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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

498.
Врз основа на член 161 став 2 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 ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО
ОДБРАНАТА
Член 1
Со оваа уредба се определува висината на надоместоците на граѓаните повикани за извршување на правата и должностите од областа на одбраната, во врска
со извршување на доброволно служење на воениот рок,
како и начинот за остварување на надоместоците на
граѓаните повикани за извршување на правата и должностите во одбраната во врска со извршување на воена
служба, служење во резервните сили, извршување на
работна и материјална служба и обучување за одбрана.
Член 2
Висината на паричното примање на војниците за
време на доброволното служење на воениот рок во однос на просечната месечна нето плата по вработен во
Републиката, објавена во последниот месец пред упатување на служење на воениот рок (во натамошниот
текст: просечната месечна плата), во зависност од чинот и должноста која ја извршуваат, изнесува:
- на војниците без чин
6%,
- на војниците со чин разводник
7%,
- на војниците со чин десетар
8%,
- на војниците со чин помлад водник
9%.
Висината на паричното примање на војникот за
време на стручното оспособување и усовршување за
офицери во резервните сили на Армијата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Армијата) изнесува 10% од просечната месечна плата.
Член 3
Работодавецот каде што се вработени граѓаните од
член 1 на оваа уредба, односно граѓаните кои вршат самостојна или професионална дејност, поднесуваат барање за рефундација на паричниот надоместок исплатен на работникот за време на отсуството од работа заради извршување на правата и должностите во одбраната.
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Барањето за рефундација од став 1 на овој член се
поднесува до Министерството за одбрана – одделение
за одбрана на регионот во градот/општината од каде
граѓанинот е упатен на извршување на должности во
одбраната или до воената единица на Армијата каде
граѓанинот ги извршувал должностите во одбраната, во
рок од 30 дена од денот на извршувањето на правата и
должностите во одбраната.
Барањето за рефундација се поднесува на Образец
број 1.
Кон барањето за рефундација се приложува:
- потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за основицата за пресметување и наплатување на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување за лицата кои вршат самостојна
или професионална дејност;
- потврда од Министерството за одбрана - одделение за одбрана на регионот или воената единица на Армијата за присуство на граѓанинот на вежба, обука и
други активности (Образец број 2).
Надоместокот на плата за време на отсуство од работа поради извршување на правата и должностите во
одбраната се исплаќа од Министерството за одбрана во
корист на работодавецот каде што граѓаните се во работен однос, односно во корист на граѓанинот кој врши
самостојна или професионална дејност, а пресметката
и исплатата на надоместокот ја врши работодавецот,
односно граѓанинот кој врши самостојна или професионална дејност.
Член 4
За остварување на надоместоците на граѓаните од
член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос, не
вршат самостојна или професионална дејност, не примаат паричен надоместок по основа на невработеност
или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат
изјава на Образец број 3.
Надоместокот се исплаќа според Образецот број 4.
Пресметката на надоместокот се врши со делење на основицата со 30 дена и со множење со бројот на деновите за кои се исплаќа надоместокот.
Член 5
Разликата од надоместокот на платата, пензијата
или другите парични примања на граѓаните распоредени на должности во резервните сили на Армијата до
висината на платата на военото лице од активниот воен
персонал на Армијата за истата должност, доколку надоместокот е понизок од платата согласно член 151 од
Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 5.
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Член 6
Времето кое граѓаните го поминале во извршување
на правата и должностите во одбраната, се утврдува
врз основа на евиденцијата на Министерството за одбрана -одделението за одбрана на регионот кое го извршило повикувањето и воената единица на Армијата ка-

Член 11
Надоместокот на еднократната парична помош во
случај на смрт или загинување и надоместокот на погребните и други трошоци согласно членовите 156 и
158 од Законот за одбрана, ги исплаќа Министерството

де граѓаните ги извршувале должностите во одбраната

за одбрана на родителите или друг член на семејството

(Образец број 6).

на умрениот односно загинатиот граѓанин, десет дена
од денот на добивањето на известувањето за настанатаЧлен 7

та смрт од воената единица или установа на Армијата.

За остварување на надоместокот на трошоците за
превоз согласно член 154 став 2 од Законот за одбрана,
граѓаните приложуваат возни билети, односно даваат
изјава на Образец број 7 дека и покрај постоење на организиран јавен превоз за доаѓање до местото на јавување кое е над 2,5 км, оддалечено од местото на живеење, користеле сопствено возило. Надоместокот на трошоците за превоз се исплаќа според Образец број 8.
За остварување на надоместокот на трошоците за превоз направени со возило за правците во кои нема организиран јавен превоз, согласно член 154 став 3 од Законот за
одбрана, граѓаните даваат изјава на Образец број 9, а
надоместокот се исплаќа според Образец број 10.

Член 12
Надоместокот на лицата ангажирани како предавачи во обучувањето за одбрана согласно член 159 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 13.
Член 13
Паричните примања на војниците за време на доброволно служење на воениот рок се исплаќаат според
Образец број 14.
Член 14

Член 8
На граѓаните - регрути при извршување на лекарски и
други прегледи и психолошки испитувања со времетрае-

Обрасците од број 1 до број 14 се дадени во прилог
и се составен дел на оваа уредба.

ње до осум часа, согласно член 154 ставови 4 и 5 од

Член 15

Законот за одбрана, надоместокот на дневните трошоци
за исхрана им се исплаќа според Образец број 11.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба,
престанува да важи Уредбата за висината и начинот на

Член 9

остварување на надоместоците на граѓаните во извр-

За остварување на надоместокот на трошоците за

шувањето на правата и должностите во одбраната

сместување согласно член 154 став 6 од Законот за од-

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.25/03

брана, граѓаните приложуваат сметка на стварните трошоци за сместување, во рок од пет дена по користење-

и 121/06).

то на услугите.

Член 16

Надоместок на трошоците за сместување се исплаќа
според Образец број 12.

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

Член 10

донија“.

За остварување на надоместокот на еднократна парична помош во случај на повреда и оштетување на организмот согласно член 157 од Законот за одбрана, граѓаните поднесуваат писмено барање до Министерството за одбрана, кон кое се приложува наод, оцена и мислење од Воено - лекарска комисија.

Бр.51-8446/1-11
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на Владата на Република

Скопје

Македонија,
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