2 февруари 2012

Бр. 16 - Стр. 13

500.
Врз основа на член 14 став 7 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.01.2012
година, донесе
УРЕДБА
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 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
Член 1
Со оваа уредба се определува видот на средствата и
добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните
претпријатија, установите и службите (во натамошниот
текст: сопственици), се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, по негово барање, за потребите на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) во воена и вонредна состојба и при изведување вежбовни активности во
мир, како и начинот на водењето на нивната евиденција и висината на надоместокот за нивното користење,
оштетување и уништување.
1. Видови на средства и добиток
Член 2
За потребите на Армијата во воена и вонредна состојба, како и при изведување на вежбовни активности
во мир, на Министерството за одбрана, по претходно
негово барање, сопствениците му 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.
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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 техничка документација.
Член 3
Користењето на земјиште и објекти за потребите на
Армијата во воена и вонредна состојба, како и за изведување вежбовни активности во мир, се врши согласно
склучениот писмен договор помеѓу Министерството за
одбрана и сопственикот на земјиштето односно објектот.
2. Начин на водење на евиденција
Член 4
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2
од оваа уредба, се врши врз основа на податоците добиени по пат на направен увид во средствата и добитокот и нивната документација доставени од сопствениците.
Член 5
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2
од 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
од оваа уредба се води на обрасци за рачна обработка и
во информациониот систем во областа на одбраната и
тоа на:
- Образец МПВ-1 – картон на моторно и приклучно
возило;
- Образец МПВ-2 – картон на регистарскиот број на
моторното возило;
- Образец Д-1 – картон на добиток;
- Образец ВЛ-1 – воен лист за сопственикот на материјалното средство;
- Образец ВЛ-2 – воен лист за сопственикот на добитокот и
- Образец М-ЗО – картон за земјиште, објекти и
други материјални средства.
Обрасците од став 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.
Член 7
Од обрасците определени во член 6 од 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 за потребите на Армијата во воена и вонредна состојба, како и
за изведување вежбовни активности во мир.
Член 8
Податоците кои се внесуваат во обрасците од член
6 од оваа уредба се чуваат и заштитуваат согласно прописите за заштита на класифицирани информации.

3. Определување на висината на надоместокот за
користење, оштетување и уништување на средства
и добиток
Член 9
Висината на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 на оваа уредба, се определува согласно Тарифата за надоместок за користење на
средства и добиток, која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.
Член 10
Надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба се пресметува од денот на
предавањето до денот на враќањето на средството односно добитокот.
Член 11
При враќањето на возилата и добитокот на сопствениците им се обезбедува потребна 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.
Член 12
Висината на надоместокот за оштетено или уништено средство, односно добиток од член 2 од оваа
уредба, се утврдува врз основа на фактичката состојба
и елементите утврдени со член 14 став 6 од Законот за
одбрана.
Член 13
Исплатата на надоместокот за користење на средствата и добитокот од член 2 од оваа уредба и надоместокот за оштетено или уништено средство или добиток, се исплаќа врз основа на писмено барање на сопственикот доставено до Министерството за одбрана.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за видот на средствата и
добитокот кои граѓаните, трговските, 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 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 и 119/06).
Член 15
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-8448/1-11
28 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателoт
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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