
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле 
гува по потреба. Ракописите не 
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сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

245. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ТАРИФИТЕ ЗА ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ЛИНИ-

СКИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

1. Се определува Републичкиот завод за цени 
да дава согласност за изменување и дополнување 
на тарифите, по самоуправната спогодба на органи-
зациите на здружениот труд што вршат јавен пре-
воз во линискиот патен сообраќај. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1177/1 Претседател 
17 мај 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

246. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за образование и наука Шабан Шеху, до-
сегашен потпретседател на Собранието на општи-
ната Гостивар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1239/1 Претседател 
29 април 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Коенте Богоев, е. р. 

247. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за индустрија и трговија Киро Николовски, 
советник во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1117/1 Претседател 
22 април 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Коенте Богоев, е. р. 

248. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" Ор. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за информации Ратка Бакалинова, советник 
во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ке се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1116/1 Претседател 
22 април 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

249. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО БИРОТО ЗА 
ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА СОБРАНИЕТО 

И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Бирото за прет-
ставки и поплаки на Собранието и Извршниот со-
вет Борис Чевревски, референт во Бирото. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1115/1 Претседател 
22 април 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

250. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се назначува за советник во Извршниот со-
вет Анте Поповски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-691/1 Претседател 
11 март 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Коенте Богоев, е. р. 
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251. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за 

заштита од елементарни непогоди и други општи 
опасности („Службен весник на СРМ" бр. 5/72), Из-
вршниот совет утврди 

ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 

НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ 

I. ЦЕЛТА НА ПРОЦЕНАТА 
Процената на штети од елементарни непогоди 

и други општи опасности има за цел врз основа 
на единствени принципи, што пореално да се утвр-
ди обемот на стварната штета која настанала како 
непосредна последица од елементарните непогоди и 
други општи опасности, штетата која настанала 
поради прекинување на процесот на производство-
то, услугите и другите стопански или нестопанска! 
дејности, како и обемот на трошоците за отстра-
нување на непосредните последици. 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
1. Процената на штетите се врши во согласност 

со поставките изнесени во оваа единствена методо-
логија и приложените обрасци со упатство за нив-
но пополнување. 

2. Штетата од елементарните непогоди и други 
општи опасности се проценува по единиците на 
процена и тоа на самото место, непосредно по на-
станувањето на штетата. 

3. Да се утврди стварната положба во едини-
цата на процената на штета со положба пред на-
станувањето на штетата, како и да се утврди обе-
мот на осигурувањето според општите и посебните 
правила на осигурувањето. 

4. Основицата за процена на штета од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности треба да 
биде вредноста на објектот непосредно пред наста-
нувањето на елементарната непогода. Висината на 
неговата вредност се определува според пазариш-
ната вредност во местото каде што е објектот уни-
штен или оштетен, намалена за износот на амор-
тизацијата. 

5. Процената на штетите се врши според един-
ствени критериуми за процена на штета искажани 
во оваа единствена методологија и упатствата што 
ќе ги дава Републичката комисија за процена и 
утврдување на штетите од елементарни непогоди 
и други општи опасности. 

6. Вредноста на утврдената штета во единицата 
на процена не може да биде повисока од вредно-
ста на стварната положба пред настанувањето на 
штетата. 

7. Процената на штетите да се врши на про-
пишаните обрасци, кои се составен дел на оваа ме-
тодологија. 

Покрај пропишаните обрасци комисиите за 
процени и утврдување на штета од елементарни 
непогоди и општи опасности можат да употребуваат 
и помошни обрасци за определено евидентирање 
кое не е предмет на процена на штети, како што е 
евидентирањето на лицата кои настрадале непо-
средно од непогодата и лицата настрадаш! при ра-
бота на одбрана од елементарни непогоди. 

8. Комисиите за процена и утврдување на ште-
ти од елементарни непогоди и други општи опас-
ности, при својата работа можат да се користат со 
искуствата и принципите на процената на штетите 
што ги има здобиено Заводот за осигурувања на 
имоти и лица „Македонија" — Скопје. 

III. ОРГАНИ ЗА ПРОЦЕНА И НИВНИТЕ 
ЗАДАЧИ 

1. Органи за процена 

Органи за процена на штети од елементарни 
непогоди и други општи опасности се комисиите 
што ги формираат: Републиката, општините, орга-
низациите на здружен труд и други организации 
и државните органи, врз основа на член 27 од За-
конот за заштита од елементарни непогоди и дру-
ги општи опасности („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/72). 

2. Задачи на органите за процена 

а) Републичка комисија за процена и утврдување 
на штета од елементарни непогоди и други 

општи опасности 

Заштитата од елементарните непогоди и други 
општи опасности со кои се загрозени животот и 
здравјето на луѓето и материјалните добра, во по-
голем обем и кога општините не се во состојба 
организирано и успешно да преземаат непосредни 
мерки, ја организира, координира, усогласува и 
насочува Републиката, при што задачите на Ре-
публичката комисија за процена и утврдување на 
штета од елементарни непогоди и други општи 
опасности се: 

1) да соработува со комисиите за процена на 
штети во општините, организациите на здружен 
труд и други организации, 

2) да соработува со соодветна комисија на Со-
јузниот извршен совет за процена на штети, 

3) во соработка со комисиите да решава на-
челни и методолошки прашања што ќе се појаву-
ваат во текот на работата, 

4) на комисиите да им укажува потребна по-
мош во вид на инструктажа, 

5) да ги разгледа и меѓусебно да ги усогласи 
парцијалните, конкретни методологии за процена 
на штета од елементарните непогоди и други оп-
шти опасности во поодделни области, 

6) да настојува да се обезбедат квалификувани 
стручни кадри во сите комисии, кои ќе бидат спо-
собни реално да ја утврдат висината на штетата 
причинета од елементарните непогоди и други оп-
шти опасности, 

7) по завршната процена на штетите и добиени-
те сво дни — збирни резултати од процената и из-
вештаите со предлозите на општинските комисии 
за процена на штета за конкретните мерки за от-
странување на штетите од елементарните непого-
ди и други општи опасности, во соработка со ко-
мисиите во републичките органи на управата, да 
организира обработка на сите собрани материјали 
и изработка на сво дни материјали за процена на 
штета по стопански области к гранки, и да подгот-
вува извештај за вкупно утврдената и проценетата 
штета на територијата на Републиката (по општи-
ни), со предлог-мерки за отстранување на штетата 
и другите последици причинети од елементарните 
непогоди. 

б) Општинска комисија за процена на штета 

Со оглед на тоа што општината ја организира 
заштитата од елементарни непогоди и други општи 
опасности на своето подрачје и формира општин-
ска комисија за процена на штета, основните за-
дачи на комисијата ќе се определат со актот за 
нејзтшото формирање, а ќе се состојат во следново: 

1) преку свои посебни комисии на стручњаци 
зр. процена на штета, формирани во единиците за 
процена на штета, ја организира и спроведува не-
посредната процена на штета на самото место и 
тоа: 
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во општествен сектор: 

— за јавните патишта од IV ред, 
— за станбени згради и станови во општествен 

и приватен сектор, 
— за комунални објекти и уреди; 

во приватен сектор: 

— за приватно занаетчиство и угостителска 
дед ност, 

— за индивидуално земјоделско производство, 
— за личниот имот на населението (подвижен 

и недвижен); 
2) да ја насочува и координира работата на 

комисиите на својата територија и да им укажува 
потребна помош во текот на работата при проце-
ната на штетата; 

3) да настојува да се обезбедат квалификувани 
стручни кадри во комисиите што ги формираат ор-
ганизациите на здружениот труд и други органи-
зации за процена на штета; 

4) да соработува со Републичката комисија за 
процена и утврдување на штета од елементарни 
непогоди и други општи опасности; 

5) да организира собирање на вкупниот мате-
ријал за процена на штетата на својата територија, 
да го обработи материјалот, да изработи сводни — 
збирни резултати по стопански области и гранки 
и да изработи извештај со предлог-мерки за от-
странување на штети од елементарните непогоди 
во општината и да и ги дава во определениот рок 
на Републичката комисија за процена и утврдува-
ње на штета од елементарни непогоди и други оп-
шти опасности. 

в) Комисии на организации на здружен труд 
и други организации и државни органи 

Врз основа на Законот за заштита од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности, органи-
зациите на здружен труд и другите организации и 
државните органи, заради остварување на задачите 
во врска со заштитата од елементарните непогоди 
и други општи опасности, преземаат мерки за заш-
тита на животот и здравјето на луѓето и матери-
јалните добра, ги извршуваат задачите и ги спро-
ведуваат мерките за заштита од елементарни не-
погоди и други општи опасности, што ќе ги нареди 
надлежниот орган на Републиката односно општи-
ната. 

Комисиите за процена и утврдување на штети 
што ќе ги формираат организациите на здружен 
труд и другите организации и државните органи, 
кои претрпеле штета од елементарните непогоди и 
други општи опасности, ги имаат следниве задачи: 

1) во определен рок и на самото место, во ра-
ботната организација да изврши реална процена 
на вкупната штета, во согласност со оваа методо-
логија, 

2) да соработува со општинската и Републич-
ката комисија за процена на штета, 

3) да обезбеди правилно пополнување на сите 
обрасци, што се однесуваат на единицата за про-
цена на штета од елементарни непогоди и други 
општи опасности (во три примероци), 

4) да изработи записник за процена на штетата 
во кој треба да се внесат и предлози на конкрет-
ни мерки за отстранување на штетата и последи-
ците од штетата (во три примероци), 

5) материјалот од извршената процена на 'ште-
тата, вклучувајќи го и записникот за процена на 
штетата во определен рок, да се достави во два 
примероци на општинската комисија, а еден при-
мерок се задржува. 

Сите комисии за процена и утврдување на ште-
ти од елементарните непогоди и други општи опас-
ности, треба да се составени од стручни и квали-
фикувани работници за поодделни области кои се 
способни реално да извршат процена на директна-
та и индиректната штета, која ќе настане поради 
прекинување на производството, услугите и дру-
гите стопански или нестопански дејности, како и 
обемот на трошоците за отстранувањето на непо-
средните последици. 

IV. ЕДИНИЦА ЗА ПРОЦЕНА 

Како единица за процена на штета од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности во која 
се врши процена на штети на самото место, се 
смета: 

а) во општествен сектор 

1) организација на здружен труд во областа на 
стопанството, 

2) секоја станбена зграда и станови кои се во-
дат во фондот на организацијата за стопанисување 
со станбениот фонд, како и деловни простории да-
дени под закуп, 

3) установа или служба во комунална несто-
панска дејност (стопанска гранка 812), 

4) установа или друга организација за дејност 
во областа на образованието, науката, културата, 
заштитата на здравјето, социјалната заштита, фис-
културата и ел., 

5) општествени и државни органи или служба 
за дејност на општествени или државни органи, 

6) корисна површина искажана во м2 за стано-
ви, деловни простории и згради. 

6) во приватен сектор 

^ 1) приватен занаетчиски дуќан, угостителски 
дуќан, или дуќан за друга услужна дејност, 

2) индивидуално земјоделско стопанство, 
3) станбена зграда, работни простории или стан, 
4) домаќинство со својот подвижен и недвижен 

имот. 

V. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕНА 

Во врска со предметот на процената на штетата 
од елементарните непогоди и други општи опас-
ности, треба да се настојува да се изврши про-
цена: 

1) на сите директни штети во општествен и 
приватен сектор и тоа како во стопански, така и 
во нестопански дејности, 

2) индиректни штети за сите влијанија врз 
снабдувањето на стопанскиот потенцијал како и 
врз забавувањето на темпото на развојот на сто-
панските и ^стопанските дејности во општествен и 
приватен сектор, и 

З а б е л е ш к а : 

1) за јавните патишта од I, II и III ред еди-
ница за процена на штета е претпријатието за одр-
жување на патиштата, додека за јавните патишта 
од IV ред единица за процена на штета е устано-
вата или организацијата на општината на која се 
патиштата дадени за одржување, 

2) во речниот-езерскиот сообраќај единица за 
процена на штета е претпријатието и пристани-
штето, односно претпријатието за изградба и одр-
жување на внатрешниот пловен пат. 
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3) да се утврдат трошоците за оетранување на 
последиците од настанатата штета. 

Загубите на човечките жртви не можат да би-
дат предмет на процена. Штетите и другите тро-
шоци во врска со населението што ја преживеало 
елементарната непогода треба да се утврдат како 
трошоци за отстранувањето на последиците од не-
погодата и другите општи опасности. 

Под директни штети се подразбираат штети 
што настанале непосредно од елементарните непо-
годи и други општи опасности и тоа штети: 

1) на основните средства кои се наоѓале во упо-
треба на денот на неногодата (градежни објекти, 
орудија за раоота, долгогодишни насади, дооиток, 
земјишта, добиток како основно стадо, основни 
средства за изградба, невградени инвестициони ма-
тер^ али и опрема, машини, уреди, инсталации 
и др.), 

2) на основните средства на заедничката потро-
шувачка (ресторани, угостителски објекти и ел.), 

3) на обртните средства (суровини, материјали, 
ситен инвентар, полупроизводи, недовршено произ-
водство, готови производи и друга стока, а кај зем-
јоделските организации на производството што е 
во тек (посевите, долгогодишните насади, добиток 
во тов и земјиште подготвено за сеидба), 

4) во областа на водостопанството (штетите кои 
настанале на регулационите работи на водотеците, 
на одбрана од поплава, на системите за одводнува-
ње, на мали и микро-акумулации, на водозафака-
ња, главни доводни канали, други канали за на-
воднување, објекти на каналската мрежа и опрема 
за наводнување), 

5) од ерозија и порои и тоа во општествен сек-
тор, штети што настанале на противерозивните 
објекти и порои каде е вршено уредување (објекти 
во корито на порој, објекти на слив), како и на 
поројни водотоци на кои не се изведувани работи 
(за објекти во коритото на порои и за објектите на 
сливот), 

6) на геодетско-катастарски инвентар, белези-
те, елаборатите на премерот и катастарот на зем-
јиштата, 

7) на приватни занаетчиски, угостителски и 
други дуќани на услужна дејност, 

8) на земјоделското производство кај индиви-
дуалните земјоделски производители; за готовото 
производство, производство во тек, добиток во тов 
и долгогодишните насади, 

9) на подвижниот и недвижниот имот на насе-
лението, 

10. на станбениот фонд во општествена и при-
ватна сопственост, 

11) на отстранување штети и други последици 
од елементарните непогоди и други општи опасно-
сти за што организациите на здружениот труд и 
другите организации и државните органи напра-
виле определени трошоци од своите сопствени сред-
ства при 'извршувањето на подготвителни работи 
за одбрана од елементарните непогоди, при самата 
одбрана и по елементарната непогода или друга 
општа опасност и тоа: 

— трошоци на одбрана од елементарната непо-
года и друга општа опасност, 

— трошоци на спасување на населението и 
имотот, 

— трошоци за исхрана и сместување на насе-
лението, 

— трошоци за евакуација на населението, 
— трошоци за превентивна заштита, 
— трошоци за укажување прва помош на на-

селението, 

— трошоци за изградба на објекти за привре-
мено сместување на населението и имотот, 

— трошоци за чистење и расчистување на по-
вршините со уривање на објекти, одвозување на 
материјали и откупи, 

— трошоци за долгорочно давање помош на 
оштетените лица, 

— трошоци за спроведуваше на акцијата за 
процена на штетата, 

— други разни трошоци. 
Под индиректни штети се сметаат: 
1) штети што настанале поради прекин односно 

смалување на производството, 
2) штети што настанале под влијанието на фик-

сните трошоци на економичното работење, поради 
работење со смален капацитет (дел на трошоци кои 
течат без оглед што постои прекин на работа: ош-
тетување на опрема, уреди и друго), 

3) штети што произлегуваат поради неиспол-
нувањето на договорите и кооперативните обврски 
во здоговорените рокови во земјата и во странство 
(казнени интереси и ел.), 

4) други индиректни штети. 
При вршењето на процената се утврдува дали 

некое лице настрадало непосредно од непогодата 
или при работата на одбрана од елементарните не-
погоди. 

Во рамките на предметот на процена на штета 
од елементарните непогоди и други општи опасно-
сти спаѓа и утврдување на сите конкретни мерки 
што треба да се преземат за отстранување на ште-
тата и сите други последици причинети од елемен-
тарната непогода, како и мерки за потрајна од-
брана од елементарните непогоди, заради заштита 
на човечките животи и имоти. 

VI. ЕДИНСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНА 

Органите на процена применуваат единствени 
елементи за процена. За формирање максимални 
единствени елементи за процена претходно се обез-
бедуваат определени показатели како што се: 

— дали и на кој износ оштетениот објект или 
друг имот бил осигуран и кај која осигурителна 
организација, 

— степенот на оштетеноста на објектот или 
имотот од елементарната непогода, 

— вредноста на оштетениот — уништен објект 
или имот непосредно пред настанувањето на еле-
ментарната непогода (при што треба да се земе 
пазарната вредност во местото каде што е објектот 
уништен или оштетен), 

— износот на амортизацијата на оштетениот 
— уништен објект или друг имот, 

— категоризација на објектите или имотот што 
се оштетени или уништени од елементарната не-
погода. 

1. Методологија за процена на штета 
за станбените и деловните згради 

и станови 

Процената на штетата од елементарни непо-
годи на станбените и деловните згради се врши 
врз основа на: изградена бруто-површина во м2 и 
категорија на зградата, цена по м2, висина на амор-
тизацијата и висина на процентног оштетување. 

а) изградената површина се утврдува според 
бројот на катовите, должината и ширината- на згра-
дата. Под „кат" се впишува бројот на катовите кол-
ку што има зградата и тоа: 

ако зградата е приземна — 1, 
ако зградата е еднокатна — 2 ити. 



19 јуни 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 25 — Стр. 610 

Зградата ако има визба и таван, бројот на ка-
товите да се зголеми со 1. 

Зградата ако има само визба или само таван, 
не се зголемува бројот на катовите. 

Зградата ако има, на пример, 5 ката со еднак-
ва широчина, а шестиот кат има помала широчина, 
тогаш посебно се зема должината и ширината на 
6 кат и за него посебно се смета изградената бруто 
површина во м2. 

б) при намената за процена на штетата, згра-
дите се распределуваат во следниве категории: 

Прва категорија — згради армирано-бетонска 
конструкција, масивни згради со сите инсталации 
(парно греење, лифтови, хидрофор и др.). 

Втора категорија — масивни згради кои ги не-
маат сите инсталации предвидени за зградите од 
прва категорија. 

Трета категорија — мешовито градење на 
згради и послабо градење на масивни згради. 

Четврта категорија — сите други згради. 
Петта категорија — згради без темел и слични 

згради. 
Зградите со особена конструкција, се трети-

раат како екстра-категорија и посебно се проце-
нуваат. 

в) цената по м2 изградена површина се разли-
кува според категоријата на зградата, и тоа: 

за првата категорија . . . . динари (м2 бруто по-
вршина) 

за втората категорија . . . . динари (м2 бруто по-
вршина) 

за третата категорија . . . . динари (м2 бруто по-
вршина) 

за четвртата категорија динари (м2 бруто 
површина) 

за петтата категорија динари (м2 бруто по-
вршина). 

Цените по м2 изградена површина за зградите 
од екстра категорија се определени од случај до 
случај од страна на проценителот на штетата. Ако 
проценителот наиде на згради од категорија за ко-
ја не може да определи цена, за тоа ќе се сове-
тува со други проценители и со Републичката ко-
мисија. 

г) висината на амортизацијата на зградата се 
определува според староста на зградата и нејзи-
ниот век на траење, а според „табелата за пресме-
тување на временската градежна вредност кај 
зградите" (види прилог 1 и 2). 

д) висината на процентно^ оштетување на 
зградата се определува според степенот на оште-
тувањето. 

Ако зградата е наполно уништена од елемен-
тарни непогоди (срушена), процентот на оштету-
вањето е 100%. 

ѓ) висината на штетата од вистинската вред-
ност на зградата ја претставува вредноста на згра-
дата од иста категорија и изградена површина во 
м2 според состојбата пред уништувањето, односно 
оштетувањето од елементарни непогоди, намалена 
за износот на амортизацијата. 

2. Методологија за процена на штета 
на предметите од домакинството 

Штетата на предметите од домаќинството се 
проценува според степенот на оштетувањето и 
просечната вредност на предметите од домаќин-
ството на м2 изградена бруто површина на згра-
дата. 

Процентот на оштетувањето се определува од 
страна на проценителот со увид на самото место, и 

Просечната вредност на предметите од дома-
ќинството се врши врз основа на посебни елемен-
ти за процена. 

3. Методологија за процена на штетата на 
деловните средства на стопанските 

организации 

Процената на штетата на средствата на стопан-
ските организации се врши: 

а) за основни средства (градежни објекти, оп-
рема и други основни средства) — според ревало-
ризираните неотпишани вредности од книгите или 
пазарната вредност намалена за амортизацијата, 

б) за залихите,на стока и материјали — спо-
ред пазарната цена на производството, 

в) за залихите на готовите производи, недовр-
шеното производство кај производителите — спо-
ред вредноста по која се врши инвентирање на 
тие залихи според позитивните прописи. 

4. Методологија за процена на инвентарисаните 
предмети на нестопанските организации 

Процената на инветарисаните предмети на не-
стопанските организации (органите на управата, 
школите и ел.) ќе се врши според инвентарната 
вредност на тие предмети со примена на ревало-
ризациониот коефициент. 

5. Методологија за процена на штетата на 
културно-историските споменици и 

на музејските предмети 

а) висината на штетата на културно-истори-
ските споменици ќе се утврдува според износот на 
трошоците потребни за нивната обнова (реставра-
ција). 

б) висината на штетата на музејските предме-
ти се утврдува: 

— ако предметите се само оштетени — според 
висината на трошоците за реставрација, и 

— ако предметите се уништени — според нив-
ната вредност по оцена на посебна стручна коми-
сија. 

VII. СОСТАВЕН ДЕЛ НА ОВАА МЕТОДО-
ЛОГИЈА СЕ: 

1) Табелата за пресметување на временските 
градежни вредности кај цивилните згради (амор-
тизација), 

2) Табелата за пресметување на временско-гра-
дежните вредности кај индустриските згради, 

3) Обрасците за вршење на процената (од 1—11), 
4) Упатството за пополнување на обрасците. 
VIII. Оваа методологија влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2688/1 
8 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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Прилог — 1 

Т А Б Е Л А 

за пресметување на временски градежни вредности кај цивилните згради (амортизација) 

5 12 8 5 4 3 3 2.5 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 
10 30 18 12 10 8 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2 2 
15 52 30 21 16 12 10 9 8 7 6 5 4.5 4.5 4 4 4 3 3 
20 80 44 30 22 18 14 12 11 10 8 8 8 7 7 5 5 5 5 
25 — 61 41 30 23 19 16 14 12 11 10 9 8 8 7 7 6 6 
30 — 80 52 38 30 24 21 18 16 14 12 11 10 10 9 8 7 7 
35 — — 65 48 37 30 25 22 19 17 15 14 12 11 10 10 9 8 
40 — — 80 58 44 36 30 25 22 20 18 16 14 13 12 11 11 10 
45 — — .—. 68 52 42 35 30 26 23 21 19 17 16 14 13 12 12 
50 — — — 80 61 48 41 34 30 26 23 21 19 18 16 15 14 13 
55 — — — — 71 55 47 39 34 30 27 24 21 20 18 17 16 15 
60 — — — — 80 64 52 44 38 34 30 27 24 22 21 19 18 16 
65 72 59 49 43 37 33 30 27 24 23 21 20 18 
70 74 65 54 48 42 37 33 30 27 25 23 22 20 
75 72 61 52 46 41 37 33 30 27 25 23 22 
80 80 66 58 50 44 40 36 32 30 27 25 24 
85 73 63 54 48 43 39 35 32 30 28 26 
90 80 68 59 52 47 42 38 35 32 30 28 
95 74 64 56 50 45 41 38 35 32 30 

100 80 70 61 54 48 44 41 37 34 31 
105 74 65 58 52 48 44 40 37 35 

Прилог — 2 
Т А Б Е Л А 

за пресметување на временско-градежните вред-
ности кај индустриските згради 

1 92 94,7 96 96,8 97,4 97,8 98 98,2 98,4 
2 84 88,4 92 94,6 94,7 95,4 96 96,5 96,8 
3 76 84 88 90,4 92 93,1 94 94,7 95,2 
4 68 78,8 84 87,2 89,4 

86,8 
91 92 93 93,6 

5 60 73,4 80 84 
89,4 
86,8 88,6 90 91,1 92 

61 52 68 76 80,8 84 86,2 88 89,4 90,4 -
7 44 62,7 72 77,6 81,6 84 86 87,6 88,8 
8 36 57,4 68 74,4 78,7 81,7 84 85,8 87,2 
9 28 62 64 71,2 76,1 79,5 82 84 85,6 

10 20 46,5 60 68 73,4 77,1 80 82,2 84 
12 36 52 61,6 68 72,6 76 78,7 80,8 
14 25,5 44 55,2 62 68 72 75,1 77,6 
16 

25,5 
36 48,7 57,4 

52 
63,4 68 71,6 74,4 

18 28 42,4 
57,4 
52 58,9 64 68 71,2 

20 20 36 46,8 54,2 60 64,5 68 
22 29,6 41,4 50 56 61 64,8 
24 23,2 36 45,1 52 57,4 61,6 
26 

23,2 
30,8 40,6 48 53,8 58,4 

28 25,4 36 44 50,2 55,2 
30 20 31,4 40 46,7 52 
32 26,9 36 43,2 48,8 
34 22,3 32 39,6 45,6 
36 28 36 42.4 
38 24 32,5 39,2 
40 20 29 36 
42 25,4 32,8 
44 21,8 29,6 
46 26,4 
48 23,2 
50 20 
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Образец — 1 

Назив на ОЗТ . Област 

Општина —— 

ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТИТЕ ОД 
(вид на елем. непогода) 

ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

А. ДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

I. Основни средства и средства за заедничка потрошувачка 

(Износ во ООО дин.) 
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П
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д 

О
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

Земјиште 
Градежни објекти 
Градежни објекти заштитени 
како споменици на културата 
Орудија за работа 
Долгогодишни насади 
Добиток 
Останати основни средства 
Функционални — специфични 
основни средства 

9 Вкупно (1—8) 

10 Средства од заедничка потрошу-
вачка 

И Вкупно (9 + 10) 

II. Обртни средства 

1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 11 

12 Суровини 
13 Репроматериј али 
14 Полупроизводи 
15 Готови производи 
16 Вкупно (12, 13, 14 и 15) 

III. Трошоци 

Р. бр. Е л е м е н т и Износ во 000 д. 
1 2 3 

17 

18 
19 
20 
21 

22 

Трошоци за одбрана од елементарни непогоди (набавка и полнење на вреќи 
со песок, подигнување на насипи, користење на механизација и др.) 
Чистење на поплавените површини, машини и уреди 
Трошоци за привремено сместување 
Превентивна здравствена заштита (вакцинација, дезинфекција и др.) 
Останато 

Вкупни трошоци (17— 21) 
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Б. ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

1 2 3 

23 Штета настаната поради застој односно намалување на производството 

24 Штета настаната под влијание на фиксните трошоци на работењето и поради 
смалено користење на капацитетите 

25 Штети што произлегуваат од неможноста на исполнување на договорни об-
врски спрема кооперантите и други договори во земјата и странство (казни, 
пенали) 

26 Останати индиректни штети 

27 Вкупно индиректни штети (23 — 26) 

В. ВКУПНИ ШТЕТИ 

Целосно уништени Оштетени СО 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Е л е м е н т и 

Ед
ин

ич
на

 м
ер

а 

Ко
ли

чи
на

 

Се
га

ш
на

 п
аз

ар
на

 
ј 

вр
ед

но
ст

 

П
от

ре
бн

и 
ср

ед
. з

а 
но

ва
 

гр
ад

ба
-в

ис
ин

а н
а 

ш
те

та
та

 

К
ол

ич
ин

а 

Се
га

ш
на

 п
аз

ар
на

 
вр

ед
но

ст
 

П
от

ре
бн

и 
ср

ед
. з

а 
по

пр
ав

ка
-

ви
си

на
 н

а 
ш

те
т.

 

Вк
уп

на
 ш

те
та

 
(6

+9
) 

П
ри

зн
ат

а 
ш

те
та

 о
д 

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28 Основни средства и средства за 

заедничка потрошувачка (р. бр. 9) 

29 Средства од заедничка потрошу-
вачка (р. бр. 10) 

з а Уништени и оштетени обртни 
средства (р. бр. 16) 

31 Трошоци (р. бр. 22) 

32 Вкупно директни штети (р. бр. 
11 + 16 + 22) 

33 Вкупно индиректни штети (р. 

бр. 2 7 ) 

34 Вкупни штети (р. бр. 32 + 33) 

Дата 

Место 

Комисија за процена 
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Образец — 2 

Претпријатие односно, работна органи- Општина 
зација која ги одржува патиштата 

ПРЕГЛЕД (НОМЕНКЛАТУРА) 

на штетите од на јавните патишта 
(вид на елемент, непогода) 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Назив на патот и опис на оштетување 
на патот и патните објекти 

Ед
ин
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ер

а 
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ли

чи
на
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1 2 3 4 1 ' 5 1 6 

Пат 
(назив на патот, ред. број) 

А. Долен строј 

1 Однесен насип на дело! 

од до 
од до 
од до 

Вкупно однесен насип 

м3 

м3 

м3 

м3 

2 Однесена банкина 

од до 
од до 
од до 

Вкупно однесени банкини 

м3 

м3 

м3 

м3 

3 Наталожено осипини и нанос 

од — до 
од до 
од до 

Вкупно однесено осипина и нанос 

м3 

м3 

м3 

м3 

4 Појавени клизишта и руневи 

од до 
од до 
од до 

В. Горен строј 

а) толчанички коловоз 
— толчанички или шљунковит коловоз до 

15 см. 
— толчанички или шљунковит коловоз со 

или без камена подлога со дебелина пре-
ку 15 см. 

б) современи коловози за лесен сообраќај 
— површинска обработка еднослојна 
— двослојна површинска обработка со под-

лога 

м3 

м3 

м3 

м2 

м2 

м2 

м2 
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1 2 3 4 5 6 

в) современ коловоз за среден сообраќај 

— пенетрисан или засипан макадам со 7—8 
см. со површинска обработка и подлога м2 

— асфалтен тепих дебелина 3—4 см. со по-
вршинска обработка и подлога м2 

— цементен макадам дебелина 8 см. со повр-
шинска обработка и подлога м2 

г) современ коловоз за тежок сообраќај 

— цемент — бетонски коловоз м2 

— коловоз од крупни и ситни камени коц-
ки со подлога м2 

— асфалтен бетон со врзан слој на подлога 
и битуменизиран шљунак и тампон м2 

В. Опрема на патот 

а) одбојни огради м1 

б) бетонски камени огради м1 

в) дрвени, железни цевки на дрвени и желез-
ни столбови м1 

г) дрвореди покрај патот м1 

Г. Објекти (дрвени — бетонски) 
а) срушени пропусти со отвор од 0,3—5 м. број 

б) срушени потпорни обложни ѕидови М1 • 

в) срушени риголи м1 

г) срушени кегли и осигурување на косини м2 

Д. Мостови 

Дрвени — полумасивни 
а) оштетени или однесени овални столбови м3 

б) оштетени или однесени речни рамови м3 . 

в) оштетени или однесени пшеници или јарме-
њачи м* 

г) оштетување на патосот м2 

д) оштетување на оградата м1 

ѓ) срушени дрвени мостови на км. со 
отвор м. м1 

Камени 

а) срушен камен мост на км. со отвор 
м . м1 

Бетонски 

а) срушени бетонски мостови на км. со 
отвор м. м1 

Челични 

а) срушен челичен мост на км. со отвор 
м. м* 

Дата 
Место 

Комисија за процена 
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1 Организација на здружен труд Образец — 3 

или 
2. Земјоделско - индивид. стопан-

ство на 

Општина 

ОБЛАСТ ВОДОСТОПАНСТВО 

Податоци за проценета штета од 
(вид елем. непогода) 
А. ДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

на хидротехничките објекти и порои 

I. ПОВРШИНИ 
1 Во брането подрачје од поп-

лави ха 
2 Во системи за одводнување ха 
3 Во системи за наводнување ха 

II. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

1 Градежни објекти 
а) регулирани водотоци 

— корито м1 

— надолжни м1 

— попречни м1 

б) објекти за одбрана од поп-
лави 
— насипи м3 

— чуварници бр. 
— устави / бр. 
— пропусти бр. 
— останато бр. 

в) брани на акумулации 
— евакуациони органи бр. 
— опрема бр. 
— ДРУГО 

г) системи за одводнување 
— црпни станици бр. 
— основна каналска мрежа м1 

— детална каналска 
мрежа М1 

— пропусти бр. 
— устави бр. 
— мостови бр. 
— останато бр. 

д) системи за наводнување 
— брани бр. 
— црпни станици бр. 
— зафати на устави бр. 
— главни доводни канали м1 

— надземни м1 

— вкопани м1 

— пропусти бр. 
— устави бр. 
— мостови бр. 
— сифони бр. 
— останато бр. 
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1 2 3 . 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 

ѓ) објекти за. одбрана од порои 
— во корито 
— попречни гр атев. 
— надолжни 
— објекти во сливот 

бр. 
м3 

м3 

бр. 

е) останати стопански објекти 
— магацини 
— работилници 
— бази 

бр. 
бр. 
бр. 

ж) управни згради бр. 

2 Опрема, машини, орудија и 
алати 

а) опрема на браните 

б) електро-машинска опрема 
во системи за одводну-
вање 

в) електро-машинска опрема 
во системи за наводну-
вање 

г) машини за изведување на 
водостопански работи 
— булдожери 
— канало-копачи 
— утоварувачи 
— останато 

д) разни орудија и алати 

ѓ) транспортни средства и 
врски 
— камиони 
— трактори 
— приколки 
— останато 

е) останата опрема 

бр. 

бр. 

бр. 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

бр. 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

3 Биолошки работи во пороите 

а) . . . . . . . 
3) 

г) останато 

III. ОБРТНИ СРЕДСТВА 

ха 
ха 
ха 
ха 

1 Репро материјали 

а) горива и мазива 
— нафта 
— бензин 
— масло 

тон 
33 
33 
33 

тон 
тон 

М 3 

М 3 

ха 

2 Градежни материјали 

— цемент 
— железо 
— дрвена граѓа 
— песок 

IV. ПРОИЗВОДСТВО ВО ТЕК 
а) сопствени расадници 
б ) 

в ) 
г ) - . 

д ) . 

г ) 

е) 

тон 
33 
33 
33 

тон 
тон 

М 3 

М 3 

ха 
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V. ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Ред. 
бр. Е л е м е н т и Износ во ООО 

динари 

1 Трошоци од елементарни непогоди (вреќи, песок, подигање на насипи, упо-
треба на машини и др.) 

2 Чистење на поплавени објекти, машини и уреди 

3 Трошоци за привремено сместување 

4 Превентивна здравствена заштита (вакцинација, дезинфекција и др.) 

5 Останато 

ВКУПНО: 

В. ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

Ред. 
бр. Е л е м е н т и Износ во ООО 

динари 

1 Штети од смалување или застој на производството 

2 Штети настанати под влијание на фиксните трошоци на работењето и поради 
смалено користење на капацитетите 

3 Штети што произлегуваат од неможноста за исполнување на договорни об-
врски спрема кооперантите и други договори во земјата и странство (казни, 
пенали) 

4 Останати индиректни штети 

ВКУПНО: 

В. ВКУПНИ ШТЕТИ 

Ре
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основни средства (И) 
2 Обртни средства (III) 
3 Производство во тек (IV) 
4 Трошоци (V) 

Се директни штети (1—4) = А 
5 Индиректни штети = В 
6 Вкупни штети (А + Б) 

Место Комисија за процена 

Место 
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Образец — 4 
1. Организација на здружен труд ^ Општина — 

или 
2. Земјоделско - индивид. стопан-

ство на 

ОБЛАСТ ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 

Податоци за проценета штета од во шумарство и ловство (вид елемент, непогода) 

А. ДИРЕКТНИ ШТЕТИ 
Целосно уништени Оштетени: ев 
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1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 

I. Основни средства 

1 Градежни објекти 

а) пилани 
б) магацини 
в) шумски куќи 
г) фазанерии 
д) зимсхвници 
ѓ) огради за дивеч 
е) ловечки куќи 

ж) останато 
з) управни згради 
и) шумски патишта 
ј) останал и градежи 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м1 

м2 

м2 

м2 

км 
м2 ; 

2 Шумско земјиште 

а) однесено 
б) трајно онеспособено 
в) привремено онеспособено 

ха 
ха 
ха 

3 Дивеч 

а) крупна 
б) ситна 

бр. 
бр. 

4 Машини, орудија и алат 

а) моторни пили 
б) трактори 
в) булдожери 
г) утоварувачи 
д) разен алат 
ѓ) камиони 
е) трактори 

ж) приколки 
з) коли 
и) останато 

алат 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

5 Шуми и шумски насади 

а) природни шуми 
б) тополови и други плантаж-

ни насади 

ха 

ха 

6 Расадници ха 

7 Трушници за семе бр. 
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1 2 . | 3 1 4 1 5 | 6 1 ј 7 8 9 1 10 И 

8 Запрежен добиток бр. 

9 Останати основни средства 

II. Обртни средства 

бр. 

1 Готови производи 

а) дрвни сортимента 
— трупци за индустриска 

преработка 
— јамско дрво 
— ситно техничко дрво 
— целулозно дрво 
— техничка цепаница и 

облици 
— огревно дрво 
— останато 

б) шумски споредни произ-
води 
— лековити билки 
— дива јаболка 
— ореви 
— костени 

в) шумско семе 
г) шумски садници 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
бр. 

2 Фонд на дивеч 

— крупна дивеч 
— ситна дивеч 

бр. 

бр. 
бр. 

3 Репро материјали 

а) горива 
б) мазива 
в) вештачки ѓубрива 
г) резервни делови 
д) сено 
ѓ) залиха на храна за дивеч 
е) останато 

лит. 
лит. 
кг. 
бр. 
кг. 
кг. 

4 Помошен материјал кг. 

5 Останати обртни средства 

III. ТЕКУШТО ПРОИЗВОДСТВО 

1 Дрвни сортимент во шума 
или на привремен склад 

а) трупци за индустриска 
преработка 

б) јамско дрво 
в) ситно техничко дрво 
г) целулозно дрво 
д) техничка цепаница и об-

лици 
ѓ) останато 
е) огревно дрво 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

2 Садници во расадникот бр. 

3 Земјоделски култури на шум-
ски површини ха • 

4 Текушто производство на ди-
веч бр. 

5 Останато текушто производ-
ство бр. 
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IV. ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Ред. 
бр. Е л е м е н т и Износ во ООО 

ДИН. 

1 Трошоци од елементарни непогоди (вреќи, песок, подигање насипи, употреба 
на машини и др.) 

2 Чистење на поплавени површини, машини и уреди 
3 Трошоци за привремено сместување 
4 Превентивна здравствена заштита (вакцинација, дезинфекција и др.) 
5 Останато 

ВКУПНО: 

Б. ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

Ред. 
бр. Е л е м е н т и Износ во ООО 

ДИН. 

1 Штети од смалување или застој на производството 

2 Штети настанати под влијание на фиксните трошоци на работењето и поради 
смалено користење на капацитетите 

3 Штети што произлегуваат од неможноста за исполнување на договорни об-
врски спрема кооперантите и други договори во земјата и странство (казни, 
пенали) 

4 Останати индиректни штети 

ВКУПНО: 

В. ВКУПНИ ШТЕТИ 
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1 

2 

3 

4 . 

5 

6 

Основни средства I 

Обртни средства II 

Производство во тек III 

Трошоци IV 

Се директни штети (I — IV) = А 

Индиректни штети — Б 

Вкупни штети (А + Б) 

Дата 

Место 
Комисија за процена 
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Образец — 5 
1. Организација на здружен труд 

Општина 

или 
2. Земјоделско - индивид. стопан-

ство на 
ОБЛАСТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Податоци за проценета штета од во земјоделството 
(вид елем. непогода) 

А. ДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

I. Основни средства 

1 Градежни објекти 

а) стопански објекти 
— штали за говеда 
— штали за свињи 
—- живинарски фарми 
— овчарници 
— магацини 
— навести 
•— амбари 
— плевни 
— млекарница 
— винарска визба 
— погон за сточна храна 
— останато 

б) управни згради 
в) внатрешни патишта 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

км 

2 Земјиште 

а) однесено 
(5) трајно онеспособено 
в) привремено онеспособено 

ха 
ха 
ха 

3 Земјоделски машини, орудија 
и алати 

а) машини и орудија 
— трактори 
— комбајни сите видови 
— сеалки 
— култиватори 
— тањурачи 
— брани 
— претанки 
—' плугови 
— селектори 
— преси 
— приколки 
— камиони 
— коли 
— нези 
— останати земјоделски 

машини 
б) алати сите видови 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

бр. 
бр. 
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1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Долгогодишни насади 

а) овошни насади 
— јаболки ха 
— праски ха 
— останато ха 

б) лозни насади 
— лозја на колци ха 
— лозја на конструкции ха 

5 Добиток 

а) говеда бр. 
б) овци бр. 
в) свињи бр. 
г) коњи бр. 
д) мазги и мули бр. 
ѓ) магариња бр. 
е) пчелни кошари 

— сандаци бр. 
— кошари бр. 

ж) рибници ха 
з) останати основни средства 

II. Обртни средства 

1 Репроматериј али 

а) семе од: 
— стрни жита освен ориз кг. 
— оризова арпа кг. 
— пченка кг. 
— памук кг. 
— сончоглед кг. 
— шеќерна репа кг. 
— сточен грашок и сточен 

граор кг. 
— луцерка кг. 
— компир кг. 
— градинарско семе кг. 
— останато семе кг. 

б) саден материјал 
бр. — овошни садници бр. 

— лозни садници бр. 
— останато бр. 

в) ѓубрива 
— ирско ѓубре кг. 
— вештачко ѓубре кг. 

г) помошен материјал 
— материјали за врзување кг. 
'— КОЛЦИ) бр. 
— нафта лит. 
— бензин лит. 
— мазива лит. 
— останато 

2 Сточна храна 
а) концентрати кг. 
б) кабаста храна кг. 

— сено кг. 
— слама кг. 
— пченкарници кг. 
— зелева сточна храна кг. 
— силажа кг. 

3 Растителни сточни производи 
а) растителни производи 

— жита освен ориз кг. 
— пченица кг. 
— пченка кг. 
— ориз кг. 
— останати жита кг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

б) индустриски растенија 
— памук 
— сончоглед 
— шеќерна репа 
— тутун 
— останато 

в) градинарски производи 
— домати 
— пиперки 
— кромид 
— зелка 
<— компир 
— останати производи 

г) сточарски производи 
— млеко 
— сирење 
— кашкавал 
— волна 
— кожи ситни 
— кожи кру пни 
— месо 
— риби 

III. ПРОИЗВОДСТВО ВО ТЕК 

Земјоделски култури 
а) житни посеви 

— пченица 
— пченка 
— останати жита 

б) индустриски култури 
— памук 
— тутун 
— ориз 
— шеќерна репа 
— сончоглед 
— останато 

в) градинарски култури 
— домати 
— пиперки 
— зелка 
— кромид 
— компир1 

— останати градинарски 
култури 

г) сточен грашок или граор 
— пченка за силажа 
— сточна репа 
— останато 

Расадници 

а) овошни 
б) лозни 
в) останато 

кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 

кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 

лит. 
кг, 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 
кг. 

ха 
ха 
ха 
ха 

ха 
ха 
ха 
ха 
ха 
ха 

ха 
ха 
ха 
ха 
ха 

ха 

ха 
ха 
ха 

ха 
ха 
ха 

-
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IV. ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Ред. 
бр. Е л е м е н т и Износ во ООО 

дин. 

1 Трошоци од елементарни непогоди (вреќи за песок, подигање на насипи, упо-
треба на машини и др.) 

2 Чистење на поплавени површини, машини и уреди 
3 Трошоци за привремено сместување 
4 Превентивна здравствена заштита (вакцинации, дезинфекција и др.) 
5 Останато 

ВКУПНО: 

Б. ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ 

Ред. 
бр. Е л е м е н т и Износ во ООО 

дин. 

1 Штети од смалување или застој на производството 
2 Штети настанати под влијание на фиксните трошоци на работењето и поради 

смалено користење на капацитетите 
3 Штети што произлегуваат од неможноста за исполнување на договорни об-

врски спрема кооперантите и други договори во земјата и странство (казни, 
пенали) 

4 Останати индиректни штети 

ВКУПНО: 

В. ВКУПНИ ШТЕТИ 
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1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Основни средства I 
Обртни средства II 
Производство во тек III 
Трошоци IV 

Се директни штети (I—IV) = А 
Индиректни штети = Б 
Вкупни штети — (А+Б) 

Дата 

Место Комисија за процена 
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Општина Образец — 6 

ПОДАТОЦИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ШТЕТИ НА КОМУНАЛНИТЕ ОБЈЕКТИ И 
(вид елем. непогода) 

УРЕДИ ВО ГРАДСКИТЕ — СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ 

(Во ООО дин.) 

Целосно уништени Оштетени 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВОДОВОД 
01 — Главен водовод 
02 — Градска мрежа 
03 — Каптажни објекти 
04 — Црпки станици 

— згради; 
— инсталации и уреди 

05 — Останати објекти 
06 — Вкупно (01—05) 

м 
м 

бр. 

м2 

бр. 

2 КАНАЛИЗАЦИЈА 

07 — Главен колектор 
— општ тип 
— сепарационен тип 

08 — Градска мрежа 
09 — Црпни станици 

— згради 
— инсталации и уреди 

10 — Останали објекти 
11 — Вкупно (07—11) 

м 
м 
м 

м2 

бр. 

3 УЛИЦИ И ТРОТОАРИ 
12 — Современ застор 
13 — Несовремен застор 
14 — Без застор 
15 — Плочници 
16 — Вкупно (12—16) 

м2 

м2 

м2 

м3 

4 МОСТОВИ ВО НАСЕЛБА 

17 — Мостови во населба 
18 — Вкупно (17) 

бр. 
бр. 

5 НАСИПИ И ОБАЛОУТВРДИ 

19 — Насипи и обалоутврди 
20 — Вкупно (19) 

м2 

6 ЕЛЕКТРО МРЕЖА ВО НАСЕЛБА 
21 — Висок напон 

— воздушен вод 
— кабелски вод 

22 — Среден напон 
— воздушен вод 
— кабелски вод 

м 
м 

м 
м 

-
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1 2 3 4 | 1 ^ | 6 | 1 7 8 9 10 | 11 

23 — Низок напон 
— воздушен вод 
— кабелски вод 

24 — Трафостаиица 
— згради 
— инсталации и уреди 

25 — Останало 
26 — Вкупно (21—26) 

м 
м 

м2 

бр. 

7 

8 

ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ВО 
НАСЕЛБА 

27 — Паркови 
28 — Скверови 
29 — Тревници 
30 — Останало зеленило 
31 — Вкупно (27—30) 

ПАЗАРИШТА 

32 — Пазаришен простор 
— ограден 
— неограден 

33 _ Згради и останали помош-
ни објекти 

34 — Останало 
35 — Вкупно (32—34) 

м3 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

9 ЈАВНИ КУПАТИЛА 

36 — Топли купатила 
— згради 
— уреди за припреми на 

топла вода 
— остан. инсталации, сан. 

објекти и уреди 
37 — Ладни купатила 

— згради 
— инсталации, сан. уред. и 

објекти 
•— терени 

38 — Вкупно (36—37) 

м2 

бр. 

бр. 

м-

бр. 
АХ2 

10 ГРОБИШТА 

39 — Згради и помошни објекти 
40 — Патеки 
41 — Остана ли објекти 
42 — Вкупно (39—41) 

М2 

М2 

11 ВКУПНО (06 + 11 + 16 + 18+22 + 26 
+31+35+38+42) 

Дата 

Место Комисија за процена 
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Општина Образец — 7/1 

ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТИТЕ ОД — НА СТАНБЕНИОТ 
(вид елем. непогода) 

ФОНД ОД ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ВО ГРАДСКИ — СЕЛСКИ НАСЕЛБИ 

1 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

01 — Згради 
02 — Згради 

бр. 
м2 

2 СТАНОВИ ВКУПНО 

03 — Еднособни 
04 — Двособан 
05 — Трособни 
06 — Повеќесобши 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

. з БРУТО СТАНБЕНА 
ПОВРШИНА 

07 — Еднособни 

08 — Двоообни 
09 — Трособан 
10 — Повеќесобни 
11 — Вкупно (07—10) 

м3 

м2 

м2 

м3 

4 ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВР-
ШИНА (02+11) м2 

5 ЖИТЕЛИ — ВКУПНО бр. 

6 ОД ТОА — ВРАБОТЕНИ бр. 

Дата 

Место Комисија за процена 
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Општина Образец — 7/2 

ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТИТЕ ОД НА СТАНБЕНИОТ 
(вид елем. непогода) 

ФОНД ОД ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО ГРАДСКИ — СЕЛСКИ 
НАСЕЛБИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

01 — Згради бр. 
02 — Згради м2 

2 СТАНОВИ ВКУПНО бр. 

ОЗ — Еднособни бр. 

04 -— Двособни бр. 

05 •— Трособни бр. 

Об — Повеќесобни бр. 

3 БРУТО СТАНБЕНА 
ПОВРШИНА м2 

07 — Еднособни м2 

08 — Двособан м2 

09 — Трособни м2 

10 — Повеќесобни м2 

11 — Вкупно (07—10) 

4 ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВР-
ШИНА (02 + 11) м2 

5 ЖИТЕЛИ — ВКУПНО бр. 

6 ОД ТОА — ВРАБОТЕНИ бр. 

Дата — 

Место Комисија за процена 
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Општина Образец 8 
Име и презиме на сопственикот За приватни занаетчиски и уго-

стителски дуќани 

ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТИТЕ ОД — — КАЈ ПРИВАТНИТЕ 
(вид елем. непогода) 

ЗАНАЕТЧИСКО-УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ 
I. Основни и обртни средства 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Е л е м е н т и 
Вредност 

пред наста-
натата штета 

Вкупно потребни средства за нова 
градба-набавка (висина на штета) 

Призната 
штета од ОЗ 

1 2 1 3 4 5 

1 

2 

3 

Вкупно основни средства 

Вкупно обртни средства 

Вкупно (1+2) 

II. Трошоци 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Е л е м е н т и Износ во 
ООО дин. 

1 2 3 

4 Трошоци за одбрана од елементарни непогоди и други општи опасности кои 
ги имале сопствениците на приватно-занаетчиските и угостителските дуќани 

ВКУПНА ШТЕТА 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Е л е м е н т и 
Вредност 

пред наста-
натата штета 

Вкупно потребни средства за нова 
градба-набавка (висинана штета) 

Призната 
штета од ОЗ 

1 2 3 4 5 

5 
6 
7 
8 

Основни средства 
Обртни средства 
Трошоци 
ВКУПНА ШТЕТА (5 + 6+7) 

Дата -
Место 

Комисија за процена 

Општина 
ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТИТЕ ОД 

(вид елем. непогода; 

НА ГРАЃАНИ ВО СТАНОВИ 

Образец — 9 
НА ПОДВИЖЕН ИМОТ 

(во ООО динари) 

Р.
 б

ро
ј Е л е м е н т и 

Едини-
чна 
мера 

Количина 
Сегашна 
пазарна 

вредност 

Потребни сред-
ства за нова 
набавка или 

оправка-висина 
на штетата 

Призната 
штета од 
страна на 

ОЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
2 
3 
4 
5 

Намештај 
Апарати за домаќинство 
Превозни средства 
Останата подвижна имовина 
Вкупно (1—4) 

бр. 
бр. 
бр. 

] 

Дата • 
Место Комисија за процена 
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Организација на здружен труд 

ПОДАТОЦИ 

Образец — 10 
Општина 

за трошоците причинети од 
(вид елем. непогода) (во ООО динари) 

I. ТРОШОЦИ ЗА ОДБРАНА ОД ЕЛЕМЕН-
ТАРНИ НЕПОГОДИ 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

Набавка на вреќи и друга амбалажа 
Полнење на вреќи со песок и друго 
Превоз на вреќи со песок 
Подигање на нови насипи и поправка на 
старите за одбрана од вода 
Испуштање на вода и прекопување на 
сообраќајници 
Користење на возниот парк и друга ме-
ханизација 

бр. 
бр. раб. 

км. 

м3 

м3 

бр. 

8 
9 

10 
Останато 
Се трошоци за одбрана од елементарни 
непогоди (1—9) 

II. ТРОШОЦИ ЗА СПАСУВАЊЕ НА НА-
СЕЛЕНИЕТО И ИМОТОТ 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

Набавка на чамци 
Набавка на останата опрема (гумени чиз-
ми, заштитни ракавици, вреќи за спиење, 
работна облека, алат и др.) 
За превоз на населението и имотот 

бр. 

бр. 
км. 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

Останато 
Се трошоци за спасување на населението 
и имотот (11—16) 

III. ТРОШОЦИ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

Исхрана за време на елем. непогода 
Довезување на вода за пиење за време на 
елементарната непогода 
Набавка на опрема за сместување за време 
на елементарна непогода 
Трошоци околу сместувањето и исхраната 
во наредниот период по елементарната не-
погода до воспоставување на првобитната 
состојба 

бр. оброци 

М3 

бр. 

18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 Останато 
25 

26 

27 
28 
29 

Се трошоци за исхрана и сместување на 
населението (18—24) 
За дезинфекција на становите, просториите 
и др. 
За лекување на населението 
За лекување на добитокот 

м2 

бр. лица 
бр. доб. 

30 
31 Останато 
32 Се трошоци за превентивна заштита (26—31) 
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1 1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 

IV. ТРОШОЦИ ЗА ДАВАЊЕ ПРВА ПО-
МОШ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

33 За доделена опрема, облека, чевли, пре-
хранбени артикли и ел. во натура бр. лица 

34 За доделена еднократна парична помош бр. лица 
35 
36 
37 
38 

За привремено оспособување на објектите 

Останато 

м2 

39 Се трошоци за давање прва помош на на-
селението (33—38) 

V. ТРОШОЦИ ЗА ИЗГРАДБА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО СМЕСТУВАЊЕ 

40 Вредност на земјиштето м2 

41 Уредување на земјиштето м2 

42 

43 
44 
45 

Изградба на бараки и привремени објек-
ти со другите неопходни придружни об-
јекти 

Останато 

м2 

46 Се трошоци за изградба за привремено 
сместување (40—45) 

VI. ТРОШОЦИ ЗА ЧИСТЕЊЕ И РАСЧИС-
ТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ СО РУШЕ-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОДВЕЗУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛОТ 

47 Чистење и расчистување бр. часа 

48 Трошоци за уредување 33 

49 Трошоци за рушење на објектите 33 

50 Одвезување на материјалот К М . 

51 Трошоци за сушење на зградите и опре-
мата (набавна на средства за чистење 
дрва, нафта, ќумур, електрична енергија 
и ел.) 

52 Трошоци за сушење на зградите и опре-
мата — работна рака ангажирана за оваа 
работа 

1 

бр. раб. 
53 
54 
55 
56 

Трошоци за откуп на срушените објекти 

Останато 

м2 

ј 

57 Се трошоци за чистење и расчистување со 
рушење (47—56) 

VII. ТРОШОЦИ ЗА ОТКУП НА ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА КОМУНАЛНО 
УРЕДУВАЊЕ ЗА НОВАТА ИЗГРАД-
БА НАМЕСТО СРУШЕНИТЕ ЗГРАДИ 
И СТАНОВИ 

58 Трошоци за откуп на земјиштето м2 

59 Трошоци за уредување на земјиштето м2 

60 

61 
62 
63 

Трошоци за уредување на комуналните об-
јекти потребни за нови станбени згради — 
станови изградени наместо срушени 

Останато 
64 Се трошоци за откуп на земјиштето и за 

комуналното уредување (58—63) 



Стр. 644 — Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 јуни 1974 

Дата 

Место 

Комисија за процена 

1 2 з 4 5 6 7 

VIII. ТРОШОЦИ ЗА ДОЛГОРОЧНИ ДА-
ВАЊА НА СОЦИЈАЛНО НЕОСИГУ-
РЕНИ ЛИЦА 

65 Исплата на еднократна помош за време на 
бр. лица елементарната непогода бр. лица 

66 Исплати кои ќе уследат до крајот иа 19 
година зз 

67 Исплати кои ќе уследат до крајот на 19 
година 33 

68 Исплати кои ќе уследат до крајот на 19 
година 33 

69 Исплати кои ќе уследат до крајот на 19 
година 33 

70 Исплати кои ќе уследат до крајот на 19 
година 33 

71 Исплати кои ќе уследат до крајот на 19 
година 33 

72 Се трошоци на долгорочни давања на -со-
цијално неосигураните лица (65—71) 

IX. ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АКЦИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ШТЕ-
ТАТА 

73 Вредност на потрошениот материјал 
74 Висина на дневниците, патните трошоци и 

другите трошоци на членовите на комиси-
јата за процена на штетата 

75 Трошоци за изработка на елаборат за про-
цена на штетата 

76 Останати трошоци 
77 Се трошоци за спроведување на акцијата 

за процена на штетата (73—76) 

X. ДРУГИ РАЗНИ ТРОШОЦИ 

78 Трошоци или вредност на работата на ЈНА 
79 Трошоци или вредност на работата на СВР 
80 Трошоци или вредност на работата на про-

тивпожарните организации 
81 Трошоци или вредност на помошта на Цр-

вениот крст 
82 Трошоци или вредност на работата на дру-

гите општествени организации 
83 Трошоци или вредност на работата на гра-

ѓаните 
84 Трошоци за оштетување или смалување на 

векот на употребата на опремата поради 
прекумерна употреба за време на елемен-
тарната непогода и за отстранување на по-

85 
следиците од елементарната непогода 

86 
87 Останато 
88 Се други разни трошоци (78—87) 
89 СЕ ВКУПНИ ТРОШОЦИ (10 + 17+25+32 

+39+46+57+64+72+77+88) 
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Општина Образец — 11 
ПОДАТОЦИ 

за висината на отпишаниот придонес настанат како последица 
од 

(вид елементарна непогода) 

Дата 
Место Комисија за процена 

I. БРОЈ И ВИСИНА НА ОТПИШАНИОТ 
ПРИДОНЕС 

1 Износ на отпишаниот или смалениот при-
донес на земјоделските домаќинства во ООО 
динари 

2 Износ на отпишаниот или смалениот придо-
нес на занаетчиите во ООО динари 1 1 

3 Вкупен износ на отпишаниот придонес 
(1+2) 
II. КОРИСНИЦИ НА ОТПИШАНИОТ 

ПРИДОНЕС | I 
4 Федерацијата 
5 Републиката 
6 Општината 
7 Вкупен износ на отпишаниот придонес 

(4+5+6) 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 

ОБРАЗЕЦ 1: 

1. Образецот — 1 го пополнуваат организациите 
на здружен труд од сите области, освен организа-
циите на здружен труд од областите на водостопан-
ство, земјоделство, шумарство и ловство, бидејќи 
вкупните штети за овие организации се искажани 
во обрасците број 3, 4 и 5. 

При пополнувањето на образецот — 1 точка 8, 
податоци за функционални — специфични основни 
средства не пополнуваат следниве организации на 
здружен труд, односно претпријатијата за стопа-
нисување со згради и станбени објекти, водовод и 
канализација, ПТТ сообраќај, електродистрибуција, 
паркови и зеленила, претпријатијата за гробишта, 
за јавни купатила и пазаришта, претпријатието за 
одржување на јавните патишта. 

2. Сите штети се искажуваат во динари. 
3. Записник и два примерка од обрасците и се 

доставуваат на општинската комисија за процена 
на штети, која изготвува збирен извештај. 

4. Во одделни колони каде не можат да се ис-
кажат некои податоци, тие колони се оставаат не-
пополнети, односно се внесуваат податоци во оние 
колани за кои постојат податоци. 

ОБРАЗЕЦ 2: 

1. Образецот број 2 го пополнуваат комисиите 
на претпријатието за одржување на јавните патиш-
та (патиштата од I, II и Ш ред), односно организа-
циите на здружен труд (установите) во општин-
ските собранија на кои патиштата од IV ред им 
се предадени на одржување. 

2. Поради еднообразно прикажување, односно 
еднообразна процена на причинетите штети од еле-
ментарни непогоди на јавните патишта во обра-
зецот се дава номенклатура по која треба да се 
даде опис на оштетувањето и потребните средства 
за доведување во првобитна положба (износ на 
штетата) на јавните патишта. 

3. Во образецот број 2 по категории на патиш-
тата се внесуваат оштетувањата спрема дадената 
номенклатура и вредноста на проценетата штета 
во динари за сите патишта кои претпријатието, од-
носно основната организација на здружен труд 
(установата) ги одржува. 

4. За секој пат одделно се пополнува образецот 
број 2, според категоријата и називот. Комисијата 
за процена во работната организација изготвува и 
збирен извештај ако настанала штета на повеќе па-
тишта. Еден примерок од извештајот работната ор-
ганизација доставува до општинската комисија за 
процена. 

ОБРАЗЕЦ 3: 

1. Процена на штетата во областа на водосто-
панството се врши по пат на комисија на водосто-
панските организации. Штетите во водостопанство-
то на приватниот сектор не се проценуваат. 

Водостопанските организации доставуваат по 
еден примерок од материјалот за проценетата ште-
та на општинската комисија за штети. 

2. Општинската комисија за процена на штети 
изработува збирен извештај за настанатите штети 
на водостопанските организации и го доставува во 
два примерка до Републичката комисија за проце-
на на штети, со тоа што претходно општинската 
комисија врши верифицирање на проценетите 
штети. 
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3. Проценетата штета на објектите за снабду-
вање на населението и индустријата со вода, како 
и на објектите за одводнување и пречистување на 
отпадните и загадени води, вршат комисиски ра-
ботните организации чии се основните средства. 

4. За процената на штетите се составуваат: 
а) Записник за процена на штетата во кој се 

опишуваат причините за штетата и други битни 
податоци. Во записникот посебно се нагласува кога 
настанала штетата, датум на извршената процена 
на штетата, поименично водотеците каде настанала 
штетата, со констатација дали штетата настанала во 
брането или небрането подрачје. 

Кон штета на браните особено се нагласува тип 
и назив на браната, назив на водотекот и запрз-
мината на одделни акумулации. 

б) Обрасци за процена на штетата во областа 
на водостопанството. 

Записникот и обрасците за процена на штетата 
во работните организации ги потпишуваат члено-
вите на комисијата. 

ОБРАЗЕЦ 4: 
Образецот — 4 за секоја организација на здру-

жениот труд во областа на шумарството го попол-
нува посебна комисија за процена на штети од 
елементарни непогоди. 

За секое индивидуално стопанство кое има ште-
ти во оваа област образецот за штетата го попол-
нува посебна поткомисија на општинската комиси-
ја за процена на штетата од елементарни непогоди. 

На еден образец се внесуваат податоци од про-
цена на штетите од еден причинител (само поплава, 
или само пожар и ел.). 

Во текстуалниот дел треба да се наведе датум 
кога настанала штетата од одредена елементарна 
непогода и каков зафат таа има во поглед на оп-
фатот на населени места (број на села и градови) 
зафатени организации на здружениот труд (број) и 
зафатите на индивидуалните стопанства (број). 

Општинската комисија ги проверува и врши 
корекции во процените на штетите од комисиите 
на организациите на здружениот труд, односно на 
своите поткомисии. Таа изработува сумари посебно 
по сектори (за општествен и приватен) и вкупно за 
подрачјето на општината. 

Градежни објекти се оценуваат според мето-
дологијата за згради за шумските објекти. Про-
цената ја вршат шумарските стручњаци и еконо-
мисти. 

Општинските комисии сумарите по сектори и 
вкупно за општината ги изработуваат во три при-
мероци, а еден примерок му се доставува на Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство и еден до Републичката комисија за про-
цена и утврдување на штети. 

ОБРАЗЕЦ 5: 
1. Во образецот — 5 се внесуваат податоци за 

проценетата штета за секоја основна единица за 
која се врши процена (организација на здружен 
труд односно индивидуално земјоделско стопан-
ство). 

Процена на штетата во областа на земјодел-
ството од општествениот сектор се врши од коми-
сија на земјоделските организации на здружен 
труд. За индивидуалните земјоделци процената ја 
врши соодветна комисија на општината. 

Земјоделските организации доставуваат по еден 
примерок од материјалот за проценетата штета до 
општинската комисија за процена на штети. 

2. Општинската комисија за процена на штети 
изработува збирен извештај за настанатите штети 
во земјоделството за подрачјето на општината (од-
делно за општествен сектор и одделно за приватен 
сектор) и го доставува во два примерка до Репуб-
личката комисија за процена на штети. 

3. За процена на штетите се составуваат: 
— записник за извршената процена на штетите 

во кој накусо се опишуваат причините на штетите, 
кога настанала штетата, датум на извршената про-
цена на штетите и др.; 

— записникот и обрасците за процена на ште-
тите во организациите на здружен труд ги потпи-
шуваат членовите на комисијата. За индивидуал-
ниот сектор обрасците се потпишуваат од страна 
на општинската комисија. 

4. Штетите на градежните објекти се процену-
ваат врз основа на упатството за градежни објек-
ти (станбена област). 

5. До колку кај одделни колони не може да се 
искаже со соодветни показатели (един. мерка, коли-
чество и ел.) тие колони не се пополнуваат, однос-
но штетите се искажуваат во апсолутни показатели. 

ОБРАЗЕЦ 6: 
1. Податоците за штетите на комуналните об-

јекти и уреди ги пополнуваат организациите на 
здружен труд кои се управувачи на комуналните 
објекти и уреди. Збирните податоци ги обработу-
ва општинската комисија, а се доставуваат до Ре-
публичката комисија за процена на. штети во два 
примерка. 

Во насловите на образецот се назначува орга-
низацијата на здружен труд, ако се однесува за 
процена на штети за објекти и уреди на работна 
организација. 

2. Другите штети од елементарни непогоди кои 
се надвор од наброј аните во овој образец, се иска-
жуваат во образецот за директните и индиректните 
штети во работните организации. 

3. Записникот и обрасците за процена на ште-
тите во организациите на здружен труд ги потпи-
шуваат членовите на комисијата, а ги заверува ста-
решината на организацијата. 

ОБРАЗЕЦ 7/1 и 7/2: 

1. Податоците за штетите на станбениот фонд 
за општествена и лична сопственост ги собира и 
обработува стручна комисија на општинското со-
брание, а се доставуваат на Републичката комисија 
за процена на штетата во два примерка. 

2. Покрај одвоеното прикажување на подато-
ците спрема карактерот на сопственоста (општестве-
на и лична) посебно се прикажуваат податоците 
спрема локацијата на станбениот фонд, односно од-
воено на градски и селски населби. Поради тоа во 
насловите на обрасците се назначува за кое по-
драчје се однесуваат. За вонградските (селски) на-
селби со овие податоци се опфаќаат и штетите на 
другите згради во селските дворови (низ објекти). 

3. Податоците не треба да содржат штети од 
елементарни непогоди на работните простории, било 
да се најдува во станбена или работна зграда, би-
дејќи овие штети се опфатени со податоците за 
штетите во дејностите кои се вршат во тоа работ-
но подрачје. 

4. Организациите кои се сопственици на станбе-
ниот фонд посебно прикажуваат директни и ин-
директни штети на средствата од деловниот фонд 
(управна зграда, машини и возила за одржување, 
материјал за одржување и др.) во образецот за ди-
ректните и индиректните штети во работните ор-
ганизации. 

ОБРАЗЕЦ 8: 
1. Податоците за штетите настанати од еле-

ментарни непогоди и други општи опасности кај 
занаетчиско-угостителски дуќани ги пополнува оп-
штинската комисија за процена на штети за секој 
сопственик одделно. 

2. Збирните извештаи се изготвуваат по деј-
ности, а потоа се изработува сумарен преглед на 
проценетата штета за целата општина, односно за 
сите приватни занаетчиско-угостителски дуќани 
што се на подрачјето на општината. 
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3. Сумарниот преглед за проценетата штета на 
занаетчиско-угостителски дуќани се изработува во 
три примерка, од кои еден останува во општината 
а два се доставуваат до Републичката комисија за 
процена. Заедно со сумарниот преглед се доставува 
и записник за извршената процена на штети. 

ОБРАЗЕЦ 9: 

1. Штетата на предметите од домаќинството се 
проценува според степенот на оштетувањето и про-
сечната вредност на предметите во домаќинството 
на м2 изградена бруто-површина на зградата непо-
средно по елементарната непогода. 

2. Процентот еа оштетувањето се определува од 
страна на проценителот со извршен увид на са-
мото место, а од страна на општинската комисија 
за процена на штети. 

3. Просечната вредност на предметите од дома-
ќинството се определува со посебно упатство, соо-
бразен© со вредноста на предметите непосредно по 
елементарната непогода. 

4. Процената на штетите на предметите на до-
маќинството ја врши општинската комисија за про-
цена, која изработува збирен извештај за штетите 
на предметите на домаќинството на ниво на оп-
штината. Збирниот извештај се изработува во три 
примерка, од кои еден останува на општината, а два 
примерка се доставуваат до Републичката комисија 
за процена. 

ОБРАЗЕЦ 10: 

1. Податоците за трошоците причинети од еле-
ментарните непогоди ги искажуваат сите органи-
зации ка здружен труд, општествени и други ор-
ганизации кои на вакви трошоци подлежат спо-
ред дејноста што ја вршат, а процената ја вршат 
комисиите за процена на штети во работните орга-
низации. 

2. Општинските комисии за процена на штети 
изработуваат збирен извештај за трошоците при-
чинети од елементарни непогоди врз основа на по-
датоците од организациите на здружен труд и дру-
гите организации, како податоци за трошоците што 
се направени на ниво на општината. 

3. Збирниот извештај општинската комисија го 
изработува во три примерка, од кои едниот оста-
нува во општината, а два примерка се доставуваат 
до Републичката комисија за процена на штети за-
едно со записници. 

4. На образецот се назначува за кого се одне-
суваат податоците за трошоците причинети од еле-
ментарни непогоди (назив на организацијата од-
носно општината). 

ОБРАЗЕЦ 11: 

1. Податоците за висината на отпишаниот при-
донес настанат како последица од елементарни не-
погоди општинската комисија за процена на штети 
го врши претходно и одделно за секое домаќинство. 

2. Збирните податоци се внесуваат во образецот 
— 11. Овие податоци се однесуваат за целосното 
подрачје на општината. 

3. Овој образец се изработува во три примерка 
од кои еден останува во општината, а два при-
мерка се доставуваат до Републичката комисија за 
процена на штети. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Си-
миќ Вера од Скопје, населба „Чаир", зграда 50, 
влез II, стан 4, против тужениот Симиќ Добривое, 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот и 
да ја достави својата адреса во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му 
биде определен старател во смисла на член 77 од 
ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до 
окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 635/74. (73) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на Рамизи 
Јамковска Ангелина од Скопје, против тужениот 
Рамизи Шукери, со непознато место на живеење. 
Вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Рамизи Шукери во рок 
од 30 дена да се јави и да ја достави својата точна 
адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот 
ќе му определи привремен старател кој ќе го за-
стапува до правосилното окончување на брако-
разводниот спор, согласно член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје. П. бр. 868 од 25. 
V. 1974 година. (74) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ко-
стенова Стојанка од Скопје, ул. „1101" бр. 60, Бу-
тел I, против тужениот Крстевски Трендафил од 
Скопје, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Крстевски Трендафил да 
се јави во судот или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно ќе му се определи старател кој ќе го за-
стапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1217/71. (75) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод - на брак по тужбата на Братица 
Павловска, родена Ѓурчин ов ска од Кичевско, про-
тив тужениот Павловски Бранислав, со непознато 
место на живеење. Вредност 2.000,000 динари. 

Се повикува тужениот Павлевски Бранислав во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави во судот и да ја достави својата точна адреса. 
Во спротивно, по истекот на овој рок, на туже-
ниот ќе му биде определен привремен старател со-
гласно член 77 од ЗПП кој ќе го застапува до пра-
восилното окончување на бракоразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 48 од 24. 
V. 1974 год. (81) 

Уверението бр. 5409 за положен испит за квали-
фикуван занаетчија — налбат, издадено од Собра-
нието на општина Прилеп, на име Фаик Керимов-
ски, ул. „Дабнички завој" бр. 90а, Прилеп, се огла-
сува за неважно. (2206) 

Дозволата за обавување на занаетчиска дејност 
— електро инсталатер, издадена од Собранието на 
општина Прилеп на име Живко Стојановски, е. Бе-
ровче, Прилеп, се огласува за неважно. (689) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Димитровски Благој од Битола, ул. ».Охридска" 
бр. 132, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак, против Димитровска Ангелина, родена Петро-
виќ, од Крњача, Палилула, СР Србија, сега со не-
позната адреса. Бидејќи тужената е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно, на истата ќе и биде одреден таков по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 258/74. (82) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор за сопственост Јону-
зи Арифова Самије од Тетово, ул. „Караорман" 
број 1, против Кадри Вебиева Хајдер од Тетово, се-
га во Турција со непозната адреса. Вредност 5.000 
динари. 

Се повикува тужената во рок од месец дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот и да 
достави адреса, или постави свој полномошник. По 
истекот на овој рок ќе и биде поставен старател 
кој ќе се грижи за нејзините права по овој спор 
до неговото окончување. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 253/73. 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за надомест на штета од страна на тужи-
телот Кузмановски Душан од село Милетино, про-
тив тужениот Аврамовски Блаже од село Милетино, 
сега со непозната адреса во Германија. Вредност 
725.000 стари динари. 

Бидејќи тужениот Аврамове™ Блаже од село 
Милетино се наоѓа во Германија со непозната адре-
са, се повикува во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ" да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово или да опре-
дели свој полномошник. Во спротивно, по истекот 
на овој рок, ќе му биде поставен привремен ста-
рател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 8 4 / 7 1 . (77) 

„Службен весник на СРМ" да се јави пред Оп-
штинскиот суд во Тетово или да определи свој пол-
номошник. 

Во спротивно ќе му биде определен привремен 
старател по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 520/73. 
Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово заведен е 

спор за раскинување на договор за користење на 
стан и иселување од страна на тужителот Стан-
бено-комуна лио претпријатие „Југохром" од село 
Јегуновце, против тужениот Пеев Димитар, насел-
ба село Јегуновце, а- сега со непозната адреса. Вред-
ност неопределена. 

Бидејќи тужениот сега е со непозната адреса 
на живеење, се повикува да се јави во Општински-
от суд во Тетово или да определи свој полномош-
ник во рок од 30, дена по објавувањето на огла-
сот. По истекот на овој рок на тужениот Пеев Ди-
митар ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 841/73. 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 43, страна 
178, книга I е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Здравствениот дом — Кратово, Манас 
Борис Манаевски, шеф на сметководството, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност со одлуката на Здравствениот 
совет при Здравствениот дом — Кратово број 108/2 
од 10. III. 1973 година, од одржаната седница на 17. 
I. 1973 година. 

За нов потписник на Здравствениот дом — Кра-
тово, со горенаведената одлука е назначена Лил-
јана Накова, шеф на сметководството, која во ид-
нина Здравствениот дом — Кратово ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
д-р Горѓи Какашевски, директор, сметано од 12. IV. 
1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

84 од 25. IV. 1973 година (776) 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за сопственост и владение од страна на ту-
жителот Петра Сотирова Атовска, родена Попов-
ска од село Раотинце, против тужениот Слободан 
Стојана Атовски од село Глоѓи, а сега со непоз-
ната адреса во Западна Германија. Вредност 8.040 
динари. 

Бидејќи тужениот Слободан Атовски сега жи-
вее во Западна Германија со непозната адреса, се 
повикува во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово или да определи 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на 
овој рок, ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 112/74. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово тужителот 
Милевски Паунов Душан од Тетово заведе спор Ја 
сопственост против тужениот Петре Паунов Милев-
ски од Румунија, со непозната адреса Вредност на 
спорот 5.000 динари. 

Бидејќи тужениот Петре Милевски живее во 
Румунија со непозната адреса, се поканува во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 

СОДРЖИНА 
Страна 

245. Одлука за определување орган за давање 
согласност за изменување и дополнување 
на тарифите за јавниот превоз во лини-
скиот патен сообраќај — — — — — 617 

246. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за образование и 
наука — — — — — — — — — 617 

247. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и 
трговија — — — — — — — — — 617 

248. Решение за именување советник рѓа ре-
публичкиот секретар за информации — 617 

249. Решение за именување советник во Би-
рото за претставки и поплаки на Собра-
нието и Извршниот совет — — — — 617 

250. Решение за именување советник во 
Извршниот совет — — — — — — 617 

251. Единствена методологија за процена на 
штети од елементарни непогоди и други 
општи опасности — — — — — — 618 
Упатство за пополнување на обрасците 645 

Издавач: „Службен весник на СРММ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100~601*12Ѕ 

кај Службата на општественото книговодство. Пе^ат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје . 


