

10. Вредност на спасениот материјал 

Вредноста на спасениот материјал се утврдува на посебен лист за попис, на тој начин што се 
специфицира материјалот што може повторно да се употреби. Вредноста на тој материјал се пресмет 
ува со множење на количеството и цената и збирот на вредностите се внесува во предвидените куќичка. 

11. Износ на штетата 

Податокот што се запишува во ќуќичката се добива на ТОЈ начин што за оштетените објекти 
се земаат трошоците за поправка на оштетениот објект (одговор на прашањето 8) намалени за вредно-
ста на спасениот материјал (прашање 10). За уништените објекти износот од ставката „Книговодстве-
на сегашна вредност на објектот" (прашање 9) се за вредноста на спасениот материјал (пра-
шање 10). 

На опачината од образецот 

- Предвиден е простор за краток технички опис за начинот на конструкцијата и видот на упо-
требениот материјал и опременоста со инсталации. 

— Описот на оштетувањата по позиции на потребните работи треба да се изврши врз основа на 
предмерот и претсметката, посебно за секој вид работа, и тоа според материјалот и начинот на кој бил 
изграден објектот. Податокот за цената се презема од општинската комисија и е единствен за целото 
подрачје за објекти од ист квалитет. 

Доколку на образецот нема доволно простор за сите позиции, пресметката треба да продолжи на 
посебни листови за попис, што ги потпишува комисијата и ги прилага кон образецот. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЕЛНЕП-ПОМ 

Образец за процена на штетата кај долгогодишни 
насади, шумски фонд, основно стадо, земјиште и те-

кушто земјоделско производство 

Овој образец се користи за процена на штетите 
к а ј материјалните блага во општествена сопстве-
ност, што се наведени во самиот назив на образе-
цот, а се применува и за процена на штета к а ј ма-
теријални блага на кои постои право на сопстве-
ност на граѓани и граѓански правни лица. 

Во образецот прво се запишуваат одговорите на 
прашањата наведени над табелата, со тоа што на по-
следното прашање се дава еден од следните одго-
вори: долгогодишни насади, шумски фонд, основно 
стадо, или земјите, во зависност од тоа на која ка -
тегорија на средства се однесува процената, одно-
сно се внесува називот на благото за кое ќе се по-
полнува конкретен образец ЕЛНЕП-ПОМ. 

Табелата на образецот се пополнува на тој на-
чин што поединечно се внесуваат сите оштетени од-
носно уништени средства но со таков редослед што 
да сочинуваат определена група на средства од но-
менклатурата, така што во посебната работа за 
соодветна група на средства (на пример овоштар-
ници и лозја) се внесуваат збирните резултати на 
процената, од каде по утврден ред се пренесуваат 
во табелата 1. на образецот ЕЛНЕП-ЗБИРЕН, т. е. 
после податоците за проценетата штета за градеж-
ните објекти и опрема. Тоа значи дека, на пример, 

процената на штетата за долгогодишни насади се 
врши поединечно за секој вид на оштетени односно 
уништени овоштарници, а во збирниот ред ќе се ис-
кажува вкупната штета к а ј сите овоштарници. На 
истиот начин ќе се постапи и к а ј лозјата и хмељар-
ниците. На крајот, збирно ќе се искаже процене-
тата штета ка ј сите насади кои уште не даваат при-
нос (инвестиции во тек), со тоа што тоталната штета 
кај незавршените средства е еднаква на вкупните 
вложувања во тоа средство. 

При процената на штетата во колоната 2 се вне-
сува точниот назив на оштетеното односно уни-
штено благо, а во колоната 3 единицата на мера 
во која, според наменклатурата, се изразува гру-
пата на средствата, на која и припаѓа односното 
средство. Во колоните 4 и 5 во исти единици се ис-
кажува големината на оштетеното или уништеното 
средство. Во колоната 6 се запишува проценетиот 
износ на трошоците за поправка на оштетеното 
благо. 

Во колоната 7 од книговодството се пренесува 
податокот за ревалоризираната сегашна вредност 
на уништеното благо. 

Додатните објаснувања врзани за процена-
та' на штета кај одделни категории на средства се 
даваат во продолжение. 

Кај процената на штетата кај долгогодишни 
насади, како оштетен насад се шета таков насад 
кој претрпел оштетување во тој степен што без 
додатни вложувања не може да се оспособи 
за производство (уништен е дел на стебло, или на 
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лозова пенушка, оштетени се гранки или настапил 
поблаг обем на уништување од инсекти, гасеници), 
Под уништен насад се подразбира такво оштетува-
л е што насадот во целина ниту при какви и да било 
додатни вложувања не е повеќе способен за про-
изводство. При утврдувањето на трошоците за об-
новување на оштетениот насад (што и одговара на 
штетата на тој насад) се поаѓа од обемот и видот 
на потребните работи и нивните цени. 

Ка ј процената на штета ка ј шумскиот фонд, 
како уништени шуми се сметаат изгорени шуми, а 
како оштетени шуми се сметаат оние шуми чие ош-
тетување настанало поради суша, поплава, луња 
или налет на губар и други инсекти, поради што 
доаѓа до сушење на дел од стеблото или до нама-
лување на годишниот прираст на дрвната маса. 

Бидејќи со иаменклатурата на основните сред-
ства е предвидено дивечот да се искажува во една 
ставка, во овој помошен образец може да се врши 
процена по видови на дивеч: елени, ерни, мечки, 
диви свињи, зајаци, фазани, друг дивеч. За про-
цена на износот на штетата се зема процената на 
бројот на парчиња на настраданиот дивеч и просеч-
ната цена на отстрелот по еден вид намалена за 
трошоците на организацијата на ловот, односно се 
земаат цените онака како што се водат ка ј шум-
ските стопанства, 

К а ј процената на штета к а ј основното стадо, 
по правило се јавува само уништен добиток. Докол-
ку е можно присилно колење или остатоците од 
уништеното основно стадо можат да се искористат, 
проценетата штета се намалува за вредноста на 
спасениот дел на добитокот. 

При процената на штета к а ј земјиште, како 
уништено (трајно онеспособено), земјиште се смета 
она на кое му е однесен горниот слој до геолошката 
подлога или земјиштето е насипано со штетни ма-
терии и сл., па таквите оштетувања не можат да 
се отстранат. Оштетено (привремено онеспособено) 
е такво земјиште кое со додатно вложување 
може да се обнови за производство. Овде станува 
збор за оштетување од поплави или подземни води 
и сл. 

Трошоците за обновување на привремено оне-
способено земјиште се утврдуваат врз база на ви-
дот и обемот на потребните работи и нивните цени. 

К а ј процената на штети к а ј текуштото полјо-
делско земјоделско производство се опфаќаат след-
ните групи на посеви: жита, индустриски растени-
ја, градинарски растенија и добиточни крмни ра-
стенија, како и ливади, овоштарници, лозја и ра-
садиици. Процената се врши на пр по видони на 
жита (пченица, пченка и др), индустриски расте-
нија (лен, коноп и др,) и тоа на посебни обрасци 
ЕЛНЕП-Пом, така што по потреба можат да се до-
бијат податоци за штетите по видови на жита, ин-
дустриски растенија итн. 

НОМЕНКЛАТУРА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 

НЕПОГОДИ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР 

Единица 
Шифра Назив на средството на мера 

1 2 3 

А. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

01 Брани и насипи м3 

Брани и насипи ка ј хидроелектрани, 
хидротехнички мелиорации, за уре-
дување на порои, ка ј регулациони 
водотеци, морски солани и сл. 

02 Канали m 
Канали к а ј хидроелектрани, пловни 
канали, за довод и одвод на вода во 
индустријата и ка ј термоелектрани, 
канали к а ј хидротехнички мелио-
рации и сл. 

03 Базени m2 

Базени во индустријата, фискултурни 
базени, базени за капење и други 
базени освен рибници 

04 Тунели и цевоводи за довод и одвод на 
ВОДа m 

Доводни и одводни тунели ка ј хидро-
електрани, цевки под притисок ка ј 
хидроелектрани, тунели и цевоводи 
во индустријата, шахти под притисок 
к а ј хидроелектрани и сл. 

05 Осигурување на брегови m 
Осигурување на ' брегови со камен, 

ѕид и друг материјал, осигурување и 
уредување на брегови во градовите 
(кејови и шеталишта) 

06 Надворешен водовод m и m3 

Водоводни доводи и разводна мре-
жа, водоводни резервоари и други 
објекти на водоводот, црпки станици 
и уреди за пречистување 

07 Надворешна канализација m 
Канали и колектори, 
Црпни станици и уреди за пречисту-
вање парч. 

08 Патишта магистрални . m 
09 Други патишта ' m 
10 Тунели и галерии m 

Тунели и галерии на железнички 
пруги и патишта 

11 Улици и плоштади m2 

Сити видови на улици плоштади без 
оглед-на постилката на горниот строј 

12 Железнички мостови, надвозници, под-
возници и вијадукти (над 5 т должина) m 

13 Друмски мостови, надвозници. под-
возници и вијадукти (над 5 т должина) m 

14 Железнички и други пруги m 
Желзнички пруги од нормален и те-
сен колосек, индустриски пруги, шум-
ски пруги, станични колосеци и трам-
вајски пруги 

15 Оперативни брегови m 
16 Авионски писти m2 

17 Електроенергетски водови и мрежи m 
Далноводи, електрични мрежи за ж е -
лезница, трамваи и тролејбус^ воз-
душни и кабелски водови од јака и 
слаба струја и сл. 

18 ТТ линии, кабли, кабелски канализа-
ции, СС линии и СС канализации m 

19 Трафостаници m2 

20 Нафтоводи, гасоводи и пароводи m 
21 Жичари m 

Висечки и верижни жичари, јамски 
жичари, спортски жичари, качувал-
ки и сл. 

22 Истражни дупнатини m 
23 Експлоатациони дупнатини m 
24 Експлоатациони окна, ходници, ускопи, 

нископи и јамски простории m i m 3 

25 Индустриски производствени загради 
(освен хали и хангари) 
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26 Хали и хаnгари 
Хали и хангари во индустријата, тр-
говијата, угостителството и во сите 
видови на сообраќајот 

27 Огноотпорни градби 
Ѕидани тулани, ѕидани варници, 
печки во индустријата на огноотпо-
рен материјал, високи печки, сушил-
ници, хоризонтални и вертикални 
печки во фабриките за цемент, фаб-
рички оџаци и сл. 

28 Силоси, ладилници, резервоари и ци-
стерни 

Во индустријата, земјоделството и 
трговијата и во други дејности 

29 Складови — магацини на производи, 
материјал и орудија за работа 

Во индустријата, земјоделство, гра-
дежништвото, трговијата и во други 
дејности 

30 Штали за крупен и ситен добиток 
Вклучувајќи и свињи 

31 Живинарници 
32 Сушилници и други згради за примар-

на преработка на земјоделски производи 
33 Згради и објекти во шумарството 

Шумарски и лугарски куќи, ловеч-
ки и дрвосечки куќи, складови, шу-

пи и др. 
34 Згради во трговијата 

Трговски стоковни куќи, продавни-
ци, саеми, киосци, аптеки и сл, до-
колку не се хали 

35 Згради на угостителството и туризмот 
„Хотели, мотели, гостилници, кафеани, 
туристички домови, одморалишта, 
планински домови и др. 

36 Згради на сите видови сообраќај 
Железнички станици, пристанишни 
згради, автобуски станици, ремизи, 
гаражи и други видови на згради, до-
колку не се хали и хангари 

37 Згради и објекти на ПТТ, радио и теле-
визиски станици 

38 Управни згради на стопански ОЗТ 
39 Јавни гаражи 
40 Други гореспоменати стопански објекти 
41 Станбени згради 
42 Административни и управни згради во 

вонстопански дејности 
43 Школски згради и интернати 

Сите видови на школски згради и 
интернати 

44 Згради и објекти за култура и умтеност 
Домови на културата, театри, кипа, 
библиотеки, читалници, институти 
и сл. 

45 Згради за здравствена дејност 
Болници, клиники, климатски и бап-
ски лекувалишта, здравствени домо-
ви и' станици, поликлиники и амбу-
ланти 

46 Згради на с о ц и ј а л а грижа 
Јасли и установи за дневен престој 
па деца, домови за дефектни деца и 
возрасни, домови за инвалиди, ста-
речки домови и сл. 

47 Фискултурни згради и објекти 
Сите видови на фискултурни згради, 
стадиони и спортски терени 

48 Згради и објекти за комунална дејност 
Згради за топли и ладни бањи, пазари 

и јавни паркови 

m3 

1112 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2и m3 

m s 

m2 

m s 

m2 и m3 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

49 Други горе неспомнати згради и об-
јекти во вонстопанските дејности m2 и m3 

50 Инвестиции во тек ххх 

Б, ОПРЕМА 

51 Енергетски машини, уреди и постројки парч. 
(Категорија 3 од Наменклатурата на 
основните средства) 

52 Машини работички, уреди и постројки 
за општа намена парч. 

(Категорија 4 од Номенклатурата на 
основните средства) 

53 Специјални и специфични машини, уре-
ди и постројки парч. 

(Категорија 5 од Номенклатурата на 
основните средства) 

54 Средства на транспортот и врските — 
без средствата на друмскиот сообраќај парч. 

(Категорија 6 од Номенклатурата на 
основните средства без групата бб) 

55 Средства на друмскиот сообраќај парч. 
(Група 66 од Номенклатурата на ос-
новните средства) 

56 Крупен алат, инструменти, лаборатори-
ска опрема, погонски, деловен и иеде-
ловен инвентар парч. 

(Категорија 7 од Номенклатурата на 
основните средства) 

57 Инвестиции во тек ххх 

Ц. ДОЛГОГОДИШНИ НАСАДИ 

Категорија 8 од Н.О.С. 

61 Овоштарници 

62 Лозја 
63 Хмељарници 
64 Инвестиции во тек 

Д. ОСНОВНО СТАДО 

71 Коњи 
72 Говеда 
73 Свињи 
74 Овци и кози 

75 Живина 

79 Пчели 
80 Вештачки рибници и мрестилишта 
81 Инвестиции во тек 

Е. ШУМИ И ДИВЕЧ 

91 Шуми 

92 Дивеч 

Ф. ЗЕМЈИШТЕ 

99 Земјиште 

број на 
стеб-
ла ha 
број на 
пењу-

шки/ ha 
ha 
X X X 

грла 
грла 
грла 
грда 
паочи-
на а 
број на 
кош-
ници 
ha 
X X X 

ha 
парч. 

ha 

m2 

m2 и m3 
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III 

ОБРАСЦИ ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ КАЈ МАТЕРИЈАЛНИТЕ БЛАГА НА КОИ ПО-
СТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 

(ЕЛИЕН.И ДО ЕЛНЕП-16)4 

белешка: Зара,ди скратување на текстовите, во насловите на обрасците и во упатствата се изоста-
вени зборовите ,,граѓдпски правни лица", иако на истите обрасци се врши процена на 
штета и ка ј нивните материјални блага, 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-11а 

На овој образец се врши процена на штетата на самиот објект, и за секоја оштетена и 
уништена зграда се пополнува посебен образец. 

Ве заглавјето на образецот се запишува видот на елементарната непогода и времето на непогодата. 
Цифрените податоци се запишуваат во куќичките на овој начин: L l _ 5 -а не „ 

1. Локација на зградата 
Се запишува местото, улицата и куќниот број и називот на општината. 

2. Вид зграда 
На ова прашање се одговара со заокружување на шифрата покрај соодветниот одговор, спрема 

претежноста на користењето на објектот, Под шифрата 4 се распоредуваат адвокатските канцеларии, 
забарските и лекарските ординации и сл. 

8. Година на изградбата 
Податокот се пополнува спрема изјавата на сопственикот или на други лица, или спрема оцена на 

членовите на комисијата за процена на штетата. 

4. Оштетување на зградата 
На ова прашање се одговара така што ќе се заокружи шифрата покрај точниот одговор. К а ј објек-

тите што не се урнати, а штетата е тотална, т.е. објектот мора да се урнува, се заокружува одговорот 
со шифрата 2. 

5. Податоци за оштетените и уништените станови 
Одговорот на ова прашање се запишува ако е во прашање станбена зграда или некоја друга зграда 

наведена ка ј прашањето 2, која во својот состав има една или повеќе станбени единици. 
Корисната површина на станот опфаќа збир на сите подни површини во станот, помножена со соод-

ветен коефициент (JUS U.C2.100), Притоа, во површината се засметуваат и сите површини на подовите 
во нишите на прозорците, на радијаторите, на вградеЕЈтие делови од мебелот и сл. Во корисната повр-
шина се засметуваат и површините на балконите, лоѓите и терасите што и припаѓаат на една станбена 
или деловна единица. Пресметката се врши со множење на површините со следните коефициенти: 

— затворени простории за живење со н и т и 1,0; 
— лоѓи 0,75; покриени тераси 0,50; балкони, отворени тераси, рамни проодни покриви и тремови 

0,25. 

Површина на оштетениот и уништениот деловеп и помошен простор 
К а ј ова прашање се запишуваат податоците за следните површини: на занаетчиските и угостител-

ските дуќани, на адвокатските канцеларии и на лекарските ординации, било да се самостојни објекти 
или во склоп на станбени и други згради; на економските згради на земјоделските стопанства; на 
шупите, гаражите, салашите и сл. 

Површината на деловниот простор ја опфаќа површината на работниот дел на просторијата, повр-
шините на помошните простории (магацини, комуникациски простории, WC). Пресметката на површи-
ната се врши така што површините на просториите се множат со соодветни коефициенти, кои се исти 
како за пресметувањето на корисната површина на становите. 

7. Трошоци за поправка на оштетената зграда 
Овој податок претставува износ на пресметковните трошоци за поправка на оштетените објекти 

добиени со собирање на вредностите од сите позиции на работите што се потребни за поправка на 
оштетувањето, а се наоѓаат запишани на опачината од образецот. 

8. Процена на штетата кај уништените згради 
На прашањето од 8.1 до 8.5 податоците се запишуваат само за објектите што се урнати или се 

толку оштетени што треба да се уриваат. Податоците се земаат од сопственикот, а ако овој го нема 
— тогаш според изјавите на други лица што го познаваат објектот. 

8.1. Вкупната корисна површина на зградата опфаќа збир на корисните површини на сите станови 
и на сите заеднички простории во зградата, пресметани на начинот и со коефициентите како што е на-
ведено тоа ка ј пресметувањето на корисната површина на станот или на деловниот простор, 
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Доколку се работи за семејни згради што имаат визбени односно сутеренеки простории (остави, га-
ража, котларница), како и тавански простор, тие простории се пресметуваат со следниот коефициент: 

— гаражи и остави со обработени ѕидови и тавани 0,75, 
— простории за сместување на гориво и остави со необработени ѕидови и тавани 0,50, 
— необработен дел на таванот чија чиста височина на внатрешниот дел изнесува 2,0 т или по-

веќе 0.35. 
— исто, само со височина помала од 2.0м . . . . 0.20. 
8.2. Податокот за цената се презема од општинската комисија, и тој е единствен за целото подрачје 

на објектите од ист квалитет. Се определува на денот на настанувањето на штетата, а според мес-
тото каде што оштетениот објект се наоѓа. 

8.4 Износот на амортизацијата се пресметува со примена на соодветна стапка на амортизацијата 
од табелата што се дава кон ова упатство. 

8.5. Сегашната вредност на зградата се добива кога од набавката вредност (8.3) ќе се одземе изно-
сот на амортизацијата (8.4). 

За об.јектите во изград,ба се проценува вредноста на оштетениот или уништениот дел, и се запи-
шува за оштетените објекти ка ј прашањето 7, а за уништените — к а ј прашањето 8.5. 

9. Вредност на спасениот материјал 
Вредноста на спасениот материјал се утврдувана тој начин што на посебен лист хартија се специ-

фицира материјалот што може повторно да се употреби. Се пресметува вредноста (количината X це-
ната) и збирот на вредностите се внесува во предвидените куќички. 

10. Вкупен износ на штетата 
Податокот што се запишува во куќичката се добива на тој начин што за оштетените објекти се 

земаат ,,Трошоците за поправка на оштетената зграда" (ставка 7) намалени за вредноста на спасе-
ниот материјал (ставка 9), За уништени објекти износот од ставката „Сегашна вредност на зграда-
та" (ставка 8.5) се намачува за вредноста на спасениот материјал (ставка 9). 

На опачината од образецот 
— Предвиден е простор за краток технички опис кој треба да содржи: катност на објектот и 

височина на секој етаж; конструкција-материјал од кој е граден, покривка и меѓукатна конструк-
ција; обработка на објектот однадвор и однатре и сите инсталации во објектот. 

— Описот на оштетувањето по позиции на потребните работи треба да се изврши врз база на 
п р е м е р о т и претсметката, посебно за секој вид работа, и тоа според материјалот и начинот на кој 
бил вграден пред оштетувањето на објектот. Цената за секоја позиција се применува од единствениот 
ценовник што го обезбедува општинската комисија. Се формира на начинот како што е наведено во 
точка 8.2, а подразбира употреба на нов материјал 

Доколку на образецот нема доволно простор за. сите позиции, треба да продолжи пресметката на 
посебни листови хартија што ги потпишува комисијата и ги прилага кон образецот. 

АМОРТИЗАЦИОНИ СТАПКИ ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

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

Година на старост Години на веројатното траење на зградата 

20 30 40 50 60 70 80 
90 

100 110 120 

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 
НО 80 70 
115 75 

80 1201) 
75 
80 

1) За зградите кои според оваа табли ца својот веројатен век на траење го поминале, се зема от-
пие од најмногу 800/о. 
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ЕЛНЕП-11б 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-11б 

Овој образец служи за процена на штета во случаите на катастрофа од големи размери кога се 
јавува голем број на оштетени и уништени објекти, и кога е најрационално да се врши попис на објек-
тите, а процената на штетата се врши врз резултатите како што тоа е објаснето во методологијата, во 
поглавјето кое се однесува на обработката. Во случај на големи катастрофи овој образец може да се 
примени и на станбениот фонд од општествениот сектор. 

Во заглавјето на образецот се запишупа видот на елементарната непогода и времето на непогодата. 
Цифрените податоци се запишуваат во куќичките на ово ј 'начин I I. 5 ; а не 1 ' 

1, Локација на, зградата 

Се запишува местото, улицата и куќниот број и називот на општината. -

2 Вид зграда 

На ова прашање се одговара со заокружување на шифрата покрај соодветниот одговор опрема 
п р е т е ж н е л а на користењето на објектот. Под шифрата 4 се распоредуваат адвокатските канцеларии, 
заварените и лекарските ординации и сл. 

3. Година на изградбата 

Податокот се пополнува спрема изјавата на сопственикот или на други лица, или спрема оцена 
на членовите на комисијата за процена на штетата. 

4, Зградата е изградена (од материјал) 

Во зградите со скелетна конструкција се распоредуваат зградите кај кои конструктивииот систем 
е изграден од армирано бетонски или челичен скелет. 

Во зградите од тврд материјал се распоредуваат зградите чии носечки ѕидови се изградени од 
тула. камен или монтажни елементи. Овде спаѓаат и повеќекатници коишто немаат комплетен скелетен 
систем. 

Во зградите од слаби материјали спаѓаат зградите изградени од ќерпич или набои, од ќерпич 
или ѓула со дрвен костур (бондрук), од дрво, плетер и други слаби материјали, 

5 Оштетување на зградата 

Заради единствено категоризирани на степенот на оштетувањето, комисиите на стручњаци треба да 
ги посетат сите згради на настраданото подрачје, да ја прегледаат секоја зграда и да и ја одредат ка -
тегоријата на оштетувањето, Бројот на категоријата на оштетувањето ќе се запише со мрсна боја на 
ѕидот покрај влезот во зградата. Броевите се од 1 до 6 и се запишуваат со арапски броеви, 

Заради определување на големината на оштетувањето е извршена поделба на 6 категории. Оште-
тувањата распоредени во овие шест категории главно се однесуваат на оштетувања предизвикани од 
земјотрес, бидејќи можноста за појава на различни оштетувања на објекти е најголема ка ј овој вид на 
елементарни непогоди. Меѓутоа, одделни од овие категории можат да се применат и за други видови на 
непогоди како што се поплави, пожари итн. За сите видови на категории се даваат следните објасненија: 

Прва категорија 

Опфаќа згради со помало оштетување на покрив пата покривка, опшевот, малтерот, стаклото и 
оџаците, 

Под по.мало оштетување се подразбира оштетување на помали површини на покривната покривка 
на опшевот; појава на помали пукнатини за замалтерираните- површини — делумно отпаднал малтер; 
делумно испукале стакла и е оштетен оџакот. 

К а ј поплавите, во прва категорија би се распоредиле зградите со помало оштетување, а кои биле 
под вода 24ћ. Под помало оштетувањр се подразбира помало оштетување на малтерот, столаријата и 
стаклото, како и на подната облога. 

Втора категорија 

Овде спаѓаат зградите ка ј кои дошло до пообемно оштетувања. Под пообемно оштетување се под-
разбира: оштетување на поголема површина на покривната покирвка оштетено, стаклото, урнување на 
оџаци и појава па поголеми површини на испукан и оштетен малтер од сидовите и таванот, како и по-
мали пукнатини во носечкпте ѕидови и бројни пукнатини во п р о г р а д н и т е ѕидови. 

Трета категорија 

Опфаќа згради со делумно оштетување на покривната конструкција (кај коси покриви), на ѕидо-
вите исполнувани, на калкапските (забатни). ѕидови, наѕидните, венците и сл. преградни ѕидови и сто-
ларијата. 

Под делумно оштетување се подразбира делумно оштетување односно деформирање на месечните 
елементи на покривната конструкција (закачалки, столови, рожници и рогови); помали пукнатини во 
армирано бетонските столбови, делумно урнување на одделни преградени ѕидови,, забати, наѕидки, венци 
и појава на поголеми пукнатини на наведените делови од зградата; делумно оштетување на одделни 
делови од столаријата и деформирање на положбата на столаријата. 
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К а ј поплавите, во оваа категорија би се распоредиле зградите со поголемо оштетување, кои биле 
под вода 24 ћ или подолго. Под поголемо оштетување се подразбира оштетување на фасадата на згра-
дата, поголеми деформации на столаријата, испукнат и отпаднат малтер од ѕидовите и таванот, ош-
тетување на ѕидовите во моментот на наидувањето на поројот како и оштетување на инсталациите. 

Четврта категорија 

Овде спаѓаат згради со пообемно оштетување на столбовите и покривната конструкција (кај коси 
покриви), на ѕидовите исполнувани и на п р е г р а д и л е ѕидови и инсталациите. 

Под пообемно оштетување на столбовите се подразбираат бројни пукнатини, а ка ј покривната 
конструкција се подразбира урнување на одделни делови на покривната конструкција, односно нејзи-
но изразито деформирање. 

Под пообемно оштетување на ѕидовите исполнувачи и на преградните ѕидови се подразбира де-
лумно урнување на поголем број на тие ѕидови, рушење и големи деформации. 

Под оштетување на инсталациите се подразбира такво оштетување кое оневозможува функцио-
нирање на инсталацијата поради дефекти настанати како последица од земјотрес. 

Петта категорија 

Овде спаѓаат згради ка ј кои дошло до оштетувања или деформации на одделни конструктивни 
елементи со појава на оштетување од претходната категорија, како и оштетување на инсталациите. 

Под поимот оштетување на конструктивните елементи се подразбира оштетување или деформа-
ција на носечката конструкција - ,на одделни столбови со дијагонални пукнатини, пукнатини на јаз-
лите на конструкцијата и други оштетувања на конструкцијата што мелеат да се санираат. 

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

Шеста категорија 

Овде спаѓаат згради ка ј кои е разорен конструктивниот систем, или зградите се урнати 
Под разорен систем ка ј масивните конструкции се подразбира оштетување на сите носечки ѕидо-

ви во одделни етажи и нивно делумно рушење. Овде спаѓаат и помали згради што се изградени од м а т е -
ријал кој не одговара за трусни подрачја (камен,, ќерпич и др.) 

Во оваа категорија спаѓаат и згради кои во поголема мера се оштетени или урнати поради дејство 
на поплава. 

6, Вкупна корисна површина во зградата во m2 

Го опфаќа збирот на корисните површини на сите станови во" зградата, деловниот простор, и сите 
заеднички простории, пресметани на начинот и со коефициентите како што тоа е наведено при пре-
сметувањето на корисната површина на станот или на деловниот простор. 

Во зградите што имаат визбени односно сутеренски простории (остави, гаража, котларница) како 
и тавански простор, тие простории се пресметуваат со следниот коефициент: 

— гаражи и остави со обработени ѕидови и тавани 0,75, 
— простории за сместување на гориво и остави со необработени ѕидови и тавани 0 50, 
— необработен дел на таван чија чиста височина на внатрешниот дел е 2,0 m или повеќе 0,35, 
— исто, само височината е помала од 2,0 m . . 0,20. 

7 Податоци за оштетените и уништените станови 

а) Одговорот на ова прашање се запишува ако е во прашање станбена зграда или некој друг об-
јект наведен ка ј прашањето 2 а во својот состав има една или повеќе станбени единици, 

б) Корисната површина на станот го опфаќа збирот на сите подни површини во станот, помно-
жени со соодветен коефициент (JUS U.C2.100). Притоа, во површината се засметуваат и сите површини на 
подовите во нишите на прозорците, на радијаторите, на вградените делови од мебелот и слично, Во ко-
рисната површина се засметуваат и површините на балконите, лоѓите и терасите што и припаѓаат на 
една станбена или деловна единица. Пресметката се врши со множење на површините со следните кое-
фициенти : 

— затворени простории за живеење со н и т и . , , 1,0, 
— л о ш 0,75; покриени тераси 0,50; балкони, отворени тераси, рамни проодни покриви и тре-

мови 0,25. 

3 Површина на оштетниот и уништениот деловен и помошен простор 

К а ј ова прашање се запишуваат податоците за следните површини: на занаетчиските и угости-
телските дуќани, на адвокатските канцеларии и сл., било да се самостојни објекти или во склоп на 
станбени и други згради; на економските згради на земјоделските стопанства; на шупите, гаражите, са-
лашите; на црквите, манастирите и сл. Површината на деловниот простор ја опфаќа површината на ра -
ботниот дел на просторијата, површините на помошните простории (WC, магацини, комуникациски про-
стории). Пресметката на површината се врши така што површините на просториите се множат со соод-
ветни коефициенти, кои се исти како за пресметувањето на корисната површина на становите. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-12 

По внесувањето на податоците за елементарната непогода (вид и време на непогодата) и на по-
датоците за општината и местото, на десната страна на образецот се запишува дејноста за коза се вр-
ши процена на штетите. Со самото тоа се користат посебни обрасци за процена на штетите во земјо-
делството.' занаетчиството, угостителството, трговијата, превозничките дејност и други дејности што 
се вршат со личен труд и средства во сопственост на граѓани. 

Посетувајќи ги земјоделските домаќинства и самостојните дуќани за вршење на горенаведените 
дејности, комисијата на проценителите треба да утврди за секое домаќинство, односно дуќан кол-
кава била штетата ка ј опремата што се групира од една страна на машините и уредите, а од друга 
страна на моторните (вклучувајќи и пловни) возила за вршење на дејноста. Во колоната 1 се запишува 
редниот број на земјоделското домаќинство или на самостојниот дуќан на кој се наидува одејќи по 
улица, во колоните од 3 до 6 се внесуваат проценетите штети ка ј наведените материјални блага со 
поделба на оштетени и уништени. Во колоните 7 и 8 се внесуваат вкупните штети. 

Непосредна процена се врши на помошниот образец ЕЛНЕП-ПОМ. на тој начин што со увид. по 
секое средство се утврдува дали е оштетено или уништено. Посебен образец ЕЛНЕП-ПОМ, се корис-
ти за машини и уреди во кои се вклучува и деловниот инвентар, а посебен ЕЛНЕП-ПОМ за моторни 
и пловни возила за вршење на дејноста, Во рамките на секој образец се внесува името и презимето на 
сопственикот и поединечно секој предмет на опремата за кој се утврдува' штетата. За секое се 
внесуваат соодветни податоци во колоните 3—9. Ако средството е оштетено, на посебна хартија се 
пресметуваат трошоците на поправката, по видови на работите што треба да се извршат, а ако е униш-
тено се проценува неговата сегашна вредност (набавната вредност во цените на денот на а 
намалена за износот на амортизацијата, според староста па средството). Во образецот ЕЛНЕП 12 се 
пренесуваат збирните податоци за секое земјоделско домаќинство односно дуќан за кој е проценета 
штета ка ј обртните средства. 

По завршената процена во конкретниот реон, или с т а т и с т и ч к а круг, проценителот е должен да 
изврши собирање на податоците од сите колони, за да се согледа веднаш височината па штетата по 
дејностите. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-13 

На овој образец се искажуваат проценетите штети к а ј обртните средства што се групирани по 
суровини и репроматеријал, и ка ј готовите производи и трговските стоки. Во суровините и репродук-
циониот материјал ка ј земјоделците се опфаќа семето, ѓубрето, добиточната храна и сл.,, а ка ј занает-
чиите тоа се суровините и репроматеријалот од кои ги произведува своите производи, или ги кори-
сти за вршење на услуги. Готовите производи се Јавуваат во земјоделството (растителни и доби-
точни производи), во занаетчиството и трговијата. 

Проценат а се врши на образецот ЕЛНЕП-ПОМ, и тоа посебно за суровините и репроматеријалот, а 
посебно за готовите производи и трговските стоки. За секој сопственик поединечно во обрасците се внесу-
ва секоја оштетела или уништена залиха на суровини" односно стоки. Количествата се внесуваат спо-
ред изјавата на сопственикот, а се пресметуваат според месните пазарни цепи во времето на елемен-
тарната непогода. За оштетените залихи се утврдува и нивната вредност по оштетувањето, па таа 
оштетеност се ,одбива од вредноста пред елементарната непогода, а разликата се внесува во колоната 
6 Во колоната 7 се внесуваат за уништените количества нивните вредности пред елементарната не-
погода. Собраните податоци од ЕЛНЕП-ПОМ, за секој сопственик на обртни средства се пренесуваат 
во соодветен лист на ЕЛНЕП-13, зависно од тоа дали сопственикот е земјоделец, занаетчија, угости-
тел. трговец или превозник, 

По завршената процена, се собираат податоците од сите колони на образецот ЕЛНЕП-13, 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-14 

Со овој образец се проценуваат штетите настанати поради дејството на определена 'елементарна 
непогода ка ј добиточниот фонд и текупггото добиточно производство ка ј земјоделците и други гра-
ѓани кои се занимаваат со одгледување на добиток, живина и кошници. 

Комисијата за процена на штети на самото место ка ј секој производител па добиток го утврду-
ва бројот на грлата на коњите, говедата, овците, козите и свињите и бројот на парчиња на живина-
та односно кошниците зафатени со елементарна непогода. За секоја категорија по видови' на добиток 
се утврдува, покрај бројот, просечната тежина по едно грло. односно парче, како и просечната пазар-
на цена по еден килограм жива мера. На посебни обрасци конструирани за оваа цел утврдениот бпој 
на добиток и живина по категории треба да се помножи со проценетите тежини за секоја категорија и 
на тој начин се утврдува вкупната тежина на секоја категорија. Со множење на вкупната тежина по 
категории и на просечната пазарна цена по категории ќе се добие вкупниот износ на штетата за се-
која категорија Со збир на вкупниот износ на -штетата по категории -на односниот вид на добиток ќе 
се добие вкупниот износ на штетата за тој вид добиток, што се пренесува во колоните 3. 4, 5, 6 и 7 
на образецот ЕЛНЕП-14. . -

Доколку биде можно од определен вид односно категорија на добиток со присилно колење да се 
спаси определено количество на месо или кожа (со продажба на кланици, на самостоен месар или да 
се употреби во самото' домаќ.инство) комисијата вкупниот износ па штетата ќе го намали за вредноста 
на искористеното месо, односно кожа. па така утврдениот износ" за секој вид на добиток ќе го запише 
во соодветната колона. 

При утврдувањето на просечните пазари петти по категории на добиток и живина треба да се 
прави разлика помеѓу основното стадо (приплоден материјал наменет за сопствена репродукција) и 
текуштото добиточно производство, '(материјал во гоењето и подмладокот наменет за продажба). Ос-
новното стадо треба да,.се пресметува по цените што важат за таквиот вид и категорија на добиток, 
односно живина во зависност од расата староста, про.дуктивните својства и др., додека материјалот 
од текуштото добиточна производство треба да се пресметува според м е н и ч н и т е цени. 

К а ј пчелите зафатени со елементарна непогода се утврдува бројот на настраданите или оштете-
ни кошници и се проценува вредноста по една кошница. Добиениот производ со множење на бројот на 
кошниците и просечната вредност по една кошница се запишува во колоната 8. 

Кога ќе се изврши пресметка и запише износот на штетата во образецот за секој сопственик по 
БИДОВИ на добиток и за живината и кошниците, во колона 9 се запишува зборот по редови. Имено, 
збирот по редови во колоната 9 (3 до 8) ќе претставува вкупен износ на. штетата кај добитокот, жи-
вината и кошниците За секое домаќинство. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП-15 

Со овој образец се проценуваат штетите настинати поради дејството на определена елементарна 
непогода кај долгогодишни насади, шумски фонд. текушто земјоделско полјоделско производство и 
земјиште на имоТ на земјоделски домаќинства И .други граѓани. Процената на штетите според овој 
образец ја врши општинската' комисија за п р о ц е с н а штетите. Процената се врши глобално, во 
принцип за целата територија -на општината. 

А. Долгогодишни насади и шумски фонд 

1. О в о ш т а р н и ц и се земјишта на кои претежно се засадени овошни стебла во врзано од-
гледување со растојанија вообичаени за садење на односни -вид на овошје, а главната стопанска 
корист од тие земјишта е производството на овошје Во овоштарници се -сметаат и површините со овош-
ни стабла што не се засадени со вообичаени растојанија, ако приносот од овошје е главна стопанска 
корист од тие површини. 

Во овоштарници се сметаат маслинарниците и насадите на смокви, како и насадите на бадеми и оре-
ви, доколку не се наоѓаат во рамките на шумските состоини. Доколку помеѓу ^редовите на овошјето се 
одгледуваат полјоделски посеви, соодветните површини под тие посеви не се сметаат во овоштарник -

2. Л о з ј а се земјишта на кои се засадени пенушки на винова лоза во врзано одгледување. По-
вршината под винова лоза што се одгледува во широко раздалечени редови помеѓу кои се одгледуваат 
полјоделски посеви или пенушките се наоѓаат на рабовите од полето,, се пресметува така што соодветен 
дел од.површината се става во лозја, а другото во ораници или друга категорија. Меѓутоа, тоа не важи 
за плантажните лозја. , 

3. Како ш у м а се смета секоја површина поголема од 5 ари., која е обрасната со шумски дрвја во фор-
ма на состоиш и служи за производство на шумски сортименти и други производи, или има заштит-
на функција и посебна намена (запазено деградирани, лиснички шуми, прнари и макии). Како шу-
ма се сметаат и културите постари од три години 'и- површините рамномерно обраспати со природен 
,подмладок стар пет и повеќе години. 

Чистини, мали чистинка патишта, потоци и други празнини во шума што можат да се затворат 
со развивање на дрвја на рабовите, се сметаат како шума. 

Дрворедите, парковите во населени места, шумските расадници и групите на дрвја на површина 
помала од пет ари, не се сметаат како шума. 

Процената на штетите кај стеблата на овошје и пенушките на винова лоза, комисијата ја врши 
на тој начин што ја проценува вкупната површина под оштетени и уништени овошни стебла и пенуш-
ки како и вкупниот број на оштетените и уништените стебла, Односно пенушките. Потоа, во зависност 
од видот и сортата на овошјето, односно, грозјето, ја проценува просечната настаната штета по едно 
оштетено и уништено стебло и пенушка, при што треба да се води сметка дали се работи за родни или 
неродни стебла и пенушки. Вкупниот број на оштетените и уништените стебла и пенушки се запишува 
во колоните 4 и 5 во редовите „овоштарници", „лозја". На помошниот образец — ЕЛНЕП-Пом, со мно-
жење на вкупниот број на оштетени стебла и пенушки со проценетите просечни износи на штетата 
по едно оштетено стебло и пенушка се утврдува вкупниот износ на проценетите штети кај оштетени-
те стебла и пенушки и се запишува во колоната 6, додека со множење на бројот на уништените стебла 
и пенушки со проценетата просечна штета по едно уништено стебло и пенушка се утврдуваат вкупните 

-штети кај уништените стебла и пенушки и се запишува во колоната 7, 
Процената на штетите кај шумите се врши на тој начин што кај површините обраснати со дрвја 

чија старост е над 15 години се проценува количината на дрвната маса која се множи со просеч-
ната цена по еден мѕ. Кога се работи за делумно оштетени шуми, тогаш износот на штетите кај оште-
тената шума се запишува во колоната 6, а кога се работи за потполно уништена шума износот на ште-
тите се запишува во колоната 7. 

Кај површините обраснати со видови на дрвја чија старост е под 15 години (осем плантажи** на-
сади), со оглед на тоа дека немаат дрвна маса или пак таа е незначителна, големината на штетата се 
проценува така што површината зафатена со определена непогода се множи со просечните калкула-
тивни трошоци потребни за прередување кон шумската култура на *еден хектар, Кога се, работи за 
делумно оштетени површини обраснати со шума, вредноста на проценетите штети се запишува во ко-
лоната в, а кога се работи за потполно уништени површини обраснати со шума вредност на процене-
тите штети се запишува во колоната 7. 

Б. Текушто производство 

Со овој образец се проценува штетата кај текуштото полјоделско земјоделско производство, а се 
опфатени следните групи на п о с е в и ж и т а , индустриски растенија, градинарски/растенија и добиточни 
крмни растенија како и ливади, овоштарници, лозја и расадници. 

1. Ж и т а се: пченица., рж', јачмен, овес, смеса па рж' и пченица, крупник, ориз, пченка, просо, 
хељда и други жита (разни смеси на жита за исхрана на луѓе и добиток). . 

2. И н д у с т р и с к и р а с т е н и ј а с е : лен, коноп, памук, шеќерна репка, цикорија, хмелз, ин-
дустриска пиперка, сончоглед, маслодајна репка, соја, рицинус, афион, тутун, сирак, лековити- и аро-
матични растенија (камилица, жалфија, лаванда и сл.) и други индустриски растенија (бухач. брни-
стра и , др.). 

3. Г р а д и н а р с к и р а с т е н и ј а с е : компир, морков, кромид, лук, грав во зрно и мешун-
ка, грашок, леќа, зелка, кељ, домати, зелена пиперка, краставици јаготки, малинки, дињи, лубеница'и 
друг зеленчук (салата, цвекла, спанаќ и др.). ' 

Јаготките и малинките иако спаѓаат во ситно овошје, сепак се сметаат во зеленчук, бидејќи се 
одгледуваат на ораници на полјоделски начин. 
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4. Д о б и т о ч н и к р м н и р а с т е н и ј а с е : детелина, (црвена, бела, жолта детелина, смилкита 
и сл,), луцерка, граорица, добиточсн грашок, мешаница на мешунка и жито, мухар, пченка за кр.ма, до-
биточна репа, мешаница на трева и мешунка и други крмни растенија (лупипа, експазета и др.). 

5. Л и в а д и т е се површини обраенати со трева која низа години редовно се косат заради до-
бивање сено. Заедно се искажуваат површините природни и засеани (вештачки ливади). 

8, Р а с а д и и ц и се орапични површини што се користат за производство на садници (овошни, 
лозни и шумски). Во расадниците се вбројуваат и н а у ч н и ц и т е , како и 'ртилиштата и расадниците на 
зеленчук, цвеќе, тутун и сл. било на отворени или покриени површини. 

Комисијата за процена на штети ја проценува за целата територија зафатнина со елементарна 
непогода вкупната површина по категории на користењето на земјиштето, како и вкупниот број на сте-
блата, пенушките. Потоа се проценува очекуваниот просечен принос по единица на капацитет (ћа, 
парч.) кој би се остварил да не дошло до елементарна непогода и просечниот принос што ќе се оствари 
на оштетеното производство по дејството на елементарната непогода. 

Вкупната површина под одделни култури и вкупниот број на стебла и пепушки ка ј делумно 
оштетените производства се множи со разликата помеѓу проценетиот принос кој би се остварил да не 
настанала елементарна непогода и проценетиот принос што ќе се оствари по дејството на елементарната 
непогода. Така утврденото количество се множи со просечните откупни цепи и се добиваат штетите 
Настанати ка ј оштетеното производство кои се запишуваат во колоната 6. 

Вкупната површина под одделни култури и вкупниот број на стебла и пенушки ка ј потполно 
уништената површина се множи со проценетиот принос по единица на капацитет КОЈ би се остварил да 
не настанала елементарна непогода, Така добиеното количество се множи со просечната откупна цена 
по единица на производ и се добива износот на штетите ка ј уништеното производство што се запишу-
ва во колоната 7. 

Проценетото количество на уништеното производство ка ј културите што се делумно уништени се 
запишува во коле-ната 4, а количеството на уништеното производство ка ј културите што се потполно 
уништени во колоната 5. 

Ц. Земјиште 

К а ј земјиштето ,,Трајно онеспособено" за процена на штетите се зема откупната цена на односната 
категорија на земјиштето кое ЕО тоа време и во тоа место ја плаќаат организациите на здружен труд. 

Ка ј земјиштето кое е ,,Привремено онеспособено" комисијата може да го користи годишниот износ 
на закупнината која се плаќа во тоа време во тоа место. 

Оштетените површини на земјиште за определено подрачје комисијата треба да ги процени и да 
ги запише во колоните 4 и 5. Со множење на површините на земјиштето со горенаведените цепи се 
добива износот на штетата која се запишува во колоните 6 и 7 . 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВРАЗЕЦОТ ЕЛНЕП -18 

Процената на штетата ка ј оштетени и уништени предмети на домаќинства и моторни возила се 
врши со непосреден увид во секој предмет на опремата на станот или секое патничко возило, моторцикл и 
друго возило (моторни чамци и сл.) кои служат за лична употреба, а не за вршење еа некоја дејност. 
Процената се врши на помошен образец ЕЛНЕП-ПОМ, во кој за секое домаќинство, кое има ваков 
вид на штета, се внесува поединечно секој оштетен или уништен предмет. Посебен образец ЕЛНЕП-ПОМ се 
користи за мебел, апарати и друга опрема на станот а посебен за моторни возила. За оштетените пред-
мети на домаќинствата што се изразуваат во парчиња, се проценуваат трошоците потребни за нивна 
поправка и се запишуваат во колоната 6, а за уништените предмети се проценува нивната вредност во 
времето на непогода (набавна вредност, - амортизација) и се запишува во колоната 7. За оштетените 
возила., што исто така се искажуваат во парчиња, треба да се утврди потребниот износ на трошоците 
за нивната поправка што може да се направи и на посебна хартија, Утврдените трошоци се запишу-
ваат во колоната 6. За уништените возила се утврдува нивната вредност во времето на елементарната 
непогода (набавна - амортизација). За секое домаќинство се собираат резултатите од процената и се 
пренесуваат во образецот ЕЛНЕП-16. По завршената процена на штетата, се собираат сите колони на 
образецот ЕЛНЕП-16. 
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IV 

ОБРАСЦИ-ТАБЕЛИ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА 



Страна 616 - Број 17 СЛ^ ЖА,КИ ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 21 април 1973 



Сабота, 21 април 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СТТ\Т Број 17 - Страна 617 



Страна 618 - Број 17 СЛ^ ЖА,КИ ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 21 април 1973 



Сабота, 21 април 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СТТ\Т Број 17 - Страна 619 



Страна 620 - Број 17 СЛ^ ЖА,КИ ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 21 април 1973 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

325. Упатство за Единствената методологија за процена на штетите од елементар-ни непогоди - - 577 


