Врз основа на член 44 став 7 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 9.08.2006 година, донесе
УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА СРЕДСТВАТА И ДОБИТОКОТ КОИ ГРАЃАНИТЕ,
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИTE И
СЛУЖБИTE ГИ ДАВААТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ, ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ЗА
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА НИВНО КОРИСТЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ И
УНИШТУВАЊЕ
Член 1
Со оваа уредба се уредува видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските
друштва, јавните претпријатија, установите и службите (во натамошниот текст:
сопственици), ги даваат на користење на Дирекцијата за заштита и спасување (во
натамошниот текст: Дирекција) за
потребите на заштитата и спасувањето и при
изведувањето на вежбовни активности во мир, како и начинот на водењето на евиденцијата и
висината на надоместокот за нивно користење, оштетување и уништување.
Член 2
За потребите на заштитата и спасувањето и при изведувањето на вежбовни активности
во мир, сопствениците на барање на Дирекцијата даваат на користење:
1. моторни возила и приклучни возила за друмски сообраќај и тоа:
а) патнички возила од сите видови и капацитети;
б) возила за пренос на товар и влечење од сите видови, капацитети и носивост;
в) специјални возила од сите видови и намени;
г) приколки, полуприколки и други приклучоци за моторни возила за друмски
сообраќај од сите видови;
д) трактори со приколки и со други приклучоци;
ѓ) моторцикли од сите видови.
2. градежни машини по вид и перформанси кои одговараат на соодветните потреби;
3. земјиште и објекти по категорија и вид кои одговараат на соодветните потреби;
4. запрежни возила од сите видови и
5. запрежен и товарен добиток.
Кон возилата и добитокот од став 1 на овој член се дава и соодветна опрема, алат,
прибор и резервни делови што им припаѓаат, како и потребната документација.
Член 3
Користењето на земјиште и објекти за потребите на заштитата и спасувањето и при
изведувањето на вежбовни активности во мир се врши согласно склучениот писмен
договор меѓу Дирекцијата и сопственикот на земјиштето односно објектот.
Член 4
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, се врши врз основа
на податоците добиени по пат на увид направен во средствата и добитокот и нивната
документација доставена од сопствениците.
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Член 5
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, содржи податоци за
нивните сопственици, видот, категоријата, типот, марката, носивоста и другите
индивидуални ознаки на средствата и добитокот.
Член 6
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба се води на обрасци за
рачна обработка и во информациониот систем и тоа на:
1. Образец МПВ -1 – картон на моторно и приклучно возило;
2. Образец МПВ – 2 – картон на регистарскиот број на моторното возило;
3. Образец Д-1 – картон на добиток (прибор – запрежно возило);
4. Образец Л – 1 – лист за сопственикот на материјалното средство;
5. Образец Л – 2 – лист за сопственикот на добитокот и
6. Образец М – 30 – картон за земјиште, објекти и други материјални средства.
Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на оваа уредба.
Член 7
Од обрасците наведени во член 6 на оваа уредба се формира картотека за
евидентираните моторни и приклучни возила и добиток, како и картотека за земјиште,
објекти и други средства кои се дадени на користење на Дирекцијата за потребите на
заштитата и спасувањето и при изведувањето на вежбовни активности во мир.
Член 8
Податоците кои се внесуваат во обрасците од член 6 на оваа уредба се чуваат и
заштитуваат согласно прописите за класифицирани информации .
Член 9
Висината на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа
уредба, се определува согласно Тарифата за надоместок на користење, оштетување или
уништување на средствата и добитокот, дадени од граѓаните, трговските друштва, јавните
претпријатија, установите и службите за потребите на заштитата и спасувањето и при
изведувањето на вежбовни активности во мир и определување на елементите, која е
приложена кон оваа уредба и е нејзин составен дел.
Член 10
Надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба се
пресметува по денови и тоа од денот на предавањето до денот на враќањето на средството
односно добитокот.
Член 11
При враќање на возилата и добитокот на сопствениците им се обезбедува потребната
количина на гориво и мазиво, односно добиточна храна потребна за нивно враќање до
местото на живеење, односно нивното седиште.
Доколку тоа не се обезбеди, на сопствениците им се исплатува паричен надоместок во
висина на стварните трошоци направени за обезбедување на гориво, мазиво, односно
добиточна храна, врз основа на доставено писмено барање и финансиски документ за
направените трошоци за оваа намена.
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Член 12
Висината на надоместокот за оштетено или уништено средство, односно добиток од
член 2 на оваа уредба, се утврдува врз основа на фактичката состојба и елементите
утврдени со член 44 став 6 од Законот за заштита и спасување.
Член 13
Исплатата на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа
уредба и надоместокот за оштетено или уништено средство или добиток, се исплаќа врз
основа на писмено барање на сопственикот доставено до Дирекцијата.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите од
Уредбата за видот на средствата и добитокот кои граѓаните,трговските друштва, јавните
претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на
Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија и
цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни
активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висината на
надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување (“Службен весник на
Република Македонија„ бр. 84/ 03), кои се однесуваат на цивилната заштита.
Член 15
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 19-3390/1
9 август 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

ТАРИФА
ЗА НАДОМЕСТОК НА КОРИСТЕЊЕ, ОШТЕТУВАЊЕ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА
СРЕДСТВАТА И ДОБИТОКОТ, ДАДЕНИ ОД ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА,
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО И ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО МИР И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
Дневниот надоместок за користење на средства или добиток за потребите на заштитата
и спасувањето и при изведувањето на вежбовни активности во мир, во однос на
просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена во месецот пред
давањето на средствата и добитокот изнесува:
За моторни и приклучни возила:
- за патнички автомобили, комбиња, теренски автомобили и комбинирани возила 5%
- за минибуси
12%
- за автобуси
20%
За товарни и влечни возила и самоистоварувачи, според нивната носивост:
- до 2 тони носивост
10%
- од 2-5 тони носивост
12%
- од 5-8 тони носивост
15%
- над 8 тони носивост
18%
За специјални возила:
- пожарникарски автомобили
20%
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- санитетски автомобили
10%
- автомобили за превоз на леб
12%
- автомобили за превоз на ѓубре
16%
- автоладилник за месо
18%
- цистерна за гориво до 10 тони носивост
16%
- цистерна за гориво над 10 тони носивост
20%
- цистерна за вода
15%
- товарни приколки
5%
- трактори без приколки
5%
- трактори со приколки
7%
- моторцикли
3%
- инженериско-градежни машини
20%
За земјиште:
- независно од одредената категорија
на земјиштето
15% по 1 хекта
За објекти:
- независно од видот на објектот и локацијата на која се наоѓа 15% за 100м2 корисна
површина.
За добиток:
- запрежен добиток
5%
- товарен добиток
5%
Пазарната вредност на земјиштето кое е оштетено или уништено, се определува
според бонитетската и катастарската класа на земјоделското земјиште, односно
погодноста за градба и местоположбата на локацијата на градежното земјиште.
Пазарната вредност на објектите кои се оштетени или уништени, се определува според
градежната вредност на објектот, вложените средства за уредување на градежното
земјиште, амортизацијата, видот на објектот и местоположбата на локацијата.
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