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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 127 од Законот за служба во Армијата на Република Mакедонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11,47/11, 148/11 и 55/12),
министерот за одбрана, донесe
УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА
ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со ова упатство се пропишува начинот за утврдување на материјална одговорност на
воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата), за предизвикана штета на средствата на Република
Македонија во врска со вршењето на службата.
2. Воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата, кој на било каков начин ќе
дознае за постоење на штета на средствата на Република Македонија во врска со
вршењето на службата во Армијата, го известува непосредно претпоставениот воен
старешина или раководниот работник (во натамошнио текст: непосредно препоставениот
старешина).
Непосредно претпоставениот старешина спроведува претходна постапка за утврдување
на штетата.
При спроведувањето на претходната постапка се зема изјава од лицето кое ја пријавило
штетата, за што се составува записник, а по потреба се сослушуваат сведоци и се
спроведуваат други дејствија кои не трпат одлагање, а се од битно значење за утврдување
на материјалната одговорност за предизвиканата штета.
3. Од страна на непосредно претпоставениот старешина, врз основа на прибавените
докази и утврдените факти, се поднесува пријава до воениот или цивилниот персонал кој е
надлежен да одлучува за материјалната одговорност и обврската за надомест на штета (во
натамошниот текст:надлежен воен старешина).
Пријавата од став 1 на оваа точка содржи податоци за:
- лицето или лицата за кои постои основано сомнение дека ја сториле штетата (чин,
име, татково име и презиме, должност на која е поставено–Воена пошта, адреса и место на
живеење, единствен матичен број на граѓанинот и број на лична карта);
- име и презиме на лицето кое непосредно било задолжено со уништениот, оштетениот
или исчезнатиот предмет, а доколку никој не бил задолжен, се наведува името и
презимето на лицето кое вршело стражарско-чуварска служба во времето на
настанувањето на штетата;
- време, место и начин (опис) на сторување на штетата;
- видот на предизвиканата штета (назив на уништениот, оштетениот или исчезнатиот
предмет);
- висината на предизвиканата штета и начин на утврдување на истата;
- датум на дознавање на предизвиканата штета и
- други податоци, факти и списи кои се од значење за утврдување на материјалната
одговорност за предизвиканата штета.
4. По приемот на пријавата за причинетата штета, односно по дознавањето за
причинета штета, се донесува решение за поведување на постапка за утврдување на
материјалната одговорност и за формирање на комисија за утврдување на одговорноста
(во натамошниот текст: Комисијата).
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Решението од став 1 на оваа точка, донесено од надлежниот воен старешина содржи
податоци за :
- лицето против кое се поведува постапката за утврдување на материјалната
одговорност (чин, име, татково име и презиме, должност на која е поставено – ВП, адреса
и место на живеење, единствен матичен број на граѓанинот и број на лична карта);
- време, место и начин (опис) на сторување на штетата;
- видот и висината на предизвиканата штета (назив и вид на уништениот, оштетениот
или исчезнатиот предмет);
- претседателот и членовите на Комисијата;
- задачите на Комисијата и
- рокот за спроведување на постапката за утврдување на материјалната одговорност.
5. Ако во постапката за утврдување на материјалната одговорност не може да се утврди
идентитетот на сторителот, од страна на надлежниот воен старешина се поведува постапка
против непознат сторител.
Во случај од став 1 на оваа точка, се известува воената полиција, а штетата сторена
надвор од воените објекти на Министерството за одбрана (во натамошниот текст:
Министерството), се пријавува во Министерството за внатрешни работи.
6. Во постапката за утврдување на материјалната одговорност од страна на Комисијата
се преземаат следните дејствија:
- на лицето против кого е поведена постапката за утврдување на материјалната
одговорност му се овозможува, да се произнесе по наводите во пријавата,
- се спроведуваат дејствија кои не трпат одлагање а се од значење за утврдување на
материјалната одговорност и
- се прибавуваат сите докази кои се од значење за утврдување на материјалната
одговорност.
7. Доколку не може да се утврди висината на штетата, од страна на Комисијата може да
се побара и стручно мислење првенствено од стручни лица во Армијата и
Министерството, а по потреба може да се ангажираат и стручни лица и вешти лица од
надвор.
8. Во постапката за утврдување на материјална одговорност, во случаите кога се работи
за штета предизвикана во сообраќајна несреќа, од страна на Комисијата се обезбедува
писмен извештај од Воената полиција или од Министерството за внатрешни работи и се
обезбедуваат податоци за лицето кое ја предизвикало сообраќајната несреќа.
9. По спроведената постапка Комисијата изработува предлог-решение за утврдување на
материјалната одговорност и обврска за надомест на штетата или предлог-решение за
делумно или целосно ослободување од обврската за надомест на штета, по што предметот
заедно со сите списи се доставува на одлучување до надлежниот воен старешина.
Доколку во текот на постапката Комисијата дојде до сознание дека, штетата ја
предизвикале повеќе лица или дека, кај пријавеното лице не постои вина за
предизвиканата штета, а постои вина кај друго лице, се известува писмено надлежниот
воен старешина за утврдената состојба, со предлог да се запре постапката против
пријавениот и да се поведе постапка против лицето, односно лицата за кои постои
основано сомнение дека ја сториле штетата.
10. Кога постапката за утврдување на материјална одговорност се води против војник
на доброволно служење на воениот рок, питомец на Воената академија и лице на стручно
оспособување и усовршување за офицери и подофицери и активниот резервен персонал,
од страна на Комисијата се спроведува постапка пред војникот да биде отпуштен од
Армијата, пред питомецот да ја заврши Воената академија, пред лицето да го заврши
стручното оспособување и усовршување за офицери и подофицери, односно пред истекот
на договорот за активен резервен персонал.
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Доколку, непосредно претпоставениот старешина на лицата од став 1 на оваа точка при
нивното раздолжување со опремата утврди дека постои кусок, односно дека е причинета
штета на опрема, се обезбедува изјава од лицето кое се раздолжува за причините за
кусокот, односно штетата, дали ја признава штетата и дали се согласува да ја надомести,
за што се составува записник.
11. Ако лицето од точка 10 став 1 од ова упатство ја признае штетата и е согласно да ја
надомести, од благајникот во единицата се изработува финансиски документ (каса прими
и сл.) за висината на штетата заради наплата на истата.
Ако лицето ја признае штетата, но не е согласно да ја надомести, како и во случаи кога
не ја признава штетата, од страна на непосредно претпоставениот старешина се поднесува
пријава до надлежниот воен старешина заради поведување на постапка за утврдување на
материјална одговорност, кон која се приложува и записник прибавен при
раздолжувањето со опремата.
12. За утврдување на материјална одговорност и обврската за надомест на штета,
односно за делумно или целосно ослободување од обврската за надомест на штета, од
страна на надлежниот воен старешина се донесува решение.
13. Поднесувањето на пријавата од точка 3 од ова упатство и донесувањето на
решението од точка 4 од ова упатство се врши во роковите определени во Колективниот
договор за уредување, односно доуредување
на правата, обврските и одговорностите од работен однос во Министерството за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија” бр.78/02)
14. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за
начинот и постапката за утврдување на материјална одговорност на воените лица на
служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/03).
15. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 01-2436/3
7 јуни 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Фатмир Бесими, с.р.
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