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БЕЛГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. XXXIII 

542. 

Врз основа на член 58 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за воените инватшди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 33/76), Законодавно-
-правната комисија на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ на седницата од 15 јуни 1977 го-
дина го утврди пречистениот текст на Законот за 
воените инвалиди. 

Пречистениот текст на Законот за воените ин-
валиди ги опфаќа Законот за воените инвалиди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 67/72) и Законот 
за измени и дополненија на Законот за воените 
инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), во 
кои е назначен денот на влегувањето во сила на 
тие закони. 

АС бр. 300/76 
24 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

(Пречистен текст) 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Како воен инвалид се смета државјанин на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
кој вршејќи воена должност во војна (воен инва-
лид од војните) или во мир (мирновременски воен 
инвалид) се здобил со рана, повреда, озледа или 
болест, та поради тоа кај него настапило оштету-
вање на организмот. 

Член 2 
Како воен инвалид од војните се смета држав-

јанин на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија кој вршејќи воена должност или други 
должности за воени цели или за целите на држав-
ната безбедност, во војна се здобил со рана, повре-
да, озледа Или болест, та поради таа кај него на-
стапило оштетување на организмот за најмалку 200/о. 

Член 3 
(1) Се смета како воен инвалид од војните и ги 

ужива кравата според овој закон државјанин на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија: 

1) кој од 17 април 1941 година до 15 мај 1945 
година во составот на партизанските одреди, на 
Народноослободителната војска и партизански-
те одреди на Југославија односно на Југосло-
венската армија, или вонч од нивниот ростав, пре-
трпел оштетување на организмот на начин наведен 
во член 2 на овој закон вршејќи должност за воени 
цели или за целите на државната безбедност или 
по наредба на воени органи иличворгани на власте!; 

2) кој во составот на југословенската војска за 
време на војната со непријателот од ѕ6 до 17 април 
1941 година или подоцна, како воен заробеник во 
логорите, претрпел оштетување на организмот; 

3) кој се здобил со рана, повреда, рзледа или 
болест вршејќи должност за целите на, државната 
безбедност или на народната одбрана или по повод 
вршењето на оваа должност од 15 мај 1945 до 31 
декември 1947 година; 

4) кој претрпел оштетување на организмот во 
сојузничките редови во борбата за уништување на 
фашизмот или учествувајќи во востанијата за на-
родното ослободување; 

5) кој претрпел оштетување на организмот во 
Иародноослободителното движење на Грција од 6 
април 1941 до 15 мај 1945 година; 

6) кој по завршувањето на поранешните војни е 
огласен за воен инвалид оД војните со одлуки на 
надлежните органи односно на кој дополнително му 
е признаено својството на воен инвалид; 

7) на кој му е признаено својството на воен 
инвалид од војните на сојузничките земји од Првата 
или Втората светска војна како на иселеник поврат-
ник, доколку не прима инвалидски принадлежности 
од тие земји; 

8) кој според Договорот за мир со Италија станал 
државјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија или како државјанин на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија бил 
постојано населен на територијата присоединета кон 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
според тој договор, а на кој со одлуки "од итали-
јанските државни органи му е признаено својството 
на воен инвалид од војните поради оштетување на 
организмот во Војната Ђд 1914 до 1918 година; 

9) кој станал инвалид при вршење на воени 
должности како припадник на италијанската војска 
во војните од 3 ноември 1935 година до 8 септември 
1943 година на враќање во својот дом односно вл 
воено заробеништво во кое е одведен пред или не-
посредно по разоружувањето. Инвалидско својство 
по основ на болест може да се признае само ако со 
одлуки на италијанските државни органи му е приз-
наено својството на воен инвалид. 

(2) Правата според овој закон, во смисла на 
став 1 на овој член, ги има и државјанин на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија кој 
се здобил со рана, повреда или озледа, учестћу1?а1ќи 
во вооружена акција на државната безбедност или 
на народната одбрана или Цо повод таа акција по 31 
декември 1947 година, или кој како припадник на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се здобил со рана, повреда 
или озледа во вршење на воени должности во страил 
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ска земја која се наоѓа во воена состојба, ако на вр-
шење на тие должности е упатен од страна на во-
ените власти во рамките на меѓународните обврски 
што ги презела Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија по 15 мај 1945 година. 

Член 4 
(1) Како мирновременски воен инвалид се смета 

воено лице кое во мирно време во составот на во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, вршејќи воена должност 

или други должности за целите на државната без-
бедност и народната одбрана, без своја вина ќе се 
здобие со рана, повреда или озледа, та поради тоа 
кај него настапило оштетување на организмот за 
Н,ајмалку 20%. 

(2) Својството на мирновременски воек инвалид 
му се признава и на лице:/ 

1) кое без своја вина се здобило со рана, повреда 
или озледа при вршење на службата на милиција 
или на државната безбедност, за време на воено-
стручна обука во организациите на Сојузот на 
резервните воени старешини и во друци стручни 
организации што ќе ги определи сојузниот секре-
тарка народна одбрана, како и за време на задолжи-
телна обука за одбрана и заштита; 

2) кое во составот на југословенската војска во 
времето од18 мај 1920 до 6 април 1941 година, вр-
шејќи воена должност или служба, или по повод 
истата, без своја вина се здобило со рана, повреда 
или озледа; 

(3) Небрежноста не ќе се смета за вина во смисла 
на овој закон. 

Член 5 
(1) Како мирновременски воен инвалид се смета 

и воено лице кое по 15 мај 1945 година се здобило 
со болест при вршењето на задолжителната воена 
служба во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или при врше-
њето на должноста во воените училишта во својство 
на питомец, па поради тоа кај него настапило ош-
тетување на организмот за најмалку 60%. 

(2) По исклучок од претходниот став, како мир-
новременски воен инвалид се смета и воено лице 
кај кое настапило оштетување на организмот за 
најмалку 50% поради последици на болест здобиена 
вон од Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на задолжителна воша служба што ја 
врши во рамките на меѓународните обврски што ги 
презела Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

(3) Лице кое според претходните ставови ги стек-
нало правата според овој закон и ги ужива најмалку 
пет години, па по тоа состојбата ќе му се 'подобри 
и процентот на инвалидитетот ќе му се намали под 
процентите определени во тие ставови, го задржува 
својството на инвалид и правата според намалениот 
процент на инвалидитетот, ако процентот на ин-
валидитетот не е помал од 20%. 

Член 6 
Како воено лице, во смисла на овој закон, се 

подразбира лицето што се смета за воено лице според 
одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 
службата во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 7 
Се смета како мирновременски воен инвалид и 

ги ужива правата според овој закон лице: 

1) кое според прописите донесени пред 6 април 
1941 година, со одлука на надлежниот орган е приз-

наено како мирновременски вбен инвалид поради 
рана, повреда или озледа здобиена во бившатаЕ 
српска или бившата црногорска војска пред Бал-
канската или Првата светска војна; 

2) на кое со одлука на италијанските вооружени 
сили му е признаено својството на мирновременски 

„ воен инвалид поради оштетување на организмот нас-
танато по демобилизацијата на италијанската воору-
жена сила по Војната од 1914 до 1918 година до 10 
јуни 1940 година. 

Член 8 
(1) Ако мирновременски' воен инвалид4 за ист 

случај на инвалидност го стекне правото на паричен 
надомест за случај на телесно оштетување рхли на 
инвалидска пензија според прописите зат инвалид-
ското осигурување, може, по сопствен избор, да го 

, користи правото на лична инвалиднина, на додаток 
за нега и помош од страна на друго лице и на ор-
топедски додаток според овој закон, или правото на 
паричен надомест за случај на телесно оштетување 
односно инвалидска пензија според прописите за 
инвалидското осигурување. / . 

(2) Мирновременски воен инвалид кој ќе из-
бере и ќе го користи правото на паричен надомест 
за случај на телесно оштетување или на инвалид-
ска пензија според прописите за инвалидското оси-
гурување, може да ги оствари другите права според 
овој закон, освен правата на лична инвалиднина, на 
додаток за нега и помош од страна на друго лице 
и на ортопедски додаток. 

Член 9 
(1) Ако мирновременски воен инвалид подоцна 

го стекне правото на паричен надомест за случај на 
телесно оштетување или правото на инвалидска 
пензија според прописите за инвалидското осигуру-
вање врз основа на нов случај на инвалидност од-
носно телесно оштетување врз кое не влијаел него-
виот поранешен в"оен инвалидитет, ќе ги користи и 
натаму сите права според овој закон. 

(2) Ако мирновременски воен инвалид подоцна го 
стекне правото на инвалидска пензија според про-
писите за инвалидското осигурување врз основа на 
нов случај на инвалидност врз кој влијаел него-
виот поранешен воен инвалидитет, ќе ги користи 
и ргатаму сите права според овој закон, и тоа: 

1) ако новиот случај ,на инвалидност настанал 
поради несреќа, при работата или поради професи-
онална болест, во смисла на прописите за инвалид-

ското осигурување; 
2) ако новиот случај на инвалидност настанал 

поради болест или повреда вон од -работата,-под 
услов како мирновременски воен инвалид до наста-
пувањето на новиот случај на инвалидност да поми-
нал најмалку пет години во работен однос со полно 
работно време, во смисла на прописите за инвалид-
ското осигурување. 

(3) Мирновременски воен инвалид кој не ги ис-
полнува условите оД став 2 точ. 1 и 2 на овој член, 
може, по сопствен избор, да користи само едно од 
отечените права. 

Член 10 
Одредбите на чл. 8 и 9 од овој закон согласно 

се применуваат и кога уживател на паричен надомест 
за случај на телесно оштетување или на инвалидска 
пензија, определена според прописите за инвалид-
ското осигурување, подоцна ќе го стекне правото на 
лична инвалиднина како мирновременски воен ин-
валид според одредбите на овој закон. 
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Член 11 
(1) Аќо мирновременски воен инвалид дополни-

телно го стекне својството на воен инвалид од вој-
ните односно ако воен инвалид од војните допол-
нително го стекне својството на мирновременски 
воен инвалид, му се определуваат правата на воен 
инвалид од војните, и тоа според групата во која 

- се распоредува, согласно со прописите за утврдува-
ње на инвалидитет во случај на повеќе рани, повре-
ди, озледи или болести. 

(2) АКО стекнувањето или користењето на некое 
право е врзано исклучиво за својството на воен 
инвалид од војните, инвалидот може, во случаите од 
став 1 на овој член, да го користи тоа право само 
според групата и процентот на својот инвалидитет од 
војните. 

Член 12 
(1) Одредбите на чл. 8 до 10 од овој закон ќе 

се применуваат согласно и врз членовите на потес-
ното семејство односно врз родителите на лицето 
што во моментот на смртта исполнувало услови за 
користење на едно или на обете права според тие 
одредби, ако и тие исполнуваат услови за стекну-
вање на правата според овој закон и услови за стек-
нување на правото на семејна пензија според про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување, 

(2) Членовите на потесното семејство односно 
родителите од став. 1 на овој член кои ќе изберат 
и ќе го користат правото на семејна пензија, не 
можат да користат ниедно право според овој закон. 

Член 13 
(1) Правата според овој закон се признаваат и 

кога е во прашање болест која постоела и порано или 
се влошила во војната односно под околностите од 
чл. 3 и 5 на овој закон, или болест за која не може 
да ене заклучи сигурно дека е предизвикана од во-
ените напори Односно дека настанала под околностите 
од чл. 3 и 5 на овој закон, но може да се заклучи 
дека овие напори значително влијаеле врз нејзиното 
влошување. 

(2) Како процент на воен инвалидитет во слу-
чаите од став 1 на овој- член се зема соодветниот 
процент од целокупното оштетување на организмот, 
со оглед на природата на болеста и нејзиниот развој, 
на траењето и тежината на воените односно на 
Јпетгтовоеменските напори, како и на другите окол^ 
ности што во одделен случај влијаеле врз болеста. 

(3) Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, про-
центот на воениот инвалидитет по основ на влошу-
вање на болеста, што е определен при првото утвр-
дување на воениот инвалидитет, не може подоцна 
да се зголеми, без оглед на евентуално натамошно 
влошување на телесното оштетување. 

(4) На лице кое по 15 мај 1945 година останало 
на отслужување на задолжителен воен рок, па пред 
истекот на тој рок е отпуштено од. Југословенската 
народна армија поради влошување на болеста здо-
биена при вршењето на воената должност во војна, 
а по која не му е признаено својството на воен 
инвалид оз водните, ќе му се определи процентот на 
инвалидитет без примена на ст 1 и 2 на овој член. 

Член 14 
(1) Правата според овој закон му се признаваат 

и на странски државтанин кој претрпел оштетување 
^а организмот додека бил во составот на партизан-
ските одреди, на Народноослободителната војска и 
"партизанските одреди' на Југославија односно на Ју-
гословенската армија во составот на вооружените 
сили, на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (чл 4 и 5 ), како и во составот на 
бившата српска или бившата цоногорска војска, ако 
по тој основ не ги ужива инвалидските права од 
државата чиј е државјанин или од друга земја. 

) (2) Странскиот државјанин од став 1 на овоЈ 
член кој не престојува на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија,-може 
да ги ужива само правата изречно определени со 
овој закон. 

7 Член 15 
(1) Заради остварување на правата според овој 

закон, воените инвалиди се распоредуваат според 
утврдениот процент на инвалидитет во десет групи, 
и тоа: 

I група - инвалиди со 

II група — инвалиди со 
III група г- инвалиди со 
IV група - инвалиди со 

група — инвалиди со 
VI група — инвалиди со 

VII група — инвалиди со 
VIII група — инвалиди со 

IX група — инвалиди со 
X група — инвалиди со 

) 
(2) Како воен инвалидитет, во смисла на ОВОЈ за-

кон, се смета оштетување на организмот настанато 
под околностите од чл. 2 до 5 на -овој закон. 

(3) Се овластува Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, по прибавеното 
мислење од Сојузниот комитет за здравство и соци-
јална заштита, да донесува про л неки прописи за 
утврдување на процентот ца воениот инвалидитет во 
смисла на став 1 од овој член, како и Листа на 
процентите на воениот инвалидитет, во која про-
центот на инвалидитетот се определува сразмерно на 
телесното оштетување нѕк воениот инвалид. 

Член 16 
(1) Правата предвидени со овој закон ги имаат! 

- 1) воените Јинвал иди; 
2) членовите на семејствата на- лицата загинати, 

умрени или исчезнати под околностите од чл. 2, 3, 4 
и 5 на овој закон; 

3) членовите на семејствата на воените инвалиди 
од I до VII група по нивната смрт. 

(2) Како членови на семејствата на лицата за-
гинати. умрени или исчезнати под околностите од 
член 2 на овој закон се сметаат и членовите на 
семејството на лице умрено до 15 мај 1946 година 
поради, рана, повреда, озледа или болест здобиена 
под околностите од член 3 точка 1 на овој закон. 

Член 17 
(1) Правата предвидени со овој закон ги немаат: 
1) воени лица што пребегнале кон непријателот 

или побегнале од војска или од воена должност; 
2) лица што сами се раниле или повредиле со 

цел за одбегнување на воената должност; 
3) лица осудени со правосилна судска пресуда 

поради учествување на страна на окупаторот или 
на неговите помагачи против партизанските одреди, 
Народноослободителната војска и партизанските од-
реди на Југославија, Југословенската армија или 
сојузниците на Југославија. 

(2) Правата предвидени со овој закон ги немаат 
ни членовите на семејствата на лицата од став 1 
на овој 'член ниту членовите на семе1ствата осудени 
за делата од став 1 точка З-ла овој член. 

100%. инвалидитет на кои 
за редовниот живот 
им е потребна нега 
и помош од страна 
на друго лице 

1000/о инвалидитет 
90% " 
80% 
70% " 
60% " 
50% 
40% м 

30% " 
2 0 % . " 
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Член 18 
(1) Како. членови на семејството, в о смисла на 

овој закон, се сметаат: 
1) брачниот другар, децата родени во брак или 

вон од ,брак и посвоените деца, како и 11асиноците 
и хранениците кои загинатото, удреното или ис-
чезнатото лице односно умрениот воен инвалид ги 
издржувал најмалку за последната година пред 

својата смрт односно пред настапувањето на инвали-
дитетот (во натамошниот текст: потесното семејство); 

2) родителите, како и очувот, манијата, посво-
ителот или хранителот кои за загинатото, умреното 
или исчезнатото лице односно за умрениот воен ин-
валид се грижеле најмалку за последните пет години 
пред- неговата смрт или кои тоа лице односно ин-
валид ги издржувал за последните пет години; 

3) дедото и бабата по татко и мајка. 
(2) По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 

на овој член, како член на потесното семејство ќе 
се смета и вонбрачна женат на загинатото, умреното 
или исчезнатото лице кое пред 9 мај 1946 година 
со него живеела подолго време; или пократко време 
ако со него имала деца, а до склучување на брак 
не дошло од оправдани причини. 

(3) При утврдувањето на правата на членовите 
на семејството од став 1 на овој член, ќе се смета 
дека издржување постоело и за 'времето за кое 
загинатото, умреното односно исчезнатото лице по-
ради воените околности било ,спречено да ги издр-
жува пасинокот, храненикот, очувот, манијата, 
посвоителот-или хранителот, а ќе се смета и дека 
очувот, манијата, ' посвоителот' или хранителот 
за тоа време се грижеле за загинатото, умреното 
или исчезнатото лице. 

(4) Како членови на семејствата на лицата што 
загинале или умреле од последиците на рана, пов-
реда, озледа или болест здобиена под околностите 
од чл. 4 и 5 на овој закон се сметаат, во смисла на 
овој знакон, само членовите на семејството од став 
1 точ. 1 и 2 на овој член односно на умрените мир-
новременски воени инвалиди.. 

Член 19 
(1) Основните права 'што воениот инвалид и 

членовите на семејството (член 18) ги имаат под 
условите пропишани со овој закон, се: 

1) инвалиднина (лична и семејна); 
2) додаток за нега и помош од страна на друго 

лице; , 
3) ортопедски додаток; 
4) постојан инвалидски додаток; 
5) здравствена заштита; 
6) бесплатно и повластено возење; 
7) помош во случај на смрт. 
(2) Воениот инвалид има определени права 

според овој закон и за членовите на своето се-
мејство. 

Член 20 
Правата според овој закон што се стекнуваат 

по основ на здобиена рана, повреда или озледа, -
што оставиле видни траги, како и правата на чле-
новите на семејството на умрениот воен инвалид, 
не застаруваат. 

Член 21 
Средствата за остварување на правата според 

овој закон се обезбедуваат како наменски средства 
во буџетот на федерацијата. 

Член 22 
Здравата од член 19 на овој закон припаѓаат 

без оглед на имотната состојба, на приходите од 

работниот однос, од пензиското и инвалидското оси-
гурување или на приходот остварен по кој и да е 
друг основ. 

Г л а в а II 

ОСНОВНИ ПРАВА 

1. Лична и семејна инвалиднина 

Член 23 
Лична инвалиднина им се определува на во-

ените инвалиди според групата во која се распоре-
дени (член 15) и им припаѓа во месечни износи, 
и тоа:-

Група Процент на воениот 
инвалидитет 

Месечен износ на 
инвалиднината во 
динари 

I 100% и потребна нега 4.607 
и помош 

II 100% 3.338 
III 90% 2.525 
IV 80% 1.865 
V 70% 1.323 

VI 60% 823 
VII 50% . 557 

VIII 40% 268 
IX 30% 201 
X 20% 135 

Член 24 
(1) Семејната инвалиднина се определува спо-

ред бројот на членовите на семејството што имаат 
право на семејна инвалиднина (член 18) и из-
несува 300 динари месечно за еден член на семеј-
ството, а се зголемува за по 150 динара месечно за 
секој натамошен член на семејството што е соужи-
вател на инвалиднината. 

(2) Ако семејна инвалиднина примаат два чле-
на -или повеќе членови на семејството, инвалид-
нината им припаѓа на соуживателите на рамни 
делови. 

Член 25 
(1) Членовите на потесното семејство имаат 

право на семејна инвалиднина, и тоа: 
1) вдовица — кога ќе наполни 45 години живот 

или вдовец — кога ќе наполни 60 години живот 
односно кога ќе станат неспособни за стопанису-
вање; 

2) деца, посвоеници, пасиноци и храненици — 
до наполнетата 15 година на животот односно ако се 
на школување до, крајот на пропишаното траење 
на редовното школување но најдоцна до напол-
нетата 26 година на животот, а ако се неспособни 
за стопанисување — за времето додека таа неспо-
собност трае, псЈд услов неспособноста да наста-
пила пред наполнетата 15 година односно 26 година 
на животот. 

На лицето од оваа точка што ќе "го прекине 
школувањето поради боледување одобрено од над-
лежниот орган на јавната здравствена служба му 
припаѓа право ,да семејна инвалиднина и за вре-
мето што го поминало на боледување до наполне-
тата 26 година на животот. Ако го продолжи ре-
довното школување но н е може да го заврши во 
редовниот рок поради прекинот настанат поради 
боледувањето, на такво лице му се продолжува 
правото на семејна инвалиднина и по наполнетата 
26 година на животот за онолку време колку што-
загубило од редовното Школување поради одобре-
ното боледување. 
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(2) Ако потесното семејство го сочинуваат бра-
чен другар со едно или повеќе лица од став 1 точка 
2 на овој член, брачниот Другар има право на се-
мејна инвалиднина како соуживател со нив, без 
оглед на условите одлетав 1 точка 1 на овој член, 
и тоа додека и едното од тие деца има право на 
инвалиднина. 

\ 
(3) По исклучок од одредбите на став 1 точка 1 

и став 2 наѓ овој член, брачниот другар на воен ин-
валид кому му припаѓало правото на додаток за 
нега и помош од страна на друго лице има право 
на семејна инвалиднина без оглед на условите пред-, 
видени во споменатите одредби, ако со -инвалидот 
живеел во брачна заедница и ,во заедничко дома-
ќинство последните пет години пред неговата смрт. 

(4) По исклучок од одредбите на став 1 точка 2 
на овој, член, децата на лицата загинати, умрени 
или исчезнати под околностите од чл. 2 и 3 на 
овој закон имаат право на семејна инвалиднина 
до наполнетата 26 година на животот и кога 
се оспособуваат за самостоен живот и работа преку 
дополнително школување или курсеви што даваат 
определена стручна подготовка. Во таков случај 
правото на семејна инвалиднина може да се вос-
постави само еднаш. 

Член 26 
(1) Родителите и другите лица од член 18 став 1 

точка 2 на овој закон имаат право на семејна ин-
валиднина во износите од член 24 став 1 на овој 

/ закон, иако членовите на потесното семејство (член 
18 став 1 точка Д) го оствариле правото на семејна 
инвалиднина. , 

(2) Очувот, машката, посвоителот или храни-
телот кој исполнува услови за признавање на пра-
вото на семејна инвалиднина, има првенствено пра-
во отколку родителот кој не ги извршувал роди-
телските должности. 

Член 27 
(1) Дедото и бабата имаат право на семејна ин-

валиднина ако семејна инвалиднина не оствару-
ваат лицата ОД член 18 став 1 точ. 1 и 2 на овој 
закон. 

(2) Ако семејството го сочинуваат дедо и баба 
по татко и дедо и баба по мајка, право на семејна 
инвалиднина имаат дедото и бабата што се гриже-
ла за подигањето и воспитувањето на лицето од 
кое го изведуваат своето право, односно оние кои 
ги издржувало тоа лице. 

Член 20 
На воен инвалид што ги исполнува условите 

за стекнување право на семејна инвалиднина му 
припаѓа и семејната инвалиднина. 

Член 29 I 
На родител—уживател на семејна инвалиднина 

чие единствено дете го загубило животот под окол-
ностите од чл. 3 и 14 на овој закон, како и на ро-
дител што имал повеќе деца па едното го загубило 
животот под тие околности, а другите го загубиле 
животот како граѓански жртви на војната (фаши-
стички терор, вбени операции, бомбардирање и сл.), 
му припаѓа семејна инвалиднина 'зголемена за 50%, 
под услов ниедно од 'тие деца. да не оставило пород 
и тој родител подоцна да немал други деца. 

Член 30 
(1) На родителите и брачниот другар кои пра-

вата според овој закон ги изведуваат од лицето 
што го загубило животот под околностите од чл. 3 

и 14 на овој закон, им припаѓа семејна инвалиднина, 
зголемена за 800 динари месечно, ако немаат деца, 

односно ако имаат едно или повеќе деца што се 
неспособни за стопанисување, под услов неспособ-
носта да настапила пред 15 година на живото? 
односно пред наполнетите 26 години живот — ако 
детето било на редовно школување. 

(2) Зголемената семејна инвалиднина од став 1 
на овој член му припаѓа и на дете уживател на 
семејна инвалиднина без обајцата родители. 

(3) Родителите односно децата — соуживатели 
на семејна инвалиднина — имаат право на зго-
лемената семејна инвалиднина од став 1 на овој 
член, секој поодделно. 

Член 31 
На уживателите на семејна инвалиднина и на 

воените инвалиди кои исполнуваат услови за стек-
нување право на семејна инвалиднина според две 
или поведе лица, им припаѓа семејна инвалиднина 
во несмален износ според секое од тие лица, со 
тоа што "зголемената семејна инвалиднина од член 
30 став 1 на овој закон да им припаѓа само според 
едно лице. 

2. Додаток за нега и помош од страна на друго 
лице 

Член 32 
(1) Додаток за нега и помош од страна на друго 

лице (придружник) му припаѓа пџ: 
1) воен инвалид од I група; 
2) воен инвалид од II, III и IV група кај когб 

настапило телесно оштетување на организмот не-
зависно од воениот инвалидитет што, заедно со 
воениот инвалидитет, е еднакво на телесното ош-
тетување на инвалид од I група. 

(2) Заради определување на височината на до-
датокот за нега и помош од страна на друго лице, 
воените инвалиди од I до IV група се распореду-
ваат според степенот на потребата од нега и помош, 
како и според групата на инвалидитетот, во три 
степени на додаток, и тоа: 

1) прв степен — воените инвалиди од I група 
кои се наполно неспособни за вршење на сите ос-
новни животни потреби, та бараат непрекината 
нега и помош од страна на друго лице; 

2) втор степен — другите воени инвалиди од I 
група, како и инвалидите од И, III и IV група чија 

-неспособност е рамна на неспособноста на ин-
валидите'од I група распоредени во прв степен на 
додаток; 

3) трет степен — воените инвалиди од И, III и 
IV група чија неспособност е еднаква на неспособ-
носта на инвалидите од I група распоредени во втор 
степен додаток. 1 

' (3) Додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице изнесува: 

1) 130% од просечниот месечен личен доход во 
Социјалистачка Федеративна Република Југослави-
ја од претходната година — за воените инвалиди 
распоредени во прв степен на додаток; . 

2) 100% од просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од претходната година — за воените ин-
валиди распоредени во втор степен на додаток; 

3) 70% од просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја од претходната година — за воените инвалиди 
распоредени во трет степен на додаток. 

(4) Се овластува Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, по Дрибавеното 
мислење од Сојузниот комитет за здравство и со-
цијална заштита, да пропише медицински инди-' 
кации за распоредување' на воените инвалиди од I 
до IV група во смисла на став 2 од овој. член спо-
ред степенот на потребата од нега и помош од. 
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страна на друго лице и според трупата на воениот 
инвалидитет. 

(5) Распоредување на воените инвалиди од I 
до IV група според степенот на потребата од нега 
и помош од страна на друго лице врши надлежниот 
орган на управата врз основа на мислење на ле-
карските комисии за оц!вна на воениот инвалиди-
тет (член 78). 

Член 33 
(1) На воен инвалид кој прима додаток за нега 

и помош од страна на друго лице, кога е сместен 
во здравствена или друга организација на здру-
жениот труд во која му се обезбедени нега и по-
мош од страна на друго лице, не му припаѓа до-
датокот од член 32 на овој закон за времето што 
ќе го помине во таквата организација над три ме-
сеци, освен ако самиот ги поднесува трошоците за 
сместување и исхрана. 

(2) Воен инвалид од член 32 став 1 на овој за-
кон на чиј придружник по тој основ му е признаено 
својството на осигуреник, има право на надомест 
на износот што тој како исплатувач на личниот до-
ход на придружникот, го плаќа на име придонес 
за фондовите на социјалното осигурување и други 
придонеси според посебни прописи. 

3. Ортопедски додаток 

Член 34 
(1) Правото на ортопедски додаток им припаѓа 

на воените инвалиди на кои својството на инвалид 
им е признаено поради- потешки телесни оштетувања 
што непосредно се последица од здобиена рана, 
повреда или озледа, или последица од болест што 
предизвикала ампутација на екстремитет или тецпсо 
оштетување на функцијата на екстремитетот или 
целосна загуба на видот на обете очи. 

(2) Телесните оштетувања од став I на овој 
член се распоредуваат во степени според тежината, 
видот и причината на оштетувањето. 

(3) Телесните оштетувања и нивното распоре-
дување во степени ги содржи Листата на телесни 
оштетувања што повлекуваат право на ортопедски 
додаток, која е отпечатена како прилог кон овој 
закон и е негов составен дел. 

(4) Се овластува Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и на воените инвалиди, по прибаве-
ното мислење од Сојузниот комитет за здравство 
и социјална заштита, да може, по потреба, да ја 
дополнува во согласност со одредбите на овој за-
кон, Листата од став 3 на овој член. 

Член 35 
(1) Ортопедскиот додаток изнесува месечно: 
1) за прв степен на телесно оштетување 1.333 

динари; 
2) за втор степен, на телесно оштетување 1.017 

динари; 
3) за трет степен на телесно оштетување 655 

динари; 
4) за четврти степен на телесно оштетување 316 

динари. 
(2) На инвалиди кај кои постои комбинација 

на повеќе оштетувања од ,прв степен, ортопедскиот 
додаток од став 1 точка 1 на овој член им се зго-
лемува за 25%. 

Член 36 
Телесното оштетување што повлекува право на 

ортопедски додаток го'утврдува надлежниот орган 
на управата врз основа на мислење на лекарските 
комисии надлежни за оцена на,.доениот инвали-
дитет (член 78 став 1). -

4. Постојан инвалидски додаток 

Член 37 
(1) На уживатели на лична и семејна инвалид-

нина што постојано престојуваат во странство, а на 
кои' определените парични примања (член 64) им 
се исплатуваат во трансфер, им припаѓа постојан 
инвалидски додаток. 

(2) Височината на постојаниот инвалидски до-
. даток за воен инвалид зависи од процентот на ин-
валидитетот и од степенот на телесното оштетување и 
изнесува од 145 до 3.700 динари месечно. 

(3) Височината на постојаниот инвалидски до-
даток за уживателот на семејна инвалиднина изне-
сува од 544 до 864 динари месечно. 

(4) На уживатели на лична и семејна инвалид-
нина кои, со оглед на работната способност, на мож-
носта за вработување и на имотната состојба, се 
упатени исклучиво или претежно да се издржу-
ваат од примањата според овој закон, им се зго-
лемува износот на постојаниот инвалидски додаток 
за 326 динари месечно, без оглед на бројот на со-
уживателите. 

(5) Во случај на промена на паритетот на дина-
рот, претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди по служ-
бена должност го усогласува постојаниот инвалид-
ски додаток са настанатите промени. 

/ 

Член 38 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 

пропише височината на лостојаниот инвалидски до-
даток до износите определени во член 37 на овој 
закон. 

5. Заеднички одредби за инвалиднината, за 
додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице и за. ортопедскиот додаток 

Член 39 
(1) Личната и семејната инвалиднина и орто-

педски от додаток определени според овој закон 
задолжително се зголемуваат за процентот на по-
растот на личниот доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија од претходната 
година, и во почетокот на секоја година се утврдува 
износот на додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице. 

(2) Претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди во почето-
кот на секоја година ги утврдува новите износи на 
примањата од став 1 на овој член. 

(3) Ако животните трошоци во првото полуго-
диште на тековната година пораснат над 8%, парич-
ните примања од став 1 на овој член се зголему-
ваат, како аконтација, за процентот на порастот на 
животните трошоци, со тоа што зголемувањето да 
му припаѓа на корисникот од 1 јули тековната го-
дина. 

(4) Процентот на зголемувањето на примањата 
од став 3 на овој член го утврдува во второто полу-
годиште претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди. 

(5) Зголемувањата од ст. 1 и 3 на овој член се 
вршат врз основа на официјални податоци од Со-
јузниот завод за статистика. 

(6) Зголемувањето од став 3 на овој член не се 
Однесува на лицата од член 64 на овој закон. 

Член 40 
Неисплатените втасани износи на инвалиднина, 

на додаток за нега и помош од страна на друго ли-
це и на ортопедски додаток и на други парични 
примања според овој закон можат да се насле-
дуваат, 
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- Член 41 
Инвалиднина и ортопедски додаток можат да 

бидат предмет на извршување или обезбедување: 
1) до половина — за законско издржување; 
2) до третина — за побарувања на општестве-

ната заедница, на организациите на здружениот 
труд и на банките. 

" Член 42 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди донесува поблиски прописи за 
начинот на исплатување на инвалидноста, дода-
токот за нега и помош од страна на друго лице, 
ортопедскиот додаток и други парични примања, 
трошоците за здравствена заштита, како и за во-
дење евиденција за извршените исплати и доста-
вување ̂ извештај за потрошените средства според 
овој закон. 

Член 43 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди и републичките и покраинските 
органи на управата надлежни за прашања на бор-
ците и на воените инвалиди вршат, чво рамките на 
своите права и должности, контрола на 'трошењето 
на средствата наменети за остварување на правата 
според овој закон. 

в. Здравствена заштита 

Член 44 
Воените инвалиди имаат право на здравствена 

заштита за сето време додека им е потребна таа 
заштита, без оглед дали тоа право го користат во 
врска со воениот инвалидитет или независно од 
него. 

Член 45 
(1) Здравствената заштита опфаќа: 
1) лекарски прегледи и други видови медицин-

ска помош заради следење и проверување на здрав-
ствената состојба и за утврдување на здравствената 
способност за работа на определено место или за 
воена служба; 

2) преземање стручни медицински мерки за' 
унапредување на здравствената состојба односно за 
спречување на заболувања (вакцинации и други 
имунизации, хемопрофилакса, санирање на баци-
лоносители, дезинфекции и други заштитни.. мерки 
во стан кога се медицински индицирани поради по-
јава на заразни болести и др.); 

3) лекарски прегледи, лекување на болни, дру-
ги видови медицинска помош и медицинска реха-
билитација (во здравствени и други специјализира-
ни организации на здружениот труд, во стан на 
болен и сл); 

4) превенција, нега и лекување на болести на 
забите и устата; 

5) лекарска и друга стручна нега и помош пред, 
за време и по пораѓање, во здравствени организации 
на здружениот труд и во стан на родилката; 

6) давање на лекови, на помошен материјал 
што СЛУЖИ за употреба на лекови и на санитетски 
матеоијал потребен за лекување; 

7) заботехничка помош и заботехничка сред-
ства ; 

8) протези, ортопедски и други помагала и по-
мошни и санитарни справи; 

9) бзњско и климатско лекување. 
(2) Под лекарски и други видови медицинска 

помош "што на воените инвалиди им се обезбедуваат 
во смисла на став 1 точка 1 од овој член, се подраз-
бираат здравствените услуги што како мерки на 
превентивна заштита непосредно им се даваат на 
корисниците на здравствена заштита по нивно ба-
рање или врз основа на програмата на заедницата 
на здравственото осигурување и на договорот склу-

чен со здравствена организација на здружениот 
труд — на сите осигурени лица, како и повремени 
систематски лекарски прегледи на воените инва--
лиди, прегледите и другите видови медицински: 
услуги што им 9е вршат на корисниците на здрав-
ствена заштита заради утврдување на здравствен 
рата способност за работа или за, воена служба 
според посебни прописи. 

(3) Под стручни медицински мерки за-унапре-
дување на здравствената состојба, во смисла на 
став 1 точка 2 од овој член, се подразбираат мер-
ките што се преземаат врз основа и во рамките на 
утврдената програма на дејноста на заедницата на 
здравственото осигурување за унапредување на 
здравствената состој,ба и на здравствената заштита 
на корисниците на таа заштита, а стручни ме-
дицински мерки за спречување на заболувања во 
смисла на таа точка, се подразбираат здравствените 
услуги што на корисниците на здравствената заш-
тита им се даваат кога се медицински индицирани 
или кога се задолжителни врз основа на прописите. 
Во стручни медицински мерки спаѓа и вршењето' 
на патронажна услуга и домашна нега според.про-
писите на здравственото осигурување на работни-
ците. 

(4) Под бањско и климатско лекување се под-
разбира лекување во Специјализирани здравствени 
организации на здружениот труд во кои во лекува-
њето се применува и природен фактор, односно во 
други организации на здружениот труд што не се 
организирани како здравствени организации во кои 
лекувањето се врши претежно со природни фактори 
под стручна медицинска контрола. 

(5) Се овластува Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, по прибавено^ 
мислење од Сојузниот комитет за здравство и соци-
јална заштита, да донесува поблиски прописи за 
видовите, индикациите, роковите на траењето П 
постапката за снабдување со протези, со ортопед^ 
ски и други помагала, со помошни и санитарни 
справи. 

Член 46 
Воените инвалиди што се во работен однос има-

ат право на надомест на личниот доход за време 
на спреченост за работа, ако: х 

1) поради болест или повреда се привремено 
неспособни за работа односно ако заради лекувања 
или медицински испитувања се сместени во стаци-
онарни здравствени' и други специјализирани ор-
ганизации на здружениот труд; 

2) се спречени да работат поради определено 
лекување или медицински испитувања што не мо-
жат да се вршат вон. од работното време на кори-
сникот на здравствената заштита;. 

3) се упатени на бањско и климатско лекување; 
4) се изолирани како бацилоносители или пора-

ди појава на заразна болест во нивната околина; 
5) се определени да негуваат заболен член на 

потесното семејство; 
6) се определени за придружник на болен упа-

тен на лекување или на лекарски преглед во друго 
место. 

Чцен 47 
(1) На воените инвалиди им припаѓа надомест 

на личниот доход во височина од 1009/о од основот 
за надомест, во сите случаи и за сето времен на 
спреченост за работа. Надоместот во височина од 
100л/е од основот се исплатува и додека воениот 
инвалид се наоѓа во здравствена организација на 
здружениот труд или во друга специјализирана ор-
ганизација во која има сместување и исхрана. 

(2) На воените инвалиди што се уживатели на 
пензии или се уживатели на паричен надомест спо-
ред прописите за инвалидското осигурување, тл 
се исплатуваат овие примања во нвнамален износ 
додека се наоѓаат во стационарна здравствена или 
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друга специјализирана организација на здружениот 
труд во која имаат сместување и исхрана. 

Член 48 
Основот за надомест на личниот доход го сочи-

нува просекот на личниот доход што воениот ин-
валид го остварил во претходната година пред го-
дината во коза настапил случајот според кој се 
стекнува правото на надомест. 

Член 49 
Организациите на здружениот труд односно 

заедниците на здравственото осигурување ќе им 
исплатуваат на воените инвалиди надомест во висо-
чина од 100% од основот за надомест, а разликата 
ќе ја рефундираат од општинскиот орган на упра-
вата врз товар на буџетот на федерацијата што 
на општинскиот орган на управата му се става на 
располагање за оваа цел, ако според општите акти 
на заедницата на здравственото осшзфув^ње од-
носно на организацијата на здруЈкеѓшот труд при-
паѓа надомест во пома,тг из^ос. 1 

'Член 50 
(1) Уживателите на семејна инвалиднина имаат 

право на здравствена заштита во обемот во кој е 
обезбедена за воените инвалиди, освен протези, ор-
топедски и други помагала, помошни и санитарни 
справи (член 45 став 1 точка 8) и бањско и климат-
ско лекување. На уживателите на семејна инвалид-
нина им припаѓа и право на очила. 

(2) На децата — уживате,ли на семејна инвилид-
нина. по исклучок од. одредбата на став 1 на овој 
,член, им се обезбедуваат и протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи. 

Член 51 
(1) Здравствената заштита, во обемот предви-

д е н за уживателот на семејна инвалиднина од член 
50 на овој закон, им се обезбедува на членовите на 
потесното семејство на воените инвалиди од I и II 
група, како и на членовите на семејството на ин-
валиди од III и IV група на кои им е признаено 
право на додаток за нега и помош од страна на 
друго лице. 

(2) Здравствената заштита, во обемот предви-
ден во член 50 став 2 на овој закон, им се признава 
и на децата на воените инвалиди од III до VII гру-
па ако ги исполнуваат условите во поглед на го-
дините на живот и школувањето, предвидени во 
член 25 став 1 точка 2 на овој закон. 

Член 52 
(1) Воените инвалиди, без оглед дали имаат 

својство на осигурено лице или го немаат тоа свој-
ство, не учествуваат во поднесувањето на трошоците 
за користење на здравствените услуги определени 
од страна на заедницата на здравственото осигу-
рување. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, воените" 
инвалиди и другите корисници на здравствена заш-
тита според овој закон учествуваат во поднесува-
њето на трошоците за користење на лекови на 
незадолжителна имунизација, и тоа во случаите и 
со износите што се определени според прописите 
за здравственото Осигурување на работниците. 

(3) Надлежниот општински орган на управата 
ги пресметува со надлежната заедница на здрав-
ственото осигурување износите со кои воените ин-
валиди би учествувале во поднесувањето на тро-
шоците да немаат својство на воен инвалид, ако 
имаат својство на осигурено лице. Ако се во пра-
шање воени инвалиди што немаат својство на оси-
гурено лице, пресметката се врши непосредно со 
здравствената организација на" здружениот труд 
што дава здравствени услуги. 

7. Бесплатно и повластено возење и други повластици 
? 

а) Бесплатно и ,повластено возење 

Член 53 
Уживателите 'на прават? според овој закон во 

внатрешниот сообраќај имаат право на бесплатно 
возење со железница, брод и автобус кога од над-
лежниот орган се упатени или повикани во друго 
место заради остварување односно користење, на 
правата според овој закон. Кога го остваруваат 
правото на здравствена заштита, овие лица има-ат 
право на бесплатно возење со санитетска кола и 
со авион ако таков превоз е неопходен поради ит-
носта на случајот. 

Член 54 
Кога уживателот на правата според овој за-

кон патува по приватна работа во внатрешниот 
сообраќај со железница, брод, автобус и авион, има 
право на повластено возење, и тоа: 

1) воените инвалиди — три патувања годишно 
со железница, автобус или брод - со повластица 
од 75% од редовната возна цена — и две патувања 
годишно сочавион — со повластица од 50% од ре-
довната возна цена; 

2) уживателот на семејна инвалиднина — едно 
патување годишно со железница, автобус или брод 
— со повластица од 75% од редовната возна цена. 
Уживате л от на семејна инвалиднина може да ко-
ристи во внатрешниот сообраќај и едно бесплатно 
патување годишно, со железница, автобус или брод 
заради обиколување на гробот на паднатиот борец 
според ̂ кој му се признаени правата според овој 
закон, а кој не е погребен во местото на живеење-
то на уживателот на семејната инвалиднина. 

Член" 55 
(1) Како едно патување (член 54) се подраз-

бира заминување'од појдовното до упатното место 
(возење во заминување) и враќање од упатеното во 
појдовното место или во некое друго место (возење 
во враќање). 

(2) При возење во заминување и при возење 
во враќање, од појдовното до упатното место или 
обратно, можат да се користат превозни средства 
на сите гранки на сообраќајот (железница, брод, 
автобус и авион). 

Член 56 
(1) Придружник на воен инвалид од I група и 

придружник на воен инвалид од II, III и IV група 
на кои им е признаено право на додаток за нега и 
помош од страна на друго лице, има право на 
бесплатно возење во сите случаи кога инвалидот 
патува бесплатно или со повластица што му при-" 
паѓа по кој и да е основ. 

(2) Право на бесплатно возење има и придруж-
никот на воен инвалид од II до X група, како и 
придружникот на други уживател^ на правата спо-
ред овој закон кога патуваат бесплатно (член 54), 
ако по оцена на надлежѕшот лекар поединец, на 
лекарската комисија или на здравствената органи-
зација на здружениот труд е потребен придружник 
за време на патувањето. 

(3) Кога деца до наполнетата 15 година на 
животот патуваат бесплатно (член 53), се смета дека 
во секој случај им е потребен придружник за вре-
ме на патувањето. 

(4) Придружникот има право на бесплатно во-
зење и кога патува по воен инвалид односно по друг 
уживател на права според овој закон кого го при-
дружува,' или кога се враќа откако го испратил, 
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Член 57 
Поблиски прописи за бесплатното и повласте-

ното возење на воените инвалиди и на другите лица 
што имаат право на овие повластици донесува Со-
јузниот комитет за прашања на борците и на вое-
ните инвалиди, во спогодба со Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски. 

б) Други повластици 

Член 58 
Кога стекнувањето или определувањето на некое 

право според посебни прбписи зависи од приходите, 
паричните примања според овој закон не се земаат ^ 
како прихрди при одлучувањето за односното право. 

Член 59 
На воен инвалид, на дете — уживател на се-

мејна инвалиднина и на дете на уживател на лична 
инвалиднина, до наполнеттата 26 година на жи-
вотот, им припаѓа надомест за износите што според 
прописите за финансирање на школството ги пла-
тиле за време на редовното школување, вклучувај-
ќи ги и таксите за полагање на испити во училиш-
тата, на факултетите и на академиите. 

Член 60 
(1) На воен инвалид од I група кому инвалид-

ско својство му е признаено поради тешки оштету-
вања на долните екстремитети кои, според одред-
бите на овој закон или врз основа,, на него донесе-
ните прописи, му даваат право на добивање орто-
педска количка, како и на воен инвалид од I група 
со целосно губење на видот на обете ОЧИ, му се да-
ва на употреба моторно возило волумен до 1.000 ет8 . 

(2) Наместо моторно возило волумен до 1.000 с т ѕ 

на воениот инвалид од став 1 на овој член кој сака 
да купи моторно возило од поголем волумен чму 
припаѓа надомест за купување такво возило на ју-
гословенскиот пазар во височина на вредноста на 
видот на моторното возило определена со пропис до-
несен врз основа на став 5 од овој член. 

(3) На воен инвалид кому, во смисла на став 1 
од овој член, му е дадено моторно возило или кој 
исполнува услови за добивање моторно возило, а 
има возило набавено со свои средства, му припаѓа 
паушален надомест во постојан месечен износ на 
име трошоци за поправка на моторно возило (во 
натамошниот текст: паушален надомест) како и на-
домест на трошоците за осигурување на моторното 
возило. 

(4) Височината на паушалниот надомест зависи 
од годините на употреба на возилото, но не може да 
го надмине износот од 300 динари месечно. 

(5) Сојузниот комитет за прашања на борците 
и на воените инвалиди ќе го пропише видот, во-
луменот и векот на траењето на моторното возило 
од став 1 на овој член, вредноста на моторното во-
зило од став 2 на овој член, обемот на осигурува 
њето од став 3 на овој член и височината на/ па-
ушалниот надомест од став 4 на овој член.' 

Член 61 
(1) На воен инвалид од I до IV група, како и 

на воен инвалид од V и VI група чиј инвалидитет 
се состои во оштетување на долните екстремитети, 
им припаѓа еднаш во текот на календарската го-
дина надомест на износите што воениот инвалид 
ги платил на име административни такси за реги-
страција на возилото и на име надомест за користе-
ње на Јавните патишта при употреба на моторни 
(патнички автомобили, моторен чамец, или мотоцикл) 

Л запрежни возила, што им служат исклучиво за 
нивни личен превоз. 

(2) На воени/е инвалиди и на дебата (член 50 
став 2 и член 51) им припаѓа надомест на износот 
што на име поштарина и трошоци за превоз во 
јавниот сообраќај го платиле за пратките на проте-
зи и на другите помагала. 

8. Помош во случај ,на смрт 

Член 62 
(1) Во случај на смрт на воен инвалид, на чле-

новите на семејството (член 18) на умрениот со кој 
тој живеел во заедничко домаќинство, им припаѓа 
посмртна помош во двомесечен' износ на неговата 
лична инвалиднина. 

(2) Износот на посмртната помош од став 1 на 
овој член не може да биде помал од месечниот 
износ на личната инвалиднина што му припаѓала на 
воениот инвалид од III група во време на смртта 
Н21 инвалидот. 

9. Почеток, траење и престанување на правата 

, Член 63 
(1) Инвалиднина, додаток за нега и помош од 

страна на друго лице, постојан инвалидски дода-
ток и ортопедски додаток припаѓаат од денот на 
исполнувањето на условите за признавање на тие 
права ако барањето е поднесено во рок од три ме-
сеци од денот на исполнувањето на условите. Ако 
барањето е поднесено по истекот на овој рок, овие 
права припаѓаат од првиот ден на наредниот месец 
по поднесувањето на барањето. 

(2) Другите права според овој закон можат да 
се користат само по донесување на решение за 
признавање на правото на инвалиднина. 

Член 64 
(1) Инвалиднина, додаток за нега и помош од 

страна на друго лице, ортопедски додаток и посто-
јан инвалидски додаток му припаѓаат на странски 
државјанин што ги исполнува условите од член 14 
на овој закон и ако не престојува на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, како и на државјанин на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со постојано 
живеалиште во странство. 

(2) Кога лицата од став 1 на овој член престо-
јуваат на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, имаат право на 
здравствена заштита и право на бесплатно и пов-
ластено возење според овој закон. 

Член 65 
(1) /Правата според овој закон траат додека по-

стојат со овој закон пропишаните услови за стек-
нување и уживање на тие права. \ 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, започнатото лекување се продолжува до за-
вршувањето на лекувањето, но не подолго од шест 
месеци по престанувањето на условите пропишани 
со законот. 

Член 66 
(1) Правото на семејна инвалиднина и другите 

права според овој закон ги губат брачниот другар 
и децата со стапувањето во брак. 

(2) Брачниот другар и децата со стапувањето во . 
брак не -ги губат правата според овој закон ако тие 
права ги стекнале поради неспособност за стопани-
сување. 

3) Правотсуна семејна инвалиднина и другите 
права ги губи брачниот другар дпто ги напуштил 
децата со кои ја ужива семејната инвалиднина и го 
запуштил нивното издржување, подигање и воспи-
тување. Овие права можат да се воспостават а-ко 
родителот го продолжи вршењето на родителската 
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должност за бреме додека децата ја користат се-
мејната инвалиднина. 

Член 67 
(1) Правата според овој закон трајно ги губат 

воените инвалиди и другите лица ако се осудени со 
правосилна судска пресуда поради дело предвидено 
во член 17 став 1 точка 3 на овој закон. 

(2) Правата според овој закон не можат да ги 
остварат членовите на семејството на воен инвалид 
што ги загубил тие права поради дело предвидено 
во член 17 став 1 точка 3 на овој закон. 

(3) На лице на,ков врз основа на амнестија или 
помилување му се укинати правните последици Од 
осудата, може да оствари права според ОВОЈ закон 
најрано од првиот ден на наредниот месец по до-
несувањето на актот за амнестија или помилување, 

Член 68 
(1) На воен инвалид или на друго лице што 

ужива права според овој закон, осудено со право-
силна судска пресуда на казна затвор подолга од 
шест месеци или на казна строг затвор, не му при-
паѓаат тие права додека се наоѓа на издржување на 
казната. 

(2) Органот на управата надлежен за решавање 
на правата според овој закон, може да определи на 
членовите на семејството на "воен инвалид од I до VII 
група што се наоѓа на издржување на казна подол-
га од шест месеци или строг затвор, да им се испла-
туваат за тоа време паричните примања според овој 
закон на кои тие би имале право во случај 'на не-
гова смрт, но најмногу до износот на неговите 
примања — ако воениот инвалид не е осуден по-
ради кривично дело сторено од користољубЈе на 
штета на општествениот имот. 

(3) Ако воен инвалид или'друго лице што ужи-
^а - права според ОВОЈ закон се наоѓа во истражен 
затвор, на семејството што го издржува уживателот 
му се исплатува една половина од неговата инва-
лиднина, од додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице и од ортопедскиот додаток. Задржа-
нѕта половина ќе му се исплати на уживателот 
дополнително ако кривична постапка со правосил-
на одлз^ка биде запрена или ако "уживателот со 
правосилна пресуда биде ослободен од обвинението 
односно ако обвинението против него биде одбиено, 
но не поради ненадлежност на судот. 

Член 69 
Правата според овој закон не можат да се пре-

несат врз друго лице, 

Член 70 -
Воените инвалиди и другите лица што уживаат 

права според овој закон се должни да му ја прија-
ват на надлежниот орган на управата секоја про-
мена во личноста или во фактичките око и пости 
што влијаат врз одделно право или врз обемот на 
користењето на тоа право. 

Г л а в а III 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
СПОРЕД ОВОЈ ЗАКОН 

Член 71 
(1) Правата според овој закон се остваруваат 

кат надлежниот општински и републички односно 
покраински орган на управата. 

(2) Работите во врска со остварувањето на пра-
шањата според овој закон од надлежноста на фе-
дерацијата ги врши СОЈУЗНИОТ комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди. 

Член 72 
(1) За правата според овој закон решава во прв 

степен надлежниот општински огран на управата. 
(2) Се овластува Сојузниот комитет за прашања 

на борците и на воените инвалиди да може да ги 
определи органите на управата месно надлежни за 
решавање за правата по барањата на странски др-
жавјани. 

Член 73 
Работите во врска со остварувањето на правата 

според овој закон што се вршат вон од управната' 
постапка, ги вршат надлежните општински органи 
на управата, ако со посебен сојузен пропис одделни 
такви работи не се ставени во надлежност на друг 
орган. 

Член 74 
(1) Воената единица или установа на Југословен-

ската народна арми!а надлежна за военото лице што 
под околностите од член 3 став 2 и од член 4 став 

-1 на овој закон, во Југословенската народна армија 
се здобило со рана, повреда, или озледа поради која 
настапува оштетување на организмот, односно кое 
под тие околности ќе загине или умре, ќе поведе вед-
наш по службена должност постапка заради утвр-
дување на причините и околностите под кои, таквото 
лице е рането, повредено, озледено односно загинал о 
или умрело. 

(2) Постапката во смисла на став 1 на овој член 
за воени лица во територијална одбрана и за други 
лица од член 3 став 2 и од член 4 став 2 на овој 
закон ја поведува надлежниот орган на собранието 
на општината. 

(3) По завршената постапка надлежната воена 
единица или установа на Југословенската народна 
армија односно надлежниот орган на собранието на 
општината ќе му издаде на правно заинтересираното 
лице уверение за околностите под кои настанал 
случајот, заради поднесување на барање за приз-
на-вање на правата според овој закон. 

Член 75 
Лицето што ќе поднесе барање за признавање 

на СВОЈСТВОТО мирновременски воен инвалид по основ 
на болест (член 5), може да го оствари тоа СВОЈСТВО 
само врз основа на писмени докази за постоењето 
на болеста што произлегуваат од времето на служ-
бата во̂  вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија или по^отпуштање-
то од неа, а пред истекот на 30 дена по отпушта-
њето. 

Член 76 
(1) Барањата за признавање на својство мир-

новременски воен инвалид по основ на болест здо-
биена под околностите од член 15 на овој закон мо-
жат да се поднесуваат веднаш по отпуштањето од 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а најдоцна во рок од пет го-
дини од денот на отпуштањето. 

(2) Под отпуштање од вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
се подразбира прекинување на обврската за служење 
на воениот рок, отпуштање на војници од Југосло-
венската народна армија по отслужувањето на вое-
ниот рок или поради неспособност за воена служба 
и отпуштање 'на воени обврзници од воени вежби во 
единиците и установите на вооружените сили, во 
смисла на прописите за воената обврска, како и от-
пуштање од школување на питомци на воените 
школи, во смисла на прописите за воените школи. 

Член 77 
(1) Во постапката за остварување на правата спо-

ред овој закон се применуваат одредбите од Законот 
за општата управна постапка, ако со овој закон не 
е пропишано поинаку. 



Петок, 5 август 1977 СЛУЖБЕН ЛИ(?Г НА СФРЈ Број 39 - Страна 11 

(2) Општинскиот орган на управата што ја води 
постапката е должен по службена должност да ги 
прибави исправите со кои се докажува некбј факт 
или состојба од важност за донесувањето или из-
вршувањето на решението или за преземањето на 
управно дејствие во корист, на странката, ако изда-
вањето на исправата спаѓа во надлежност на кој и 
да е орган на таа општина. 

(3) Решението за правата според овој закон што 
станало конечно во управната постапка, може да се 
укине по правото на надзор, ако со него е повреден 
материјалниот закон во корист на поединец а на 
штета на општествената заедница, ц тоа најдоцна во 
рок од пет години од денот кога решението станало 
конечно во управната постапка. 

(4) Во инвалидските работи според овој закон во 
управните спорови е дозволена жалба. 

Член 78 
(1) Воениот инвалидитет се утврдува во постап-

ката за остварување на правата според овој закон 
врз основа на наодот и мислењето на лекарска 
комисија. 

(2) - Лекарските комисии даваат наод и мислење 
за неспособноста за стопанисување, ако стекнување-
то на некое право според овој закон е условено со 
таа неспособност. 

(3) Во постапката за ,упатување на воени инва-
лиди на бањско и климатско лекување, наод и мис-
лење даваат посебни лекарски комисии (лекарска 
комисија и комисија на вештаци - лекари) врз ос-
нова на наодот, мислењето и предлогот на лекарот 
поединец односно на здравствената организација на 
здружениот труд, 

(4) Се овластува Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, по прибавеното 
мислење од Сојузниот комитет за здравство и соци-
јална заштита, да донесува прописи за работата на 
лекарските комисии во постапката на остварување 
на инвалидските права според овој закон, како и по-
блиски прописи за медицинските индикации и кон-
траиндикации за лекување, траењето на лекувањето, 
за постапката за остварување на правото на леку-
вање со природен фактор, како и за тоа кои услови 
треба да ги исполнуваат организациите на здруже-
ниот труд во кои воените инвалиди се упатуваат на 
лекување претежно со примена на природен фактор. 

Член 79 
(1) Лекарската комисија од член 78 ст. 1 и 2 на 

овој закон која им дава наод и, мислење на органите 
што решаваат за правата во прв степен, ја сочину-
ваат три члена. -Два члена на комисијата се лекари, 
а еден член на комисијата е претставник на Сојузот 
на здруженијата на борците од редовите на воените 
инвалиди. 

(2) Седиштето на лекарските комисии од' став 1 
на овој член и подрачјета на кои тие ја вршат сво-
јата дејност ги определува и членовите на комиси-
јата ги именува надлежниот републички односно по-
краински орган на управата. 

Член 80 
(1) Лекарската комисија од член 78 ст. 1 и 2 на 

овој закон што им дава наод и мислење на органите 
што решаваат за правата во втор степен, ја сочи-
нуваат пет членови. Четири члена на комисијата се 
лекари — специјалисти, а еден член на комисијата 
е претставник на Сојузот на здруженијата на бор-
ците на Народноослободителната војна од редовите 
на воените инвалиди. Членовите на оваа комисија ги 
именува надлежниот републички односно покраин-
ски орган на управата. 

(2) Надлежниот републички односно покраински 
орган на управата може да формира две или повеќе 

комисии од став 1 на овој член и да го определи 
седиштето и подрачјето на нивната дејност. 

Член 81 
Лекарските комисии од чл. 79 и 80 на овој закон 

даваат мислење за процентот на воениот инвалиди-
тет, за распоредувањето на воените инвалиди од 1 
до IV група според степенот на потребата од нега и 
помош од страна на друго лице, за распоредувањето 
на воените инвалиди според степенот на ортопед-
скиот додаток и за неспособноста за стопанисување 
според прописите на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди (член 15 став 3 -
и член 32 став 4). 

^ Член 82 
(1) Лекарската комисија од член 78 став 3 на овој 

закон Ја сочинуваат три члена. Два члена на коми-
сијата се лекари - специјалисти, а еден член на 
комисијата е претставник на Сојузот на здружени-

јата на борците од Народноослободителната војна. 
(2) Комисијата на вештаци — лекари од член 78 

став 3 на овој закон ја сочинуваат четири члепч. 
Три ,члена на оваа комисија се лекари — специја-
листи , а еден член на комисијата е претставник на 
Сојузот на здруженијата на борците на Народно-
ослободителната војна. 

43) Членовите на комисиите од ст. 1 и 2 на овоЈ 
член ги именува и седиштата и подрачјата на нив-
ната дејност ги определува надлежниот републички 
односно покраински орган на управата. 

Член 83 
(1) Против мислењето на лекарот поединец од-

носно на здравствената организација на здружениот 
труд инвалидот може да изјави приговор до лекар-
ската комисија од член 78 став 3 на овој закон. При-
говорот инвалидот го изјавува усно штом ќе му биде 
соопштено мислењето. Мислењето на лекарската ко-
мисија по повод тој приговор е конечно. 

(2) Против мислењето на лекарската комисија со-
кое не е усвоен предлогот од лекарот поединец од̂ -

носно од здравствената организација на здружениот" 
труд инвалидот може да изјави приговор до коми-
сијата на вештаци — лекари во рок од осум дена од 
денот на соопштението односно доставувањето на 
мислењето на лекарската комисија. Мислењето на 
комисијата на вештаци - лекари е конечно. 

Член 84 
(1) Решението донесено во прв степен со кое се 

утврдува инвалидитетот, инвалиднината, додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице, ортопед-
скиот додаток и решението со кое се доделува мо-
торно возило, подлежи на ревизија. 

(2) Ревизијата ја врши по службена должност 
надлежниот второстепен орган на управата. 

(3) Ако против решението донесено во прв сте-
пен е избавена жалба', за ревизијата и жалбата се 
решава со исто решение. 

(4) Ревизијата и жалбата не го одлагаат извршу-
вањето Да решението, освен решението со кое се до-
делува моторно возило. 

Член 85 
(1) Во решението на ревизијата надлежниот вто-

ростепен орган на управата може да се согласи со 
првостепеното решение или може да го измени, по-
ништи или укине на штета иии во корист на стран-
ката, ако со тоа не се навредува правото на друго 
лице. 

(2) Второстепениот орган во вршењето на ре-
визијата ќе го поништи или укине првостепеното 
решение и, по правило, сам ќе ја реши работата во 
корист или на штета на странката, ако утврди 
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дека во првостепената постапка нецелосно или пог-
решно се утврдени фактите или дека во постапката 
не се водело сметка за правилата на постапката 
што би биле од влијание врз решавањето на рабо-
тата, или утврди дека погрешно се оценети до-
кази или дека од утврдените факти е изведен пог-
решен заклучок во поглед на фактичната состојба, 
или дека погрешно е применет прописот врз основа 

на кој е решена работата. ч 
(3) Првостепениот орган чие решение поради 

ревизијата е поништено или укинато и вратено на 
повторна постапка, донесува ново првостепено ре-
шение. 

(4) Новото првостепено решение подлежи на ре-' 
визиза во која се испитува само дали новото реше-
ние е во согласност со причините поради кои пора-
нешното првостепено решение е- поништело или 
укинато. 

(5) Во вршењето на ревизијата второстепениот 
орган е должен да прибави мислење од лекарската 
Комисија од член 80 на овој закон, ако е во пра-
шање утврдување на инвалидитет по основ на бо-
лест од член 13 на овој закон, и утврдувањето на 
степенот на додаток за нега и помош оД страна на 
друго , лице. 

Член 86 
(1) Ако против решението на првостепениот ор-

ган што подлежи на ревизија не е 'изјавена' жалба, 
а ревизијата не ќе биде- извршена во рок од три 
месеци од денот на приемот на предметот од вто-
ростепениот орган, се смета дека е извршена реви-
зија и дека е дадена согласност на решението. 

' (2) Рокот за извршување на ревизијата за слу-
чајот од член 85 став 5 на овој закон започнува да 
тече од денот кога мислењето на лекарската коми-
сија го примил второстепениот орган. 

Член 87 
(1) Против решение донесено во втор степен, 

Како и против решение донесено во вршење на ре-, 
шијата ако со него е изменето првостепено реше-
ие, може да се води управен спор. 

(2) Против решение донесено во вршење на ре-
визијата не може да се води управен спор ако со тоа 
^решение првостепеното решение е поништено или 
укинато и вратено на првостепениот орган на пов-
торна постапка, без оглед дали против првостепе-
ното решение е изјавена жалба или не. 

Член 88 
(1) Ако по донесувањето на конечното решение 

За правата според овој закон кај воениот инвалид 
настапат промени што го менуваат утврдениот про-
цент на воениот инвалидитет, за правата "во врска 
со настанатата промена се решава во постапката 
што се поведува по барање на странкаа или по 
службена должност. 

(2) На барање за определување на правата во 
смисла на став 1 на овој член, ќе се поведе постап-
ка само ако странката го стори како веројатно тоа 
дека настапила промена од влиЈание врз нејзините 
права. 

(3) Новата постапка ја води органот на упра-
вата надлежен „ за решавање за правата во прв 
степен. 

Член 89 
(1) Постапката за правата според овој закон, 

оконча на со решение против кое нема редовно 
правно средство во управната постапка, може да 
ее обнови и по истекот на роковите предвидени за 
обнова да постапката во Законот за општата уп-
равна постапка, освен во случаите на признавање 
на својството воен инвалид од војните поради за-
болување здобиено под околностите од член 3 став 

1 точ. 1 до 5 на овој закон. 

(2) Ако во обновената постапка поранешното 
решение се замени со ново, правните последици по 
изменетото решение дејствуваат од денот кога е под-
несено барање за обнова — ако постапката за обно-
ва е поведена по повод барање на странката, 
а од денот на донесувањето на новото решение — 
ако постапката за обнова е поведена по служ-
бена должност. 

(3) Ако на воен инвалид му е утврден инвали-
дитетот привремено, новото решение има правно 
дејство од првиот ден на наредниот месец по исте-
кот на важноста на првото решение. 

Член/ 90 
Ако ревизијата на решението од член 84 став 1 

на овој закон не можела да се изврши во рокот од 
член 86 став 1 на овој закон, поради тоа што воени-
от инвалид односно уживателот на семејна инвалид-
нина одбил да дојде на преглед кај лекарската ко-
мисија од член 80 на овој закон, или што без оп-
равдана причина не се одзвал на поканата од таа 
лекарска комисија, наодот и мислењето на таа ле-
карска комисија можат да послужат како основ (до-
каз) за обнова на постапката. 

- Член 91 
(1) Решенијата со кои се определуваат инвалид-

нина, додаток за нега и помош од страна на друго 
лице, ортопедска додаток и други парични при-
мања според овој закон се извршуваат по службена 
должност. 

(2) Решенијата за правата од став 1 на овој 
член ги извршува надлежниот првостепен орган на 
управата. \ 

(3) За уживателите на правата што постојано 
живеат во Странство, решенијата од став 1 на овој -
член ги извршува Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди. 

(4) Ако лицата од став 3 на овј член престоју-
ваат на територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, правото на здравствена 
заштита и правото на бесплатно и повластено во-
зење го остваруваат врз основа на исправиве-што 
ги издава општинскиот орган на управата опреде-
лен од страна на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди во смисла на 
член 72 став 2 од овој закон. 

5̂) Жалбата не го задржува извршувањето на 
решението на првостепениот орган. 

(6) Второстепеното решение со кое во постапи 
ката за ревизија односџо за ревизија и жалба прво-
степеното решение е изменето, се извршува по ,не-
говото доставувања до првостепениот орган. 

Член 92 
(1) На воените инвалиди и другите' уживатели 

на правата според овој закон им припаѓа надомест 
на трошоците за исхрана и сместување за време 
на патување и престој во друго место ако од стра-
на на надлежниот орган се упатени или повикани 
заради остварување односно користење најправата 
според овој закон. Ака патувањето треба да се из-
врши на релација каде што не постои јавно превоз-
но средство, или постои но од оправдани причини"' 
не било можно да се користи бесплатно возење, на 
воените инвалиди и другите корисници на правата 
им припаѓа и надомест на патните трошоци. 

(2) Надомест на трошоците за исхрана и сме-
стување за време на патување и престој во друго 
место односно надомест на патните трошоци им 
припаѓа на уживателите на правата сџоред овој 
закон од став 1 на овој член и за придружникот — 
ако според мислењето на лекарот поединец односно 
на лекарската комисија' или на здравствената ор-
ганизација на здружениот труд му е потребен при-
дружник на корисникот за време на патувањето и 
престојот во друго место. 
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(3) Надомест на трошоците за исхрана и сме-
стување за време на патување и престој во друго 
место им припаѓа, во случаите означени во ст. 1 и 2 
на овој член, и на лица што не се воени инвалиди 

-ниту корисници на права според овој закон, но под-
неле барање за утврдување на инвалидското свој-
ство односно за признавање на правата според овој 
закон. 

(4) Сојузниот комитет за прашања на борците 
и да воените инвалиди донесува прописи за висо-
чината ,на надоместот на трошоците за исхрана и 
сместување за време на патување и престој во 
друго место. 

Член 93 
(1) Трошоците на постапката за остварување 

на правата според ОВОЈ закон ги поднесува органот 
што ја води постапката. 

(2) Во постапката за остварување на правата 
според овој закон не се плаќа таксата утврдена со 
сојузен пропис. 

Член 94 
(1) Воените инвалиди и другите лица што има-

ат право на здравствена заштита според овој за-
кон ги користат услугите на соодветните здравстве-
ни организации на здружениот труд на начин и по 
постапка што се пропишани за осигурениците — ра- : 
ботници. . , . 

(2) Лицата од став 1 на овој член што немаат 
својство на осигуреник — работник ги остваруваат 
своите самоуправни права во заедницит,е на здрав-
ственото осигурување на работниците како (Осигу-
рениците — работници на таа заедница. 

Член 95 
(1) Лицата што имаат право на здравствена 

заштита според овој закон, а кои се здравствено 
осигурени по кој и да е основ, ја користат здрав-
ствената заштита регулирана со прописите за здрав-
ственото осигурување, а според овој закон можат дџ 
ги користат само оние видови здравствена заштита 
што не се опфатени со тие прописи односно што се 
предвидени во член 97 на овој закон. 

(2) Лицата што се осигурени како земјоделци ги 
користат сите видови здравствена заштита пропи-
шани со овој закон врз товар на средствата обез-
бедени во буџетот на федерацијата. 

Член 96 
Врз товар на средствата обезбедени според ороз 

закон паѓаат трошоците на здравствената заштита 
од член 45 на овој закон за корисниците осигурени-
ци на заедницата на здравственото осигурување, 
кога користат здравствена заштита според овој 
закон, а која не им е обезбедена според прописите 
за здравственото осигурување. 

Член 97 
(1) Лицата што имаат право на здравствена 

заштита според овој закон, како осигуреници на 
заедницата на здравственото осигурување користат 
протези, ортопедски и други помагала, помошни и 
санитарни справи, бањско и климатско лекувања и 
лекување во странство според овој закон, врз то-
вар на средствата обезбедени во буџетот на федера-
цијата. 

(2) Воените инвалиди осигуреници на заедни-
цата на здравственото осигурување наместо бањско 
и климатско лекување според овој закон можат, по 
сопствен избор, да користат лекување во стационар-
ни здравствени организации на здружениот труд 
специјализирани за лекување со примена на при-
родни фактори — според прописите на заедницата 
да здравственото осигурување. 

Член 98 
(1) Трошените на здравствената заштита што се 

користи според^ овој закон, паѓаат врз товар на 
средствата на буџетот на федерацијата ако здрав-
ствената^ заштита се користи на начин утврден со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на 
него односно со прописите на заедницата на здрав-
ственото осигурување доколку истите се примену-
ваат дополнително. Ако здравствената заштита се 
користи на друг начин, врз товар на овие средства 
паѓаат само трошоците што според обемот им од-
говараат на трошоците што ги повлекува користе-
њето на таквата заштита на пропишаниот начин. 

- (2) Врз товар на средствата на буџетот на феде-
рацијата се обезбедуваат и средства за покритие 
на разликата помеѓу надоместот на личниот доход 
до височина од 100% што му припаѓа на воениот ин-
валид како осигуреник според прописите на заедни-
цата на здравственото осигурување и надоместот 

4 7ито според тие прописи би' му прапаѓал да не е 
воен инвалид. Исплатувањето на оваа разлика го 
врши општинскиот орган на управата надлежен за, 
исплатување на паричните примања според овој 
закон, и тоа на организациите на здружениот труд 
кај кои воените инвалиди се на работа за првите 
30 дена спреченост за работа односно на фондовите 
на заедницата на здравственото осигурување над 
30 дена спреченост за работа, на начин што ќе го 
пропише републичкиот односно покраинскиот орган 
на управата надлежен за работите на заштитата на 
борците и воените инвалиди. 

^ Член 99 
(1) Здравствената заштита предвидена со овој 

закон се користи на начин предвиден со прописите 
на заедницата на здравственото осигурување, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

(2) Својството на корисник на здравствена за-̂  
штита според овој закон се докажува со инвалид-
ска -здравствена книшка. 

(3) Обрасците што се во употреба во заедни-
цата на здравственото осигурување во врска со ко-
ристењето на здравствената заштита ќе се приме-
нуваат на согласен начин и при користењето на 
здравствената заштита според овој закон. 

(4) Здравствената организација на здружениот 
труд не може да одбие укажување на медицинска 
помош на корисник кој не може да го докаже 
својството на корисник на здравствена заштита. 

(5) Сојузниот комитет за прашања на борците, и 
на воените инвалиди донесува поблиски прописи 
за образецот, за начинот на издавање и за употреба 
на инвалидската здравствена книшка. 

^ Член 100 
(1) Односите воспоставени во заедницата за 

здравственото осигурување на работниците во пог-
лед на давањето на здравствени услуги (цени, ква-
литет и сл.) важат и за корисниците на здравстве-
ната заштита според овој закон. 

(2) Сојузниот комитет за прашања на борците и 
на воените инвалиди ги утврдува основите за склу-
чување на договори со организациите на здружениот 
труд од член 45 став 4 на овој закон, како и со ор-
ганизациите на здружениот труд што произведуваат 
протези, ортопедски и други помагала и санитарни 
справи. 

(3) Договорите со организациите на здружениот 
труд од став 2 на овој член ги склучуваат републич-
ките односно покраинските органи на управата над^ 
лежни за прашања на борците и на воените инвалиди. 

(4) Со договорите од став 3 на овој член се 
утврдуваат: обемот и квалитето,т на здравствените 
услуги што организацијата на здружениот труд им 
ги дава на корисниците на здравствената заштита 
според овој закон, цените на тие услуги и другите 
заемни права и обврски на договарачите. 
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Член 101 
Ако исплатата на надомести, помошти и други 

парични примања се врши врз основа на писмени 
докази, надлежниот општински4" орган на управата 
ќе му издаде на корисникот писмено решение само 
на негово барање. 

Член 102 
(1) Се овластува Сојузниот комитет за прашања 

на борците и на воените инвалиди, по прибавеното 
мислење од Сојузниот комитет за здравство и со-
цијална заштита, да донесува поблиски прописи за 
условите и постапката за упатување во странство на 

-^лекување на лица што имаат право на здравствена 
заштита според овој закон. 

(2) Решение за барањето за упатување на леку-
вање во странство донесува надлежниот републич-
ки односно покраински орган на управата. Тоа ре-
шение е конечно. 

Г л а в а IV 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 103 
(1) Корисник на правата според овој закон ко-

му е извршена исплата на која немал право, е дол-
жен да го врати примениот износ: 

1) ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или морал да знае дека се неточни, или на 
друг противправен начин остварил некое примање 
според овој закон што не му припаѓа или остварил 
примање во поголем -обем отколку што му припаѓа; 

2) ако остварил некое примање поради тоа што 
не ги пријавил настанатите промени што влијаат 
врз губењето или обемот на некое право, а знаел 
или морал да знае за тие промени; 

3) ако примал парични исплати во износ по-
голем од оној што му е определен со решението на 
надлежниот^ орган на управата. 

(2) Побарувањата од став 1 на овој член за-
старуваат со истекот на роковите определени со 
прописите за застареноста на побарувањата. Овие 
рокови започнуваат да течат од денот кога во уп-
равната постапка станало конечно решението со кое 
е утврдено дека исплатувачот примање не при-
паѓа или дека припаѓа во помал обем (став 1 точ. 
1 и 2 на овој член) односно од денот кога е извршена 
последната неправилна исплата (став 1 точка 3 на 
овој член). 

(3) Корисникот е должен да го врати неправил-
но исплатеното џримање во износот примен нај-
многу за последните три години, сметајќи од послед-
ната исплата на која немал право. Ако тоа не го 
стори во рокот што ќе го определи надлежниот" 
првостепен орган, враќање на неправилно приме-

ниот износ може да се оствари со тужба кај над-
лежниот суд. Обврската за враќање' на неправилно 
исплатените примања за овој период постои неза-
висно од тоа дали е поништено или укинато реше-
нието според кое е исплатено примањето. 

Г л а в а V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 104 
! (1) Барањата за признавање на својството на 
воен инвалид од војните, по основ на болест здоби-
ена под околностите од член 3 став 1 тон. 1 до 5 на 
овој закон, поднесени по 31 декември 1952 година не 
ќе се земаат во постапка. 

(2) Барањата за признавање, на својството на 
воен инвалид од војните, по основ на болест здо-

биена под околностите наведени во став I на овоЈ 
член, Кои до 1 јули 1963 година не се окончани со 
правосилно решение ќе се расправат според про-
писите што важеле до тој ден. 

Член 105 
Од 1 јули 1963 година не можат да се даваат 

одобренија по подоцна поднесени предлози за обнова 
на постапката окончана со правосилно решение со 
кое било одбиено поранешното барање за давање 
одобрение без кое барањето за признавање својство 
на воен инвалид од војните по основ на болест не 
можело да се зема во постапка. Предлозите, за об-
нова на постапката поднесени пред тој ден ќе се 
расправат според поранешните прописи. 

Член 106 
Одредбите на чл. 104 и 105 на овој закон важат 

и за постапките по барањата за признавање инва-
лидски права по основ на здобиена контузија, ка-
ко и по основ на повреда или озледа која не остави-
ла видни траги. 

Член 107 
(1) Барањата за признавање на права според 

овој закон на членовите на семејствата на лица за-
гинати, умрени или исчезнати под околностите од ч 
член 2, член 3 став 1 точ. 1, 2 и 4 и член 14 на, овој 
закон, како и на членовите на семејствата на лица 
загинати или умрени од рана, повреда, озледа или 
болест здобиена под околностите од член 3 став 1 то-
чка "3 на овој закон, поднесени по 31 декември 1952 
година не ќе се земаат во постапка. 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 на овоЈ 
член, надлежниот републички односно покраински 
орган на управата може да одобри со свое решение 
да се земе во постапка барање за признавање на 
инвалидски права од став 1 на овој член поднесено 
по 31 декември 1952 година, ако најде дека е во 
прашање особено оправдан случај. 

(3) За членовите на семејствата на лицата од 
член 25 став 1 точка 1 и член 26 став 1 на овој за-
кон не е потребно одобрение за поведување на 
постапка. 

(4) Како лица умрени под околностите од чл. 3 
и 3 и член 14 на овој закон се сметаат во смисла 
на ст. 1 и 2 на овој член, и лицата умрени во рокот 
и под околностите наведени во член 16 став 2 на 
овој закон. 

(5) Против решение на републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата со кои не е одоб-
рено земање во постапка на барање за признавање 
на инвалидските права од став 1 на овој член, под-
несено по 31 декември 1952 година, нема место за 
жалба. 

Член 108 
Корисниците на семејна инвалиднина на кои 

тоа право им е признаено до 31 декември 1964 го-
дина според лице умрено по 15 мај 1946 година, а 
чија смрт настапила како последица од рана, пов-
реда, озледа или болест здобиена под околностите 
од чл. 2 и 3 на овој закон, ќе ги уживаат сите права' 
според овој закон во обемот И ПОД условите пред-
видени со овој закон. 

Член 109 
На брачниот другар и на децата' кои правото 

на семејна инвалиднина и другите права според овој 
закон ги стекнале поради неспособност за стопани-
сување па тие права ги загубиле поради стапување 
во брак, а кај кои оваа неспособност и натаму трае, 
ќе им се воспостават на нивно барање правото на се- .. 
меј на инвалиднина и другите права според ово! 
закон.. 
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Член 110 
Зголемување' на личната и семејната. инвалид-

нина ,и на ортопедскиот додаток, во смисла на член 
39 на овој закон, ќе се изврши и во 1973 година. 

Член 111 
(1) Пресметувањето на новите износи на семеј-

ната инвалиднина и на ортопедскиот. додаток според 
Законот за воените инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72) на досегашните корисници ќе им 
го изврши надлежниот општински орган на упра-
вата по службена должност и без донесување ре-
шение. 

(2) Распоредување на воените инвалиди од I 
до IV група на кои додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице им е признаен според про-
писите што важеле до 31 декември 1972 година, 
распоредување во степените според член 32 на овој 
закон ќе изврши надлежниот општински орган на 
управата по службена должност по претходно при-
бавениот наод и мислење од надлежната лекарска 
комисија. До донесувањето на решението за распо-
редување ќе им се исплатува, како аконтација, из-
носот на додатокот што им припаѓал до 31 декем-
ври 1972 година. 

Член 112 
(1) Решение за месечните износи на личната 

инвалиднина н^ инвалиди од VIII, IX и X група и 
на семејна инвалиднина утврдена со Законот за из-
мени и дополненија на Законот за воените инвалиди 
ќе донесе надлежниот општински орган на управа-
та по службена должност, најдоцна до 31 декември 
1976 година. 

(2) Решенијата од став 1 на овој член не под-
лежат на ревизија во смисла на член 84 став 1 на 
овој закон. 

Л И С Т А Т А 
НА ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА ШТО ПОВЛЕКУВА-

АТ ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК 
ГЛАСИ: 

1. Телесни оштетувала од прв степен се: 
1) ампутација на два или повеќе екстремитети 

ц:оја повлекува воен инвалидитет од I група; 
^ 2) оштетување на функцијата на два или по-

веќе екстремитети кое е последица од здобиена 
рана, повреда или озледа, а повлекува воен инва-
лидитет од 100%; 

3) целосна загуба на видот на обете очи; 
4) ампутација на една нога во натколеницата 

или на една рака во лакотот или во надлактицата; 
2. ̂ Телесни оштетувања од втор степен се: 
5)"ампутација на една нога во потколеницата: 
6) ампутација на една подлактица или на ед-

на шака; 
^ 7) оштетување на функцијата на еден или по-

веќе екстремитети кое е последица од здобиена 
рана, повреда или озледа, како и обострана ампу-
тација на ножјего според Chopart, ако оштетува-
њето односно ампутацијата повлекува воен инва-
лидитет од бО̂ /о или 90 %. 

3. Телесни оштетувања од трет степен се:. 
8) обострана ампутација на доножјето според 

Liofrank, или обострана ампутација на ножјето спо-
ред Chopart, или комбинација на овие ампутации, 
ако повлекува воен инвалидитет под 80°/о; 

9) ампутација или ексартикулација во скочниот 
зглоб; 

10) оштетување на 'функцијата н а еден или по-
веќе екстремитети кое е последица , од здобие нат 
рана, повреда или озледа, ако оштетувањето на 
еден екстремитет повлекува воен инвалидитет од 
60% или 70%. 

4. Телесни оштетувања од четврти степен се: 

11) оштетување на функцијата на еден или ши 
веќе екстремитети кое е последица од болест а пов-
лекува воен инвалидитет од најмалку 800/в; 

12) други телесни оштетувања кои се последица 
од здобиена РАНА, повреда или озледа, ЧИЈ воен 
инвалидитет изнесува најмалку 80в/о. 

543. 

Врз основа на член 12 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Законодавно-
правната комисија на Сојузниот собор на Собрание^ 
то на СФРЈ на седницата од 15 јуни 1977 година го ' 
утврди пречистениот текст на Законот за боречкиов 
додаток. 

Пречистениот текст на Законот за боречкиот до-
даток ги опфаќа: Законот за боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72) и Законот за 
измени и дополненија на Законот за боречкиот до-
даток („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), во кои е 
назначен денот на влегувањето во сила на тие за-
кони. 

АС бр. 294/76 
24 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот со-
бор на Собранието на 

СФРЈ, 
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Со овој закон им се воспоставува право на до-

даток заради обезбедување минимум примања од ран 
ботниот однос (во натамошниот текст: боречки до-
даток), и тоа: 

1) на учесниците на Народноослободителната 
борба — државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија што во Народноосло-
бодителната борба стапиле пред 9 септември 1943 
година, односно пред 13 октомври 1943 година, 
а на кои, според прописите за пензиското и 
инвалидското осигурување, времето од стапувањето 
во Народноослободителната борба до 15 мај 1945 го-
нида им е засметано во посебен стаж во двој-
но траење; 

2) на учесниците на Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година — државјани на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на кои времето поминато 
во формаципте па шпанската републиканска војска 
им е засметано во посебен стаж во двојно траење; 

3) на учесниците на Народноослободителното 
движење ,на Грција — државјани на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија што 
во тоа движење стапила пред 9 септември 1943 годи-
на, а на кои, според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување, времето од стапувањето во 
Народноослободителното движење на Грција, а нај-. 
рано од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 година, 
им се смета непрекинато во посебен стаж во 
двојно траење. 

Како учесници на Народноослободителната бор-
ба од став 1 на овој член што во Народноослободи-
телната борба стапиле пред 13 октомври 1943 година 
се сметаат' лицата што станале државјани на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
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според Договорот за мир со Италија или како држав-
јани на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија биле постојано настанети на територија 
што со овој договор е припоена кон Југославија или 
се родени на територијата на Италија а станале др-
жавјани на, Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 2 
Боречки додаток им припаѓа на лицата од член 

1 на овој закон (во натамошниот текст: борци) за 
времето додека се наоѓаат во работен однос со полно 
работно време ако имаат најмалку 15 години пен-
зиски стаж, од што најмалку 10 години стаж на 
осигурување според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување. / 

Како работен однос со полно работно време, во 
смисла на став 1 од овој членГсе подразбира и вре-
мето што во редовен работен однос ќе го поминат 
со скратено работно време: 

а) инвалидите ца трудот, воените од војните и 
мирновременските воени инвалиди ако се вработени 
со онолку време колку според наодот и оцената на 
надлежната комисија, И ОДговара на нивната работ-
еа способност; 

б) жените што според посебни прописи имаат 
Право на работа со скратено работно време поради 
доење и негување на дете. 

Во стажот на осигурување до 10 години од став 
1 на овој член се сметаат во еднократно траење и си-
те, периоди што на борците по тој основ им се сме-
таат во посебен стаж'во двојно траење. 

Член 3 
Боречкиот додаток се определува во височина 

На разликата помеѓу личниот доход остварен за ра-
ботата во полно работно време и износот на просеч-
ниот личен доход во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од претходната година, зго-
лемен за 6% (во натамошниот текст: основ за опре-
делување на боречкиот додаток). 

Личниот доход остварен од работата во полно 
работно време, во смисла на став 1 на овој, член, не 
Јшже да биде помал од загарантираниот личен доход 
утврден во основната организација на здружен 
труд. 

Ако животните трошоци во првото полугодиште 
На тековната година пораснат над 8%, основот за 
определување на боречкиот Додаток се зголемува, 
како аконтација, за процентот на порастот на жи-
вотните трошоци, со тоа што зголемувањето му при-
паѓа нк корисникот од 1 јули тековната година, 

Основот за определување на боречкиот 'додаток 
од став 1 и процентот на зголемувањето на основот 
од став 3 на овој член ги утврдува претседателот на 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на вое-
ните инвалиди врз основа на официјални податоци 
на Сојузниот завод за статистика. 

Член 4 
На борец што привремено се наоѓа вон од рабо-

тен однос му се продолжува правото на боречки до-
даток.ако во моментот на престанувањето на работ-
ниот однос му е исплатуван ТОЈ додаток или ако би 
имал право на боречки додаток врз основа на ме-

сечниот износ на личниот доход остварен во изми-
натиот месец. 

Борец што во моментот на престанувањето на 
работниот однос не остварил боречки додаток пора-
ни тоа што не поднесувал барања за признавање на 
правото на боречки додаток, може да поднесе бара-
ње и да го оствари правото на додаток ако во месе-
цот што4 му претходи на престанувањето на работ-
ниот однос неговиот личен доход не го достигнал ос-" 
новот за определување на боречкиот додаток. 

Во периодот додека борецот се наоѓа привреме-
но вон од работен однос, боречкиот додаток му при-
паѓа ако има право на паричен надомест според 
прописите за вработувањето, и тоа во височина од 
50% од боречкиот додаток Што би му припаѓал да 
не го прекинал работниот однос. 

Член 5 
Боречкиот додаток влегува во основот за опре-

делување на пензијата и на паричните надомести од 
кој и да се вид, што им припаѓаат на осигуреници-
те според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување, како и во основот за определување на-
домест на личниот доход според прописите за здрав-
ственото осигурување. 

Член 6 
Правото на боречки додаток престанува со ос-

тварувањето на правото на старосна или инвалидска 
пензија. 

Член 7 
За правото на боречки додаток решава општин-

скиот орган на управата надлежен за работите на. 
борците и воените инвалиди (во натамошниот текст: 
општински орган на управата), според седиштето на 
основната организација на здружениот труд, друга 
самоуправна организација или заедница кај која е 
борецот вработен (во натамошниот текст: позлатувач 
на личниот доход) по основ на пензискиот стаж од-
носно посебниот стаж утврден од страна на органот 
надлежен за утврдување на тој стаж. 

Постапката за остварување на правото на бореч-
ки додаток ја поведува општинскиот орган на упра-
вата по барање од заинтересираното лице. 

Решението со кое е признаено правото на бореч-
ки додаток се доставува заради извршување до ис-
платувачот на личниот доход со налог за определу-
вање на височината на месечниот износ на бореч-
киот додаток и.за исплата на додатокот на корисни-
кот. Промената на основот за определување на бо-
речкиот додаток не повлекува потреба за донесува-
ње ново решение. 

Член 8 
Боречкиот додаток припаѓа од денот кога боре-

цот ги исполнил условите за стекнување право на 
тој додаток, ако барањето за остварување на бореч-
ки додаток го поднел во рок од три 'месеци од денот 
на исполнувањето на условите за стекнување пра-
во на тој додаток. 

Ако барањето од став 1 на овој член е поднесе-
но по истекот на рокот од три месеци, боречкиот до-
даток припаѓа од првиот ден на наредниот месец по 
поднесувањето на барањето, како и за три месеци 
наназад. 

Ако барањето од став 1 на овој член е поднесе^ 
но пред донесувањето на решението за утврдување 
на посебниот стаж според одредбите на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување, боречкиот додаток припаѓа најрано од пр-
виот ден на наредниот месец по донесувањето на ко-
нечното решение за утврдувале на посебниот стаж, 

Член 9 
Боречкиот додаток се определува во месечен из-

нос и се исплатува заедно со личниот доход. 
Исплатувачите на личниот доход им го опреде-

луваат и исплатуваат, како аконтација, боречкиот 
додаток на борците на кои правото на боречки до-
даток им е признаено со решение на надлежниот 
општински орган на управата, и тоа за секрј месец 
во кој личниот доход не го достигнал износот на 
утврдениот оснбв за определување на боречкиот до-
даток. 

Конечниот месечен износ на боречкиот додаток 
исплатувачите на личниот доход го определуваат за 
секое изминато календарско тримесечје врз основа 
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на пресметувањето на вкупно исплатениот личен до-
ход во односното тримесечје и вкупно исплатениот 
износ на\ боречкиот додаток во истото тримесечје, 

За календарското тримесечје за кое исплатува-
чот на личниот доход не врши пресметување на лич-
ниот доход конечниот месечен износ на боречкиот 
додаток се определува според личниот доход што е 
исплатен во тоа тримесечје како аконтација. 

Ако личниот доход, утврден со периодичната 
пресметка ,или со завршната сметка, ги надминува 
аконтациите на личниот доход вкупно исплатени во 
периодот за КОЈ се донесува периодичната односно 
завршната сметка, разликата на остварениот личен 
доход над вкупната и исплатената аконтација на 
личните доходи се смета, во смисла на овој закон, 
како доход остварен во календарското тримесечје 
во кое е донесена периодичната пресметка односно 
завршната сметка и се зема предвид при конечното 
определување-^на месечниот износ на боречкиот до-
даток само за тоа тримесечје. 

Ако при конечното определување на месечниот 
износ на борачкиот додаток за изминатото, календар-
ско тримесечје се утврди дека на борецот на име акон-
тација на боречкиот додаток му е исплатуван бореч-
ки додаток иако додаток не му припаѓа, или му е 
исплатуван поголем износ од износот што е конечно 
определен, износот што не му припаѓа односно што 
повеќе му е исплатен ќе се пресмета од неговиот ли-
чен доход. 

Член 10 
Надлежниот општински орган на управата им 

го определува и исплатува боречкиот додаток на бор-
ците вработени кај приватни работодавци, како и на 
оние што се наоѓаат привремено вод од работен од-
нос (член 44 

Член 11 
Во почетокот на тековната година, додека Сојуз-

ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди не ќе го утврди основот за определување 
на боречкиот додаток за тековната година, бореч-
киот додаток привремено ќе се определува и испла-
тува како аконтација спрема основот од претходна-
та година. Конечниот износ на боречкиот додаток 
за првото тримесечје на тековната година ќе се оп-
редели откако ќе се утврди основот за определува-
ње на боречкиот додаток за таа година. 

Член 12 
Средствата за исплата на боречкиот додаток како 

и средствата на даноците и придонесите на износите 
на боречкиот додаток што се плаќаат од личниот до-
ход за задоволување на општите и заедничките оп-
штествени потреби, се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата. 

Пресметувањето на исплатите на боречкиот до-
даток помеѓу исплатувачот на личниот доход и над-
лежните општински органи на управата се врши за 
секое календарско тримесечје. Пресметувањето се 
врши на посебен образец што го пропишува претсе-
дателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и на воените инвалиди. 

Надлежните општински органи на управата им 
ги ставаат на располагање потребните средства на 
исплатувачите на личниот доход по пресметката за 
изминатото и како аконтација за тековното триме-
сечје во височина од 50% од вкупно исплатениот из-
нос на име боречки додаток во изминатиот пресмет-
ковен период. Конечното пресметување за измината-
та година помеѓу исплатувачот на личниот доход и 
надлежните општински органи на управата ќе се 
изврши најдоцна до 31 март тековната година. 

Член 13 . 
Исплатувачите на личниот доход се должни на 

надлежниот општински орган на управата, на него-

во барање, да му ги доставуваат потребните подато-
ци за личниот доход на поднесувачот на барањето 
за боречки додаток и Други податоци, кога е тоа 
потребно за решавање за правото на боречки дода-
ток односно за определување на височината и за ис-
плата на додатокот. 

Член 14 
Надлежните општински органи на управата се 

грижат за законитото, правилното и брзото оствару-
вање на правото на боречки додаток и за таа цел 
имаат право да вршат контрола на правилноста на 
утврдувањето на височината и на исплатата на до-
датокот. 

Член 15 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди донесува поблиски прописи за на-
чинот на определување на боречкиот додаток, за на-
чинот и постапката за пресметување помеѓу испла-
тувачот на личниот доход и надлежниот општински 
орган на управата и за евиденциите за борците на 
кои им е признаено правото на боречки додаток што 

-,треба да Ги водат надлежните општински органи на 
управата. 

Член 16 
Ако на борец по донесувањето на решението за 

признавање на правотонна -боречки додаток му пре-
станал работниот однос кај еден исплатувач на лич-
ниов ,поход а тој ќе заснове работен однос кај друг 
исплатувач на личниот доход на територијата на 
истата општина, надлежниот општински, орган на 
управата ќе му достави на исплатувачот на.личниот 
доход копија, на решението за признавање на пра-
вото на боречки додаток со потребни податоци и со 
налог за исплата на боречкиот додаток, 
е Ако на борецот по донесувањето на решението 

за признавање. на правото на боречки додаток му 
престанал работниот однос кај еден исплатувач на-

" доходот а тој ќе заснрве работен однос кај друг ист 
платувач на личниот доход на територија на друга 
општина, органот на управата што бил надлежен 
според местото на поранешното вработување на бо-
рецот ќе му го достави на општинскиот орган на 
управата надлежен според местото на неговото ново 
вработување целиот предмет со сите списи и потреб-
ни податоци. Општинскиот орган на управата над-
лежен според местото на новото вработување на ис-
платувачот на личниот доход ќе му достави копира 
од решението за признавање на правото на боречки 
додаток со потребните податоци и со налог за ис-
плата на боречкиот додаток. 

Член 17 
Одговорното лице на исплатувачот на личните до-

ходи ќе се казни за прекршок со парична казна до 
500 динари: 

1) ако го ускрати или ограничи правото 'на 
учесникот на Народноослободителната борба на бо-
речки додаток што му е признаено со решение на 
надлежниот општински орган на управата (член 7); 

2) ако ускрати давање одделни податоци на над-
лежниот општински орган на управата или даде не-

ч точни податоци и известувања, или ако оневозможи 
контрола на правилноста на утврдувањето на изно-
сот и на исплатата на боречкиот додаток (чл. 13 
и 14). 

Член 18 
На борците од член 1 на овој закон што 'стекну-

ваат право на боречки додаток според овој закон, а 
кои ги исполниле условите за признавање на пра- , 
вото на боречки додаток, боречкиот додаток им лри- . 
паѓа од 1 јануари 1973 година, ако барањето за ос-
тварување на додатокот го поднесат до 31 март 1973 
година. Ако барањето го поднесат по тој ден, бореч-
киот додаток припаѓа од првиот ден на наредниов 

„ месец, како и з,а три месеци наназад. 
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Член 19 
Додека во основната ^организација на здружен 

труд не ќе се утврди загарантираниот личен доход, 
рако загарантиран личен доход, во смисла на член 

3 став 2 на овој закон, ќе се смета личниот доход 
утврден со општествениот договор односно со закон, 

Член 20 
Одредбите од член 3 на овој закон што се одне-

суваат на утврдувањето на основот за определува-
ње на боречкиот додаток и неговото усогласување 
со порастот на животните трошоци, зголемен за 60/о, 
ќе се применуваат од 1 јануари 1977 година. 

544. 

Врз основа на член 17 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на ли-
цата одликувани со Орден на народен херој („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Законодавно-прав-
ната комисија на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ на седницата од 15 јуни 1977 година го 
утврди пречистениот текст на Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој. 

„ Пречистениот текст на Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој ги опфаќа: Законот за основните права на 
лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Законот за 
измени и. дополненија на Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен 
Херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74) и Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), 
во кои е назначен денот на влегувањето во сила на 
тие закони. 

АС бр. 293/76 
24 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието 

на СФРЈ, 
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУ-

ВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН -ХЕРОЈ 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 1 
Лицето одликувано со Орден на народен херој 

(во натамошниот текст: народниот херој) има пра-
во на: 

1) здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување; 

2) додаток кон пензијата; 
3) годишно парично примање; 
4) постојано месечно парично примање; 
5) повластено возење; 
6) годишен одмор. 
Народниот херој има право на здравствена за-

штита и други права, од здравственото осигурување 
и за членовите на своето семејство. 

Член 2 
Членовите на семејството на лице што по смртта 

е одликувано со Орден на народен херој и члено-

вите на семејството на загинат односно умрен на-
роден херој имаат право, под условите определени 
Со овој закон, на: 

1) здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување; 

2) постојано месечно парично примање; 
3) годишно парично примање. 

Член 3 
Како членови на семејството, во смисла на овој 

закон, се сметаат брачниот другар и децата до на-
полнетата 15 година на животот односно ако се 
на школување до наполнетата 26 година на жи-
вотот, а ако се неспособни за стопанисување - до-
дека таа неспособност трае, како и родителите. 

Неспособноста од став 1 на овој член се утвр-
дува на начин и по постапка што се предвидени 
за утврдување на неспособноста на членовите на 
семејството според прописите за воените инвалиди. 

Брачниот другар со стапувањето во брак ги 
губи правата според овој закон. 

Член 4 
Средства за основните права според овој закон 

се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, како 
наменски. 

1. Здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување 

Член 5 
На народниот херој му се обезбедуваат здрав-

ствена заштита и други права од здравственото оси-
гурување, во обемот предвиден со прописите за во-
ените инвалиди. 

На членовите на семејството на народен херој 
и на членовите на семејството на умрен народен 
херој-уживатели на постојано месечно парично 
примање според овој закон,. им се обезбедуваат 
Здравствена заштита и други права од здравственото 
осигурување, во обемот предвиден со прописите за 
членовите на семејството-уживатели на семејна ин-
валиднина. 

Народниот херој може да остварува здравстве-
на заштита кај воените санитетски органи и устано-
ви на начин и по постапка што важат за воените 
лица. 

Народниот херој-воен осигуреник може да ос-
тварува здравствена заштита кај здравствените ор-
ганизации на здружениот труд, на начин и по пос-
тапка што се пропишани за осигурениците-работ-
ници. 

Член 6 
Одредбите на Законот за воените инвалиди што 

се однесуваат на здравствената заштита на воените 
инвалиди и уживателите на семејна инвалиднина, 
се применуваат и врз народните херои и членовите 
на нивните семејства. 

-Член 7 
На народниот херој му припаѓа надомест на лич-

ниот доход во височина од 100% од основот за на-
домест на личниот доход во сите случаи и за сето 
време на привремената спреченост за работа во 
врска со користењето на здравствената заштита. 
Надоместот во височина од 100% од основот се ис-
платува и додека народниот херој се наоѓа во здрав-
ствената организација на здружениот труд во која 
има сместување и исхрана. 

На народниот херој му припаѓа надомест на лич-
ниот доход и-за време на спреченоста за работа 
поради бањско, односно климатско лекување, спо-
ред прописите за воените инвалид^ 

На народниот херој што е уживател на пензија 
или на парични надомести според прописите за пен-
зиското и инвалидското осигурување, овие прима-
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ња му се исплатуваат во ненамален износ додека 
се наоѓа во здравствена организација на здруже-
ниот труд во која има сместување и исхрана. 

Член 8 
Основ за надомест на личниот доход претставу-

ва просекот на личниот доход што народниот херој 
го остварил за последните 12 месеци пред настапу^ 
вањето на случајот според кој стекнува право на 
надомест. 

2. Додаток кон пензијата 

Член 9 
На народниот херој кој остварува пензија според 

прописите за пензиското и инвалидското осигурува-
ње му припаѓа и додаток кон пензијата во висо-
чина на разликата помеѓу пензијата4 и износот од 
100% од просечниот месечен личен доход што ,го 
остварил за последните 12 месеци пред пензиони-
рањето, или во височина на разликата помеѓу пен-
зијата и износот од 100% од пензискиот основ од 
кој му е определена пензијата, ако е тоа поповолно 
за него. 

На народниот херој-воен осигуреник му припаѓа 
додаток кон пензијата во височина на разликата 
помеѓу определената пензија и износот од 100% од 
платата и другите примања што се земени како 
основа при определувањето на неговата пензија, 
ако е тоа поповолно за него. 

Вкупниот износ на пензијата и додатокот кон 
пензијата не може да го надмине износот на најви-
сокиот месечен личен доход на функционер на Соб-
ранието на СФРЈ од претходната година. 

Член 10 
„ На народниот херој на кој определената, од-

носно усогласената пензија според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување му изнесу-
ва помалку од ИЗНОСОТ на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година, зголемен за 6%, 
му припаѓа додаток кон пензијата во височина на 
разликата помеѓу износот на така определената 
пензија и просечниот месечен личен доход во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југослав ја од 
претходната година, зголемен за 6%. 

Правото, од став 1 на овој член му припаѓа и 
на народниот херој кој остварил старосна пензија 
без пензиски стаж од најмалку 15 години, од што 
најмалку 10 години стаж на осигурување. 

Член 11 
На членовите на семејството на лице што по' 

смртта е одликувано со Орден на народен херој и 
на членовите на семејството ,на загинат, односно 
умрен народен херој, кои ,имаат право на семејна 
пензија, им припаѓа и додаток кон пензијата во ист 
процент во кој се определува и пензијата. 

Член 12 
Додатокот кон пензијата се усогласува на начин 

и, по постапка што се пропишани за усогласување 
на пензија^, со тоа што усогласениот износ на 
пензијата и додатокот кон пензијата за годината 
во која се врши усогласувањето не може да го над-
мине износот на највисокиот месечен личен доход 
на функционер на Собранието на СФРЈ од претход-
ната година. 

Член 13 
Височината на додатокот кон пензијата ја опре-

делува заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување кај која осигуреникот ги остварува 

своите права со истото решение со кое решава за 
тоа право. 

Додатокот кон пензијата се исплатува со пен-
зијата. 

3. Годишно парично примање 

Член 14 
На народниот херој му припаѓа годишно парич-

но примање во износ од 1.500 динари. 
На народниот херој оо живеалиште во странство, 

покрај паричното примање од став 1 на овој член, 
му припаѓа и постојан додаток во износ од 1.500 
динари годишно. 

Член 15 
На членовите на семејството на лицата одлику-

вани со Орден на народен херој (член 2) им при-
паѓа годишно парично примање во износ - од 1.500 
динари. 

На брачниот другар на одликуваниот му при-
паѓа годишно парично примање до смртта или до 
стапувањето во брак. 

На децата на одликуванибт им припаѓа годишно 
парично примање ако истото не го прима брачниот 
другар, а на родителите ако паричното примање 
не му се исплатува ниту на брачниот другар ниту 
на децата на одликуваниот. 

На членовите, на семејството 6д став 2 на овој 
член со живеалиште во странство, покрај парично-
то примање од став 1 на овој член, им припаѓа и 
постојан додаток во износ од 1.500 динари годишно. 

4. Постојано Месечно парично примање 

Член 16 
На народниот херој кој не остварил право на 

пензија и не е во работен однос ниту врши само-
стојна дејност, му припаѓа постојано месечно парич-
но примање во височина од 85% од просечниот личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година, зголемен за 6%. 

На" брачниот другар односно на родителите на 
лице кое по смртта е одликувано со Орден на наро-
ден херој, или кое загдаало или умрело како наро-
ден херој, кои не се во работен однос, не вршат 
самостојна дејност ниту оствариле право на пензија, 
им припаѓа постојано месечно примање во височина 
на просечниот месечен личен доход во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија од 
претходната година, зголемен за 6%. 

На брачниот другар односно на родителите кои 
оствариле право на пензија која не го достига про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија од претходната 
година, зголемен за 6% му припаѓа постојано ме-
сечно парично примање во височина на разликата 
помеѓу пензијата што му припаѓала за декември 
претходната година и тој просечен месечен личен 
доход, со тоа што да не може да биде пониско од 
50 динари. 

Ако обата родитела се живи и ги исполну-
ваат условите од став 3 на овој член, постојаното 
месечно парично примање им ,припаѓа во еднакви 
делови, а ако еден од родителите ја прима пензијата 
од став 2 на овој член која не го достига просечниот' 
месечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија од претходната година, 
зголемен' за 6%, им припаѓа постојано месечно па-
рично примање во височина на разликата помеѓу 
пензијата^ што му припаѓала на едниот родител за 
декември претходната година и тој просечен месе-
чен личен доход. 
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Постојаното месечно парично примање им при-
паѓа на родителите ако тоа парично примање не 
го остварува брачниот другар. 

Просечниот месечен личен доход во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија од прет-
ходната година зголемен за 6%, го утврдува на по-
четокот на секоја година . претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и на воените 
инвалиди врз основа на официјални податоци на 
СОЈУЗНИОТ завод за статистика. Додека за тековната 
година но ќе се утврди просечниот личен доход, ќе 
продолжи исплатата на постојаното месечно прима-
ње од декември претходната година како аконта-
ција. 

Ако животните трошоци во првотр полугодиште 
од тековната година пораснат над 80/о, примањата 
од ст. 1 до 4 на овој член се зголемуваат, како 
аконтација, за процентот на порастот на животни-
те трошоци, со тоа што зголемувањето му припаѓа 
на корисникот од 1 јули тековната година. 

Проце,нтот на зголемувањето од став 7 на овој 
член го утврдува, во текот на второто полугодиште, 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на-воените инвалиди, врз основа на офи-
цијални податоци на Сојузниот завод за статис-
тика. 

Член 17 
'Постапка за признавање на правото на посто-

јано месечно парично примање поведува месно над-
лежниот општински орган на управата за работи 
на борците и на воените инвалиди кој врши и исплата 
на ова4 примање, по барање од заинтересираното 
лице, на боречката или друга општествено-поли-
тичка организација. 

Постојаното месечно парично примање припаѓа 
од денот на исполнувањето на условите за призна-
вање нги истото, ако барањето е поднесено во рок 

к од три месеци од денот на исполнувањето на ус-
ловите, односно од првиот ден на наредниот месец 
по поднесувањето на барањето ако барањето е под-
несено по истекот на рокот од три месеци. 

Член 18 
Сојузниот комитет за прашања.на борците и на 

воените инвалиди донесува поблиски прописи за 
постапката и начинот на исплата на постојаното 
месечно панично примање, трошоците за здрав-
ствена заштита, трошоците за погреб, дневниците и 
годишното парично примање, како и за начинот на 
водење евиденција за извршените исплати, за кон-
тролата на тие исплати и за доставувањето на из-
вештај за потрошените ^средства според овој закон. 

5. Повластено возење 

Член 19 
- На народниот херој му припаѓа право на сред-

ствата на јавниот сообраќај, на: 
1) две бесплатни патувања годишно со желез-

ница (I класа),' со брод (I кдаса) и со автобус; 
2) две бесплатни патувања годишно со авион; 
3) неограничен број патувања со железница, 

брод, автобус и авион со повластица од 75% од ре-
довната возна цена. 

Член 20 
Под едно патување, во смисла на овој закон, 

се подразбира заминување од појдовното до упат-
ното место (возење во заминување) и враќање од 
упатното до појдоеното место или некое друго 
место (возење во враќање). 

При возењето во заминување и при возењето 
во враќање, од појдовното до упатното место или 
обратно, можат да се користат превозни средства 

чод сите гранки на сообраќајрт (железница, брод, 
автобус и авион). 

Член 21 
Народниот херој и уживател на постојано ме-

сечно парично примање, има во внатрешниот јавен 
сообраќај, право на бесплатно возење со железница, 
брод и автобус, ако од надлежниот орган е упатен 
или повикан во друго место заради остварување 
односно користење на правото рд член 27 на овој 
закон. 

Кога лицето од став 1 на овој член го оствару-
ва правото на здравствена заштита, има право на 
,бесплатно возење со санитетска кола и авион, ако 
таков превоз е неопходен поради итноста на слу-
чајот. 

Член 22 
Поблиски прописи за користење на бесплатно 

и повластено возење донесува Сојузниот комитет 
за прашања на борците и на воените инвалиди, во 
спогодба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 

6. Годишен одмор 

Член 23 
Народниот херој кој е во работен, однос има 

право на годишен одмор во таење од 30 работни 
дена, независно од работниот стаж и од должината 
на непрекинатата работа. 

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
По барањето на заинтересираните лица заради 

остварување на правата според овој закон, освен 
по барањата за остварување на правото на здрав-
ствена заштита и на другите права од здравствено-
то осигурување и за остварување на правото на 
постојано месечно парично примање (чл. 16 и 17) 
решение донесува претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на ,борците и на воените инва-
лиди против чие решение може да се поведе уп-
равен спор. 

Исплатувањето на годишното парично прима-
ње (чл. 14 и 15) го врши Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на воените инвалиди. 

Член 25 
Член на семејство штр за кривично дело, из-

вршено со умисла, е осуден на казна строг затвор) 
или на потешка казна, ги губи правата предвидени 
со овој закон. 

Член 26 
На уживателите на постојано месечно парично 

примање и на членовите на потесно семејство, 
здравствените книшки предвидени за корисниците 
на здравствена заштита според прописите за воени-
те инвалиди им ги издава и за нив води евиден-
ција општинскиот орган на управата надлежен за 
работи на борците и воените инвалиди. 

Член 27 
Ако народниот херој патува заради остварува-

ње и користење на правото на бањско или климат-
ско лекување, правото на ортопедски помагала, пра-
вото на здравствена заштита и други права од 
здравственото осигурување, по основ на издадена 
здравствена книшка од член 26 на овој закон, му 
припаѓа дневницата утврдена со прописите за во-
ените инвалиди, што ја исплатува општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работи на' борците и 
на воените инвалиди. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
и врз членовите на потесното семејство на народ-
ниот херој. 



Петок/5 август 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 39 - Страна 1565 

Член 28 
Законот на умрен народен хероју се врши на 

трошок на заедницата со воени почести, на начин и 
ро постапка што ќе ја пропише сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

545. 

Врз основа на член 23 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Законодавно-правна-
та комисија на Сојузниот собор на 4 Собранието на 
СФРЈ на седницата од 15 јуни 1977 година го утвр-
ди пречистениот "текст на Законот за, основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941". 
' " Пречистениот текст на Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" ги опфаќа: Законот на основните права на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Законот на дополне-
нија на Законот на основните права на носителите 

^на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/73) и Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), во кои е назначен денот на вле-
гувањето во сила на тие закони. 

АС бр. 298/76 
24 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието 

- на СФРЈ, 
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА 

„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 1 
Носителот ца „Партизанска споменица 1941" (во 

натамошниот текст: носителот на споменица) има 
право на: 

1) здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување; 

2) додаток кон пензијата; 
3) постојано месечно парично примање; 
4) годишно парично примање за закрепнување; 
5) бесплатно и повластено возење со средствата 

на јавниот сообраќај; 
6) годишен одмор. 

Член 2 
Носителот на споменица има определени пра-

ва според овој закон и за членовите на своето се-
мејство. 

Како членови на семејството, во смисла на овој 
закон, се сметаат: брачниот Другар, децата (родени 
во брак или вон од брак или посвоени, павиноци и 
внучиња без родители кои носителот на споменица 
ги издржувал) и родителите (татко и мајка, очув 
И маштеа и посвоител). 

1. Здравствена заштита и други права од здравствен 
нето осигурување 

Член 3 
На носителите на споменица им се обезбеду-

ваат здравствена заштита и други права од здрав- -
ственото осигурување во обемот предвиден за вое-
ните инвалиди. ' -

На членовите на семејството на носител на спо-
меница и на членовите на семејството на умрен но-
сител на споменица — уживатели на постојано ме-
сечно парично примање според овој закон им се 
обезбедуваат здравствена заштита и други права од 
здравственото осигрување во обемот предвиден за 
членовите на семејството — уживатели на семејна 
инвалиднина. 

Член 4 
На носителот на споменица му припаѓа надо-

мест на личниот доход во височина од 100% од про- I 
сечниот личен доход остварен за последните 12 ме-
сеци пред настапувањето на случајот според , кој го 
стекнува правото на надомест на личниот доход, и 
тоа во сите случаи и за сето време на привремената 
спреченост за работа. Надоместот во височина од 
100% од основот се исплатува и додека носителот на 
споменица се наоѓа во здравствена организација на 
здружениот труд во која има сместување и исхрана, 
како и за време на бањско и климатско лекување. 

На носителот на споменица кој е уживател па 
пензија, на додаток кон пензијата, на парични надо-
мести според прописите за Пензиското и инвалид-
ското осигуравање или на постојано месечно парич-
но примање според овој закон, му се исплатуваат 
овие примања во ненамален износ ^ за сето време 
додека се наоѓа во здравствена организација на 
здружениот труд во која има сместување и исхрана. 

Член 5 
Носителот на споменица, без оглед дали има 

својство на осигурено лице или тоа СВОЈСТВО го не-
ма, здравствената заштита може да ја оствари кај 
воените санитетски органи и установи на начин и 
по постапка што важат за воените лица. 

Носител на споменица — воен осигуреник може 
здравствената заштита да ја остварува кај здравст-
вените организации на здружениот труд на начин и 
по постапка што се пропишани за осигурениците — 
работници. 

Член 6 
Одредбите-од Законот за воените инвалиди што 

се однесуваат на здравствената заштита на воените 
инвалиди и на уживателите на семејна инвалидни-
на, се применуваат-и врз носителите на споменица и 
членовите на нивните семејства. 

2. Додаток кон пензијата -

Член 7 
На носителот на споменица кој остварува пензи-

ја според' прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување, му припаѓа и додаток кон пензијата 
во височина на разликата помеѓу пензијата и изно-
сот од 100% од просечниот месечен личен доход што 
го остварил за последните 12 месеци пред пензиони-
рањето, или во височина на разликата помеѓу 
пензијата и износот од 100% од пензискиот основ 
ОД кој му е определена пензијата, ако тоа е попо-
волно за него. 

На носител на споменица — воен осигуреник 
му припаѓа додаток кон пензијата во височина на 
разликата помеѓу определената пензија и износот 
од 100% од платата и другите примања што се зе-
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мени како основ при определувањето на неговата 
пензија, ако, тоа е поповолно за него. 

Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон 
пензијата не може да го надеине износот на најви-
сокиот месечен личен доход на функционер на Со-
бранието на СФРЈ од претходната година. 

- Член 8 
На носител на споменица на кој определената 

односно уеогласената пензија според прописите за 
за пензиското и инвалидското осигурување му изне-
сува помалку од износот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија од претходната година, зголемен за 
6%, му припаѓа додаток кон пензијата во височина 
на разликата помеѓу износот на така определената 
пензија и просечниот месечен личен доход во Соци-
јалистичка Федеративна Република. Југославија, од 
претходната година, зголемен за 60/о 

Член 9 
,На носител на споменица' кој остварил старосна 

пензија без пензиски стаж од најмалку 15 години 
од кои најмалку 10 години стаж на осигурување, по 
исклучок од чл. 7 и 8 на овој закон, му припаѓа до-
даток кон пензијата во височина на разликата по-
меѓу пензијата и износот од 85в/о од просечниот ме-
сечен личен доход на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од претходната година, зго-
лемен за 6%. 

Член 10 
На членовите на семејството на умрен носител 

на споменица кои имаат право на семејна пензија, 
им припаѓа и додаток кон пензијата во ист процент 
во кој се определува и пензијата. 

Член 11 
Додаток кон пензијата се усогласува на начин 

и по постапка што се пропишани за усогласување на 
ћензијата, со тоа што усогласениот износ на пензијата 
и на додатокот кон пензијата за годината во која се 
врши усогласувањето не може да го надмине изно-
сот на највисокиот месечен личен доход на функци-
онер на Собранието на СФРЈ од претходната годи-
на. ; 

Член 12 , 
Височината на додатокот кон пензијата ја опре-

делува заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување при која осигуреникот ги остварува 
своите права со истото решение со кое решава за 4 

тоа право. 
Исплатата на додатокот кон пензијата ја врши 

заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање при која осигуреникот ги остварува своите 
права заедно со пензијата. 

3. Постојано месечно примање I 

„ ' Член 13 
На носител на споменица кој/не остварил право 

на пензија и не е во работен однос ниту врши са-
мостојна дејност, му припаѓа постојано месечно па^ 
рично примање во височина од 85% од просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија од претходната годи-
на, з!ч)лемен за 6%. 

Постојано месечно парично примање, по^ усло-
вите од став 1 на овој член, им припаѓа и на члено-
вите на семејството на умрен носител на Споменица, 
ако во поглед на годи,ните на возраста или неспо-
собноста ги исполнуваат условите за стекнување 
право на семејна пензија според Законот з^ пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници. 

Постојано месечно парично примање им припаѓа 
на родителите на носителот на споменица, ако тоа 
Право не го остваруваат брачниот дритар и децата. 

Брачниот другар на умрениот носител на споме-
ница со стапувањето во брак го губи правото на по-
стојано месечно парично примање. 

Член 14 
Височината на постојаното месечно парично 

примање на членовите на семејството од умрениот 
носител на споменица се определува во процентот 
во кој се определува семејната пензија според За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените Осигуреници, зависно од бројот на членови-
те на семејството. ' 

Член 15 
Постојаното месечно парично примање припаѓа 

ЈОД денот на исполнувањето на условите за призна-
вање на правото на постојано месечно парична цри-
мање, ако барањето е поднесено во рок од 3 месеци 
од денот на исполнувањето на условите. Ако бара-
њето е поднесено по истекот на овој рок, постојано-
то месечно парично примање припаѓа од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето. 

Член 16 
Постојаното месечно парично примање го опре-

делува и исплатува општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на борците и воените инвали-
ди. 

4. Годишно парично примање за закрепнување 

Член 17 
,Носителот на споменица има право на годишно 

парично примање за закрепнување во височина од 
3.613 динари годишно. 

Претседателот на Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и на воените инвалиди, во почетокот на 
секоја-година, врши усогласување на износот од 
став 1 на овој член за порастот на процентот на 
животните трошоци од претходната година, а врз 
основа на официјалните податоци на Сојузниот за-
вод за статистика. 

Исплатата на годишното парично примање за 
закрепнување ја врши Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и на воените инвалиди. 

Ѓ 
5. Бесплатно и повластено возење со средствата на 

јавниот сообраќај 

Член 18 
На носителот на споменица му припаѓа, на сред-

ствата на јавниот сообраќај, право на: 
1) едно бесплатно патување годишно со желез-

ница (I класа), брод (I класа), автобус или авион (II 
класа); 

2) четири патувања годишно со железница, 
брод или. автобус, со повластица од ,750/о од редовна-
та возна цена; 

3) две патувања годишно со авион, со повласти-
ца од 50% од редовната возна цена. 

Член 19 
Под едно патување, во смисла на овој закон, се 

подразбира заминување од пој доеното до упатното 
место (возење во заминување) и враќање од упат-
ното во ПОДОБНОТО место ИЛИ ВО некое друго место 
(возење во враќање). 

При возењето во заминување и при возењето 
во враќање, од појдовното до упатното.место или об-
ратно, можат да се користат превозни средства од 
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сите гранки на сообраќајот назначени во член 18 на 
овој закон. 

Член 20 
Носителот на споменица и уживател на постојано 

месечно парично примање има, во внатрешниот Ја-
вен сообраќај, право на бесплатно возење со же-
лезница. брод и автобус, ако од надлежниот орган е 
упатен4или повикан во друго место заради оствару-
вање, односно користење на правото од член 31 на 
овој закон. 

Кога лицето од став 1 на овој член остварува 
право на здравствена заштита, има право на бес-
платно возење со санитетска кола и авион, ако так-
виот превоз е неопходен поради итноста на случа-
јот. 

Член 21 
Поблиски прописи за користење на бесплатно и 

повластено возење донесува СОЈУЗНИОТ комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди, во спо-
годба со СОЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски, 

6. Годишен одмор 

Член 22 
Носителот на споменица кој е во работен однос 

има право на годишен одмор во траење од 30 ра-
ботни денови, независно од работниот стаж и од 
должината на непрекинатата работа. 

II. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Просечниот месечен личен доход во Социјали-

стичка Федеративна Република Југослвија од прет-
ходната година, зголемен за 6%, го утврдува, во по-
четокот на- секоја година, Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди врз ос-
нова на официјални податоци на Сојузниот завод 
за статистика. 

Ако животните трошоци во првото полугодиште 
на тековната година пораснат над 8%, примањата од 
член 13 на овој закон се зголемуваат, како аконтаци-
ја, за процентот на порастот на животните трошоци, 
со тоа што зголемувањето му припаѓа на корисникот 
од 1 Јули тековната година. 

Процентот на зголемувањето на примањата од 
-став 2 на овој член го утврдува, во текот на второто 
Јголугодиште, претседателот на СОЈУЗНИОТ комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди, врз ос-
нова на официјални податоци на Сојузниот завод 
за статистика. 

Додека за тековната година не ќе се утврди про-
сечниот месечен личен доход од став 1 на овој член, 
ќе се исплатуваат додатокот кон пензијата и посто-
јаното месечно парично примање во височината од 
претходната година како аконтација. 

Член 24 
Додатокот кон пензијата и постојаното месечно 

парично примање можат да бидат предмет на извр-
шување или обезбедување, и тоа: 

1) до половина — за законска издршка и 
2) до третина — за другите побарувања. 

Член 25 
Финансиските средства за остварување на пра-

, вата според овој закон се обезбедуваат во буџетот 
^на федерацијата, како наменски средства. 

Член 26 
Во случај на смрт на носител на споменица, парич-

ниот надомест на трошоците за погреб ЕО паушален из-

нос од 6.0000 динари му припаѓа на оној што ќе го 
изврши законот на умрениот борец. 

СОЈУЗНИОТ комитет за прашања на борците и на 
воените инвалиди, кон крајот на тековната година, за 
наредната година, врши усогласување на надоместот 
на трошоците за погреб според движењето на цени-
те на тие трошоци. 

Исплатата на трошоците за погреб ја врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на борците и воените инвалиди. 

Исплатата на надоместот од став 1 на овој член 
нема влијание врз правото на^членовите на семејст-
вото на надомест на погребните трошоци и на по-
смртната помош според прописите за здравственото 
осигурување. 

Член 27 
Семејството односно лицето или кое и да е оп-

штествено правно лице што пред закопот ќе изврши 
превоз на умрениот носител на споменица, имаат пра-
во на надомест на фактичните трошоци за превоз на 
умрениот од местото на смртта до местото на зако-
нот Исплатата на трошоците за превоз на умрениот 
ја врши општинскиот орган на управата надлежен 

за работите на борците и воените инвалиди. 

Член 28 
Правата утврдени со овој закон не му припаѓаат 

на носител на споменица што ја напуштил земјата, 
се настапил во странство и активно дејствува про-
тив уставниот поредок на СФРЈ. 

Правата според овој закон не му припаѓаат ниту 
на член на семејството на лицето од став 1 на овој 
член. 

Член 29 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди донесува поблиски прописи за 
постапката и начинот на исплата на постојаното ме-
сечно парично примање, трошоците за здравствена 
заштита, трошоците за погреб, дневниците и годиш-
ното парично примање за закрепнување, како и за 
начинот на водење евиденција за извршените ис-
плати, за контрола на тие исплати и за доставува-
ње извештај за потрошените средства според овој 
закон. 

Член 30 
На уживателите на постојано месечно парично 

примање и на членовите на нивното потесно семеј-
ство здравствените книшки предвидени за користе-
ње на здравствена заштита според прописите за 
воените инвалиди им ги издава и за нив води еви-
денција општинскиотт орган на управата надлежен 
за работите на борците и воените инвалиди. 

Член 31 
Кога носителот на споменица патува заради ос-

тварување и користење на пра,вото на бцњско или 
климатско лекување, правото 'на ортопедски пома-
гала, правото на здравствена заштита и други 
права од здравственото осигурување по основ на 
издадената здравствена книшка од член 30 на овој 
закон, му припаѓа дневницата утврдена со прописи-
те за вдените инвалиди, што ја исплатува општин-
скиот орган на управата Надлежен за работите на 
борците и воените инвалиди. 

Одредбите од став 1 на овој член се примену-
ваат и врз членовите на потесното семејство на но-
сителот на споменица. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Носителот на споменицата и членовите на не-

ГОЕОТО семејство што ги остваруваат правата утвр-
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дени со Законот за основните права на борците на 
Шпанската националиоослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година не можат да ги ос-
тваруваат и правата утврдени со овој закон. -

Член 33 
Решените и нерешените барања за остварување 

на правата, поднесени врз основа на Законот за 
правата на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 15/56 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 56'65, 23/67, 42/67 и 
60 '70) се пренесуваат врз соодветните органи и ор-
ганизации што решаваат за правата од здравстве-
ното осигурување, пензијата, додатокот кон пен-
зијата и постојаното месечно парично примање, во 
рок од 3 месеци од 1 јануари 1973 година. 

Член 34 
Носителот на споменица кој до 20 јули ' 1973 

година, како ден на влегувањето во сила на Зако-
нот за дополненија на Законот за основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 1941" -
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73), остварил пра-
во на додаток кон пензијата, има право додатокот 
кон пензијата да му се определи според одредбата на 
член 1 од тој закон. 

Ако барањето за повторно определување на до-
датокот кон пензијата е поднесено во рок од 3 месе-
ци од денот на влегувањето во сила на Законот за 
дополненија на Законот за основните права на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941", дода-
токот кон пензијата припаѓа од 1 август 1973 година, 
а ако барањето е поднесено по истекот на тој рок — 
додатокот кон пензијата припаѓа од првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на барањето. 

546. 

Врз основа на член 24 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на бор-
ците од Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 33/76), Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
на седницата од 15 јуни 1977 година го утврди пре-
чистениот текст на Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година. 

Пречистениот текст на Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина ги опфаќа: Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939" година („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 67/72), Законот за дополне-
нија на Законот-за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година (;,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/73) и Законот за измени и допол-
ненија на Законот за основните права на борците 
од Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76), во кои е назначен денот 
на влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр 297 76 
24 јуни 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната ко-
мична на Сојузниот собор на 

Собранието на СФРЈ, 
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАН-
СКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕ-
ВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 

(Пречистен текст) 

Член 1 
! Борец државјанин на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, во смисла на овој 
закон, е лице што учествувало во формациите на 
Шпанската републиканска војска во антифашисти-
чката, националноослободителната и револуционер-
ната војна од 1936 до 1939 година, и кое оствари до 
континуитет на револуционерна работа во времето 
од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година (во натамош-
ниот текст: шпански борец). 

Својството на "шпански борец од став 1 на овој 
член го утврдува Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди врз основа на мисле-
ње на Здружението на југословенските доброволци/ 
на Шпанската републиканска војска од 1936 до 1939 
година. 

I. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 2 
,Шпанскиот борец има право на: 
1) здравствена заштита и други права од здрав-

ственото осигурување; 
2) додаток кон пензијата; 
3) постојано месечно парично примање; 
4) годишно парично примање за закрепнување; 
5) бесплатно и повластено возење со средства 

на јавниот сообраќај; 
6) годишен одмор. 

Член 3 
Шпанскиот борец има определени права според 

овој закон и за членовите на своето семејство. 
Како членови на семејството, во смисла на овој 

закон, се сметаат брачниот другар, децата (родени 
во брак или вон од брак или посвоени, пасиноци 
или внучиња без родители што ги издржувал шпан-
скиот борец) и родителите (татко и мајка, очув и 
маштеа и посвоител). 

1. Здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување 

Член 4 
На шпанските борци им се обезбедува здрав-

ствена заштита и други права од здравственото оси-
гурување, во обемот предвиден за воените инвалиди. 

На членовите на семејството на шпански бо-
рец и на членовите на семејството на умрен шпан-
ски борец — уживател на постојано месечно па-
рично примање според овој закон, им се обезбеду-
ваат здравствена заштита и други права од. здрав-
ственото осигурување, во обемот пропишан за 
членовите на семејството — уживатели на семејна 
инвалиднина. 4 

Член 5 „ 
На шпанскиот борец му припаѓа надомест на 

личниот доход во височина од 100% од просечниот 
личен доход остварен за последните 12 месеци пред 
настапувањето на случајот според кој стекнува пра-
во на надомест на -личниот доход, и тоа во сите 
случаи и за сето време на привремената спреченост 



Петок, 5 август 1977 

е 

СЛУЖБЕН ЛИ(?Г НА СФРЈ Број 39 - Страна 1569 

за работа. Надомест во височина од 100% од осно-
вот се исплатува и додека шпанскиот борец се нао-
ѓа во здравствена организација' на здружениот 
труд во која има сместување и исхрана, 'како и за 
време на бањско и климатско лекување. 

На шпанскиот борец КОЈ е уживател на пензија, 
додаток кон пензијата, парични надомести според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, или постојано месечно парично примање според 
овој закон, овие примала му се исплатуваат во не-
намален износ за сето време додека се наоѓа во 
здравствена ,организација на здружениот труд во 
која има сместување и исхрана. 

Член 6 
Шпанскиот борец, без оглед дали има својство 

на осигурено лице или го нема тоа СВОЈСТВО, здравст-
вена заштита може да оствари каЈ воените санитет-
ски органи и установи на начинот и по постапката 
што важат за воените лица. 

Шпанскиот борец - воен осигуреник може 
здравствената заштита да Ја остварува кај здрав-
ствените организации на здружениот труд, на начи-
нот и по постапката што се пропишани за осигурени-
ците — работници. 

Член 7 
Одредбите на Законот за воените инвалиди што 

се однесуваат на здравствената заштита на воените 
инвалиди и на уживателите на семеЈна инвалидни-
на, се применуваат и врз шпанските борци и врз 4 

членовите на нивните семејства. 

2. Додаток кон пензијата 

Член 8 
На шпанскиот борец кој остварува пензија спо-

ред прописите за пензиското и инвалидското осигу-
рување му припаѓа и додаток кон пензиЈата во ви-
сочина на разликата помеѓу пензијата и износот од 
100% од просечниот месечен личен доход што го 
остварил за последните 12 месеци пред пензионира-
њето, или во височина на разликата помеѓу пензи-
јата и износот од 100% од пензискиот основ од кој 
му е определена пензијата, ако е тоа поповолно за 
него. 

На шпанскиот борец, воен осигуреник, му при-
паѓа додаток кон пензијата во височина на разли-
ката помеѓу определената пензија и износот од 
100% од платата и другите примања што се земени 
како основ при определувањето на неговата пензи-
ја ако е тоа поповолно за него." 

Вкупниот износ, на пензијата и на додатокот 
кон пензијата не може да го надмине износов на 
највисокиот месечен личен доход на функционер на 
Собранието на СФРЈ од претходната година. 

Член 9 
На 'шпанскиот борец на кого определената од-

носно усогласената пензија според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување му изнесу-
ва помалку од износот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија од претходната година, зголемен 
за 6%, му припаѓа додаток кон пензијата во висо-
чина на разликата помеѓу износот на така опреде-
лената пензија и просечниот месечен личе доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија од претходната година, зголемен за 6%. 

Член 10 
На шпанскиот борец кој остварил старосна пен-

ч зија без пензиски стаж од најмалку 15 години, од 
што најмалку 10 години стаж на осигурување, по ис-

клучок од чл. 8 и 9 на овој закон, му припаѓа дода-
ток кон пензијата во височина на разликата помеѓу 
пензиаЈта и износот од 850/о од просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од претходната година, зголе-
мен за 60/о, 

Член 11 
На членовите на семеЈСтвото на умрен шпански 

борец што имаат право на семејна пензија, им при-
паѓа и додаток кон пензијата во истиот процент во 
кој се определува и пензијата. 

Член 12 
Додатокот кон пензијата се усогласува на начи-

нот и по постапката што се пропишани за усогласу-
вање на пензиите, со тоа што усогласениот износ 
на пензијата и додатокот кон пензијата за годината 
во која се врши усогласувањето не може да го над-
мине износот на највисокиот месечен личен доход 
на функционер на Собранието на СФРЈ од прет-
ходната година, 

Член 13 
Височината на додатокот кон пензијата ја опре-

делува заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување кај КОЈ а осигуреникот ги остварува 
своите права со истото решение со кое решава за 
тоа право. 

Исплатата на додатокот кон пензиЈата ја врши 
надлежната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување заедно со пензијата. 

3. Постојано месечно парично примање 

Член 14 
На шпанскиот борец кој не остварил право на 

пензија и не е во работен однос ниту врши самостојна 
дејност, му припаѓа постојано парично примање во 
височина од 85% од просечниот месечен личрн до- 4 

ход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија од претходната година, зголемен за 6в/в. 

Постојано месечно парично примање, под усло-
вите од став 1 на овој член, им припаѓа и на члено-
вите на семејството на умре!^-шпански борец, ако 
во поглед на годините на возраста и неспособноста 
ги исполнуваат условите за стекнување право на 
семејна.пензија според Законот за пензиското и ин-
инвалидското осигурување на воените осигуреници. 

Постојано месечно парично примање им припаѓа 
на родителите на умрен шпански борец, ако тоа 
право не го остваруваат брачниот другар и децата. 

Брачниот другар на умрен шпански борец со 
стапувањето во брак го-губи правото на постојано 
месечно парично примање. 

Член 15 
Височината на постојаното месечно парично при-

мање на членовите на семејството на умрен шпан-
ски борец се определува во процентот во кој се оп-
ределува семејната пензија според Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, зависно од бројот на членовите на се-
мејството. 

Член 16 
' Постојано месечно парично примање припаѓа од 

денот на исполнувањето на условите за признавање 
на правото на постојано месечно парично примање, 
ако барањето е поднесено во рок од три месеци о д -
денот на исполнувањето на условите. Ако барањето 
е поднесено по истекот на овој рок, постојано месеч-
но парично примање припаѓа од првиот ден на на-
редниот месец по поднесувањето на барањето. 
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Член 17 ' 
Постојаното месечно парично примање го опре-

делува и исплатува општинскиот орган на управа-
та надлежен за работите на борците и воените ин-
валиди. 

4. Годишно парично примање за закрепнување 

Член 18 
Шпанскиот борец има право на годишно парич-

но примање за закрепнување во височина од 3.613 
динари годишно. 

Претседателот на Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, на почетокот на се-
која година, врши усогласување на износот од став 
1 на овој член за порастот на процентот на живот-
ните трошоци од претходната година, а врз основа на 
официјалните податоци на Сојузниот завод за ста-
.тистика. 

Исплатата на годишното парично примање за за-
крепнување ја врши Сојузниот комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди. 

5. Бесплатно и повластено везење со средствата на 
јавниот сообраќај 

Член 19 
На шпанскиот борец му припаѓа, на средствата 

на јавниот сообраќај, право на: 
1) едно бесплатно патување годишно се желез-

ница (I класа), брод (I класа), автобус, или ав,ион (П 
класа); 

2) четири патувања годишно со железница, брод, 
или автобус, со повластица од 759/в од редовната 
возна цена: 

3) две патувања годишно сГо авцон, со повласти-
ца од 50% од редовната возна дена. 

Член 20 
Под едно патување, во смисла на овој закон, се 

подразбира заминување од појдОвното до упатното 
место (возење во заминување) и враќање од упат-
ното во пој доеното место или во некое друго место 
(возење во враќање) 

При возењето во закинување и при возењето во 
враќање, од' појдовното до упатното место или об-
ратно, можат да се користат превозни средства од 
сите гранки на сообраќајот назначени во член 19 на 
овој закон. 

Член 21 
Шпанскиот борец' и уживател на постојано ме-

сечно парично примање, во внатрешниот јавен соо-
браќај, има право на бесплатно возење со железни-
ца, брод и автобус, ако од надлежниот орган е упа-
тен или повикан во друго место заради остварување 
односно користење на правото од член 32 на овој 
закон. 

Кога лицето од став 1 на овој член остварува 
право на здравствена заштита, цма право на бес-
платно возење со санитетска кола и авион, ако та-
ков превоз е неопходен поради итноста на случајот. 

Член' 22 
Поблиски прописи за користењето на бесплатно 

и повластено возење донесува Сојузниот комитет за 
прашања на борците и на воените инвалиди, во спо-
годба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

6. Годишен одмор 

Член 23 
Шпанскиот борец кој е во работен однос има 

право на годишен одмор во траење од 30 работни де-

на, независно од работниот стаж и од должината на 
непрекинатото работење. 

II. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Просечниот месечен личен доход во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија од прет-
ходната година, зголемен за 6%, го утврдува во по-
четокот на секоја година, Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и на. воените инвалиди врз основа 
на официјални податоци на Сојузниот завод за 
статистика. 

Ако животните трошоци во првото полугодиште 
на тековната година пораснат над 80/о, примањата 
од член 14 на овој закон се-зголемуваат, како акон-
тација, за процентот на порастот на животните тро-
шоци, со тоа што зголемувањето му припаѓа на ко-
рисникот од 1 јули тековната година. 

Процентот на зголемувањето па примањата од 
став 2 на овој член го утврдува, во текот на второто 
полугодиште претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците ЈА на воените инвалиди, врз ос-
нова на официјални податоци на Сојузниот завод 
за статистика. 

Додека за тековната година не ќе се утврди про-
сечниот месечен личен доход од став 1 на овој член, 
ќе се исплатува додаток кон пензијата и постојано 
месечно парично примање во височината од претход-
ната година, како аконтација. 

Член 25 
Податокот кон пензијата и постојаното месечно 

парично примање можат да бидат предмет на извр-
шување или обезбедување, и тоа: 

1) до половина —̂ за законска издршка, и 
2) до третина — за другите побарувања. 

Член 26 
Финансиски средства за остварување на правата 

, според овој закон се обезбедуваат во буџетот на фе-
дерацијата, како наменски средства. 

Член 27 
Во случај на смрт на шпански борец, паричниот 

надомест на трошоците за погреб во паушален износ 
од 6.000 динари му припаѓа на оној што ќе го извр-
ши закопот на умрениот борец. 

Сојузниот комитет за прашања на борците и на 
воените инвалиди, кон крајот на тековната година, 
за наредната година, врши усогласување на надо-
местот на трошоците за погреб според движењето на 
цените на тие трошоци, 

Исплатата на трошоците за погреб ја врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на борците и воените инвалиди. 

Исплатата на надоместот од став 1 на овој член 
нема влијание врз правото на членовите на семеј-
ството на надомест за погребните трошоци и на ѕпо-
смртната помош според прописите за здравственото 
осигурување. 

Член 28 
Семејството односно лицето или кое и да е оп-

штествено правно лице што ќе изврши пред закопот 
превоз на умрениот шпански борец, имаат право на 
надомест на вистинските трошоци на превозот на 
умрениот од местото на смртта до местото на зако-
нот. Исплатата на трошоците на превозот на умре-

н и о т ја врши општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на борците и воените инвалиди, 
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Член 29 
Правата утврдени со овој закон не му припаѓаат 

на шпански борец кој ја напуштил земјата, се на-
ста нил во странство и активно дејствува против ус-
тавниот поредок на СФРЈ. 

Правата според овој закон не му припаѓаат ни-
ту на член на семејството на лицето од став 1 на 
овој член. 

Член 30 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди донесува поблиски прописи за по-
стапката и начинот на исплата на постојаното ме-
сечно парично примање, трошоците за здравствена 
заштита, трошоците за погреб, дневниците и годиш-
ното парично примање за закрепнување, како и за 
начинот на водење евиденција за^ извршените ис-
плати, за контролата на тие исплати и за доставува-
њето на извештај за потрошените средства според 
овој закон. 

Член 31 
На уживателите на постојано месечно парично 

примање и на членовите на нивното потесно семеј-
ство, здравствените книшки предвидени за користе-
ње на здравствена заштита ̂ според прописите за вое-
ните инвалиди, им- ги издава и за нив води евиден-
ција општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на борците и воените инвалиди. 

Член 32 
/ 

Ако шпански борец патува заради остварување 
и користење право на бањеко или климатско леку-
вање, право на ортопедски помагала, право на 
здравствена заштита и други права од здравствено-
Т9 осигурување, по основ на издадената здравствена 
книшка од член^ 31 на овој закон, му припаѓа днев-
ница утврдена со прописите за воените инвалиди, 
што ја исплатува општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на борците и воените инва-
лиди. 

Одредбите на став 1 од овој член се применуваат 
и врз членовите на потесното семејство на шпански 
борец. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Шпанскиот борец и членовите на неговото се-

мејство кои ги остваруваат правата-утврдени со За-
конот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", не можат да ги остваруваат 
и правата утврдени со овој закон. 

Член 34 
Шпанскиот борец кој до денот на влегувањето 

во сила на Законот за дополненија на Законот за ' 
основните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73) 
го остварил правото на додаток кон пензијата, има 
право додатокот кон пензијата да му се определи спо-
ред одредбата на член 1 од тој закон. 

Ако барањето за повторно определување на. до-
датокот кон пензијата е поднесено во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на Законот 
за основните права на борците од Шпанската нацио-
нал ос л обод ителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година, додатокот кон пензијата припаѓа од 
1 август 1973 година, а ако барањето е поднесено по 
истекот на тој рок, додатокот кон пензијата припаѓа 
од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето. 

547. 

Врз основа на член 9 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на ли-
цата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен ме-
дал на Обилиќ („Службе,н лист на СФРЈ", бр. 33/76), 
Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 јуни 1977 
година го утврди пречистениот текст на Законот за 
основните права на лицата одликувани со орден Ка-
раѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со ме-
чеви и со Златен медал на рбилиќ 

Пречистениот текст на Законот за основните 
права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ ги опфаќа: Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со орден Кара-
ѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со ме-
чеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист 
на СФРЈ", бр 67/72), Законот за измена на За-
конот за основните права на лицата одликувани со^ 
орден ЗСараѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на- Обил^ќ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73) и Законот за 
измени и дополненија на Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со ордењ Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мачеви и со 
Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/76), во кои е назначен денот на влегувањето 
во сила на тие закони. 

АС бр. 292/76 
24 јуни 1977 година ч 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот со-
бор на Собранието на 

СФРЈ, , 
д-р Миодраг Зечевиќ, с- р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУ-
ВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРГЕВА ЅВЕЗДА СО 
МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЕ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Лицето одликувано со орден Кара ѓорѓева ѕвезда 

со мечеви, со̂ . орден Бел орел со мечеви и со Зла-
тен медал на Обилиќ, установен во Црна Гора во 
1851 година, има право на: 

1) здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување; 

2) на две бесплатни патувања годишно со авион, 
железница, брод и автобус. 

На лицето -одликувано со орден Кара ѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, покрај правата од став 1 на овој 
член, им припаѓа и парично примање во износ од 
1.500 динари годишно. 

Член 2 
Брачниот другар и децата до наполнетата 15 

година на животот односно ако се на школување 
до наполнетата 26 година на животот, а ако се 
неспособни, за стопанисување додека трае таа не-
способност, на умрено лице одликувано со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви имаат право на: 
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1) парично примање во износ од 1.500 динари 
годишно; 1 

2) здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување, во обемот предвиден за чле-
новите на семејствата на осигурениците — работ-
ници. 

Член 3 
Средствата за основните права според овој за-

кон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, 
како наменски. 

Член 4 
На одликуваното лице од член 1 на овој закон 

Му се обезбедуваат здравствена заштита и други 
Права од здравственото осигурување, во обемот пре-
двиден со прописите за воените инвалиди. ' 

На брачниот другар и на децата на умрено лице 
одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви 
(член 2) им се обезбедуваат здравствена заштита и 
други права од здравственото осигурување, во обе-
мот предвиден со прописите за членовите на семеј-
ствата — уживатели на семејна инвалиднина. 

Член 5 
На одликуваното лице од член 1 на овој закон 

што е уживател на пензија, му се исплатува пензи-
јата во ненамален износ додека се наоѓа во здрав-
ствена организација на здружениот труд во која има 
Сместување и исхрана. 

Член б 
По барањата на одликуваните лица и на чле-

новите на семејството на умрените.лица одликува-
ни со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, заради 
рстварување на правата според овој закон, освен по 
барањата за остварување на правото на здравствена 
Заштита и други права од здравственото осигуру-
вале, решенија донесува претседателот на Сјузниот 
комитет за прашања на борците и на воените инва-
лиди. Против овие решенија може да се поведе % 
управен спор. 

Исплатувањето на ,паричното примање (чл. 1 и 
2) го врши Сојузниот комитет за прашања на, бор-
ците и на воените инвалиди. 

Член 7 
Под едно бесплатно патување годишно, во сми-

сла на овој закону се подразбира заминување од 
^10јдоеното до упатното место (возење во заминува^ 
1ве) и враќање од упатното во појдовното место или 
во некое друго место (возење во враќање). 

При возењето во заминување и при возењето во 
враќање можат, од појдоеното до упатното место 
или обратно, да користат превозни средства на сите 
Гранки од сообраќајот (авион, железница, брод и 
автобус). 

Член 8 
Поблиски прописи за користењето на бесплатно 

Возење донесува Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди, во спогодба со Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски. 

Член 0 
Во случај на смрт на лице одликувано со орден 

Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, на, лицето што ќе 
изврши закоп на умрениот, му припаѓа паричен на-
Јдомест на трошоците за погреб во паушален цзнос 
од 6.000 динари. Сојузниот комитет за прашања на 
борците и на воените инвалиди, кон крајот на ве-
ковната година, за наредната година, врши усогла-

сување на надоместот на трошоците за погреб спо-
ред движењето на цените на тие трошоци Исплата-
та на надоместот на трошоците за погреб ја врши 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на борците и воените инвалиди. 

Исплатата на надоместот од став 1 на овој член 
нема влијание врз правото на членовите на семеј-
ството на умрениот на надомест на погребните тро-
шоци и посмртна помош според прописите за здрав-
ственото осигурување. 

Член 10 
Сојузниот комитет за прашања на борците и на 

воените инвалиди донесува/ поблиски прописи за 
постапката и за начинот на исплата на трошоците 
за здравствена заштита, трошоците за погреб, го-
дишното парично примале и други исплати според 
овој закон, како и за начинот на водење евиденција 
за извршените исплати, за контролата на тие ис-
плати и за доставувањето на извештај "за потроше-
ните средства според овој закон. 

Член 11^ 
На лицата од член 1 на овој закон што биле 

организатори, функционери и активни членови на 
квислиншки организации или се обележиле со таква 
работа, и кои поради таквата работа со правосил-
на пресуда се осудени на казна 'затвор во траење 
над 6 месеци или на казна строг затвор, не им при-
паѓаат правата според овој закон. 

548. 

. Врз основа на член 12 од Закону за измени и 
дополненија на Законот за статистичките истражу-
вања' од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр,, 9/76), Законодавно-правната коми-
сија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на 
седницата од 15 јуни 1977 година гоч утврди пречис-
тениот текст на Законот за статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја. 

Пречистениот текст на Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја ги 
опфаќа: Законот за статистичките истражувања од 
интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/73) и Законот за измени и дополненија на 
Законот за статистичките истражувања од интерес 
за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/76), 
во кои е назначен денот на влегувањето во сила на 
тие закони. 

АС бр. 189/75 
24 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

СФРЈ, . 
д-р Миодраг Зечевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИН-

ТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

(Пречистен текст) 

I. Општи одредби 

Член^1 
Со овој закон се уредуваат: статистичките ис-

тражувања ро кои се обезбедуваат статистички 
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податоци за состојбата во одделни области на оп-
штествениот живот, за состојбата Ти движењето на 
населението, за економските и други појави, од 

'интерес за целата земја; објавување на статистич-
ките податоци; давање на статистички податоци 
што произлегуваат од меѓународните обврски и 
соработка со соодветни меѓународни организации. 

Статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја се утврдуваат со акт на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 2 
Статистичките истражувања, во смисла на овој 

закон, о,пфаќаат: утврдување на методолошки и 
организациони основи на истражувањата; собирање, 
обработка и објавување на статистичките податоци 
и статистичка анализа. 

Член 3 
Заради вршење на статистичките задачи и ра-

боти што се однесуваат на, статистичкиот информа-
ционен систем како дел од општествениот систем 
^а информирање, органите и организациите надле-
жни за спроведување на статистичките истражува-
ња обезбедуваат податоци за следење, планирање и 
насочување на општествениот развој и за тие пода-
тоци ги информираат органите на општествено-по-
литичките заедници, основните и други организации 
на здружен труд, здруженијата и заедниците на 
организациите на здружен труд и други самоуправ-

н и организации и заедници. 

Член 4 
Во вршењето на статистичките истражувања 

односите помеѓу сојузните органи и организации, 
што со овој закон се овластени за вршење на ста-
тистички истражувања, и соодветните органи во 
републиките, односно во автономните покраини, се 
засноваат врз меѓусебна соработка, из-вестување и 
договарање. 4 

Член 5 
Статистичките податоци добиени со статистички 

истражувања се јавни и секому достапни, освен 
податоците кои претставуваат државна, воена, де-
ловна или службена тајна. 

И. Собирање и обработка на статистичките податоци 

, Член в 
Статистичките истражувања ги организираат и 

ги вршат Сојузниот завод за статистика и надлеж-
ните органи во републиката и во автономната по-
краина. ' ^ 

Статистички истражувања организираат и вр-
шат, во рамките на својот делокруг, и: Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секре-
таријат за правосудство и организација на сојузната 
управа, Народната банка на Југославија, Службата 
на општественото книговодство на Југославија, Со-
јузното биро за работите на вработувањето, Сојуз-
ниот завод за здравствена заштита, Сојузот на 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија и Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на Југославија (во на-
тамошниот текст: овластени сојузни органи и орга-
низации). 

Статистички истражувања за вооружените сили 
и за појавите што се од интерес за вооружените 
сили, организира и врши Сојузниот секретаријат 

'за народна'одбрана. 

Член 7 
Заради обезбедување на единствено вршење на 

статистички истражувања и можност за споре-

дување и поцелосно користење на статистичките! 
податоци, во статистичките истражувања се приме-
нуваат единствена методологија и единствени ста-
тистички стандарди (дефиниции, класификации, 
номенклатури). 

Единствената методологија на статистичките 
истражувања ја утврдува Сојузниот завод за ста-
тистика, а методологијата на одделни статистички 
истражувања што ги спроведуваат' овластените со-
јузни органи и организации — тће органи и орга-
низации' 

Единствените статистички стандарди ги утвр-
дува Сојузниот завод за статистика. Решението "за 
единствените статистички стандарди се објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Основните начела и начинот на примена на 
единствените класификации од поширок општествен 
интерес (класификациона дејности, стоки и услуги 
и др.), што с ^ користат и во статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја, се уредуваат 
со сојузен закон. 

Класификациите од претходниот став, со ,стан-
дардни називи и шифри, ги пропишува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 8 
Овластените сојузни органи и организации се 

должни, пред утврдувањето на методолошките ос-
нови за собирање и обработка на статистичките 
податоци и пред утврдувањето на методолошките 
основи за водење на одделни евиденции што слу-
жат како извор на статистички податоци за статис-
тичките истражувања, да го известат за тоа Сојуз-
ниот завод за статистика заради давање мислење за 
тие основи. л 

Сојузниот завод за статистика е должен, во рок 
од 30 дена од денот на приемот на известувањето, 
да даде мислење за методолошките основи од стап 
1 на овој член. 

Член 9 
Основните и други организации на здружен 

труд, здруженијата и заедниците на организации на 
здружен труд, договорните организации на здружен 
труд, банките, заедниците на осигурување на имоти 
и лица и други^финансиски организации, земјодел-
ските и други задруги, самоуправните интересни 
заедници, органите на општествено-политичките 
заедници, општествено-политичките и други орга-
низации, здруженијата на граѓани и поединци се 
должни да им даваат на овластените сојузни ^орга-
ни и организации и на лицата што ги овластиле тие, 
во определен рок и без надомест, целосни и точни 
податоци за појавите што се утврдени со овој закон 
или врз основа на овој закон како предмет „на ста-
тистички истражувања и да им овозможат прове-
рување на дадените податоци. 

Организациите, органите и здруженијата од 
став 1 на овој член и поединци не се должни да 
даваат статистички податоци ако статистичкото ис-
тражување и обврските за давање на тие податоци 

1 не се утврдени со пропис на Собранието на СФРЈ. 

Член 10 
Сојузниот завод за статистика и овластените , 

сојузни органи и организации се самостојни во 
статистичките истражувања,, 

Сојузниот завод за^ статистика и овластените 
сојузни органи и организации се одговорни за точ-
носта на статистичките податоци од интерес за 
целата земја и за нивното навремено објавување. 

Член И -
Средства за вршење на статистичките истражу- -

вања од интерес за целата земја обезбедува опште-
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ствено-политичката заедница што ги врши тие 
истражувања во рамките на своите права и долж-
ности. 

III. Програма на статистичките истражувања 

Член 12 
Статистичките истражувања утврдени со овој 

закон или врз основа на овој закон се вршат во 
времето определено со петгодишна програма на ста-
тистичките истражувања и со годишна програма на 
статистичките истражувања. 

Предлогот на4 програмата на статистичките 
истражувања го утврдува Сојузниот извршен совет, 
а програмата на статистичките истражувања ја до-
несува Собранието на СФРЈ. 

Пописот на населението, пописот на' земјодел-
скиве стопанства и други големи статистички истра-
жувања, се регулираат со сојузен закон. 

Член 13 
Петгодишната програма на статистичките ис-

тражувања содржи назив, содржина'и време на 
спроведувањето на статистичките истражувања. За 
статистичките истражувања што се спроведуваат 
во првата година, петгодишната ррограма содржи и: 
кој е должен да4 дава податоци и во кој рок, обврски 
на овластените сојузни органи и организцаии, за 

кОИ општествено-политички заедници се утврдуваат 
статистичките податоци и рок до кој треба да се 
дадат првите резултати од обработката на статис-
тичките податоци за потребите на федерацијата. ^ 

Годишната програма на статистичките истражу-
вања ги опфаќа статистичките истражувала што не 
се опфатени со петгодишната програма на статис-
тичките истражувања и ги содржи сите елементи 
од став 1 на овој член, предвидени за петгодишната 
програма на статистичките истражувања што се 
спроведуваат во првата година на петгодишната 

програма. Годишната програма на статистичките 
истражувања ги содржи и измените и дополненијата 
во статистичките истражувања што се опфатени со 
петгодишната програма на статистичките истра-
жувања. 

Член 14 
Статистичкото истражување, утврдено со про-

грамата на статистичките истражувања или со ео-
јузен закон, има првенство пред другите статистички 
истражувања. 

Член 15 
За секое статистичко истражување, што е пред-

видено со програмата на статистичките истражува-
ња како ново статистичко истражување, се донесува 
посебно решение со кое поблиску се утврдуваат 
елементите на тоа статистичко истражување и него-
вата организација. 

Решението од^ став 1 на овој член го донесува 
директорот на Сојузниот завод за статистика од-
нос,но старешините на овластените сојузни органи 
и организации или соодветниот орган на сојузот на 
заедниците, во рамките на својот делокруг. Реше-
нието се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 16 
На обрасците за собирање податоци во статис-

тичките истражувања се назначуваат називот на 
статистичките истражувања и актот врз основа на 
кој се вршат истражувањата. 

Член 17 
Сојузниот завод за статистика поднесува до Со-

бранието па СФРЈ и до Сојузниот извртен совет 
секоја година, најдоцна до 31 март, извештај за 
извршувањето на прогоамата на статистичките ис-
тражувања во претходната година. 

IV. Објавување на резултатите од статистичките 
истражувања 

Член 18 
Резултатите од статистичките истражувања ги 

објавуваат Сојузниот завод за статистика, овласте-
ните сојузни органи и организации и надлежните 
органи во републиката и во автономната покраина. 

Ако во објавените статистички додатоци, добие-
ни со статистичките истражувања, постојат разлики, 
за службени цели се користат статистичките пода-
тоци што, во рамките на својот делокруг, ги обја-
виле или утврдиле Сојузниот завод за статистика 
и овластените сојузни органи и организации. 

Член 19 
Сојузниот завод за статистика и овластените 

сојузни органи и организации можат на корисниците 
да им даваат на користење и необјавени статис-
тички податоци, ако тие податоци не претставуваат 
тајна (член 5). Начинот на давање на тие податоци 
на користење ее уредува со општи акти на Сојуз-
ниот завода за статистика и на овластените сојузни 
органи и организации. 

Член 20 
Во извршувањето на обврските на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, утврде-
ни со меѓународни договори, собраните а необјавени 
статистички податоци од интерес за целата земја 
им т и дава на користење на странски држави; и на 
меѓународни организации Сојузниот завод за ста-
тистика. Овие податоци можат, во рамките на својот 
делокруг, да им ги даваат на користење на странски 
држави и на меѓународни организации и овластени-
те органи и организации, во согласност со Сојуз-
ниот завод за статистика. 

Ако странска држава или меѓународна органи-
зација бара објавени статистички податоци кои тре-
ба да^се приспособат кон меѓународните статистички 
стандарди, овластените сојузни органи и организа-
ции тие податоци можат да ги даваат во согласност 
со Сојузниот завод за статистика. 

V. Тајност на определени статистички податоци 

Член 21 
Како службена тајна, во смисла на овој закон, 

се сметаат статистичките податоци собрани од пое-
динци што^се однесуваат на нивните лични, семејни 
и , имотни прилики. 

Директорот на Сојузниот' завод за статистика, 
односно старешината на овластениов сојузен орган 
и организација или соодветниот орган на сојузот на 
заедниците, можат, покрај тајните од член 5 на овој 
закон, да определат, како службена тајна да се 
сметаат и други статистички податоци што се одне-
суваат на одделни организации на здружен труд, 
самоуправни интересни заедници, општествено-поли-
тички заедници и на други правни лица, чие обја-
вувале или соопштување би можело да има штетни 
последици за тие организации. 

Статистичките податоци од ст. 1 и 2 на овој 
член, што се прогласени за службена тајна, не 
можат како поединечни да се објават ниту некому 
да му се соопштуваат. 

VI. Казнени одредби 

Член 22 
Со парична казна од 1.000 до 50,000 динари ќе 

се казни за прекршок основна или другаѓ организа-
ција на здружен труд, здружение и заедница на 
организациите на здружен труд, договорна органи-
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зација на здружен труд, банка, заедница на осигу-
рување на имоти и лица и друга финансиска орга-
низација, земјоделска и друга задруга, самоуправна 
интересна заедница, општествено-политичка и друга 
организација и здружение на граѓани ако за пот-
ребите на статистичките истражувања не им ги 
даде на надлежните органи, во определен рок, 
бараните податоци, или ако даде нецелосни или не-
точни податоци, или ако оневозможи проверување 
на дадените податоци (член 9 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 10.000 динари и 
одговорното лице во организациите и заедниците од 
став 1 на овој член; 

Со казната предвидена во став 2 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во органдт на оп-
штествено-политичката заедница, како и поединец. 

Член 23 
Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако за потребите на 
статистичките истражувања не ги достави до над-
лежните органи бараните податоци во пропишаниот 
рок, или ако достави неточни или нецелосни пода-
тоци. или ако оневозможи проверување на доставе-
в т е податоци (член 9 став 1). 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите држави, како и за особен 
придонес во работата врз развивање на свеста на 
граѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

генерал-полковник Карангелески Ангела Васко 
генерал-полковник Орешчанин Симе Богдан 
генерал-полковник Петровић Лазе Драгољуб 
генерал-полковник Поповић Луке Бујадин 
геверал-полковник Радаковић Трифуна Илија 
тенерал-полковник Рауш Ђурађа Стево 
генерал-потполковник Митић Милутина Јован 
генерал-полковник Вујовић Блажа Ратко 

— за особени успеси, во "раководењето со еди-
ниците на вооружените сили на Социјалистичка 

, Федеративна Република Југославија и за заслуги 
за нивното зацврстување и оспособување за од-
бранат на независноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛА-
БРОВ ВЕНЕЦ 

генерал полковник Кнежевић Милике Велимир 
генерал-полковник Кочевар Франца Франц 
генерал-полковних Петковски Георгиј а Дане 
генерал-потполксвник Антончић Мате Милан 
генерал-потполковник Бикић Андрије Стеван 

генерал-потполковник Дамић Јуре Анте 
вшдеадмирал Грубелић Андрије Јосип 
генерал-потполковник Комбол Станка Станко 
генерал-потполковник Микашиновић Јове Симо 
генерал-потполковник Мишчевић Стевана Ми-

лорад 
генерал потполковник Ристић Николе Миро-

слав 
генерал-мајор Бјелогрлић Ристе Милан 
генерал-мајор Бунчић Николе Славко 
генерал-мајор Филиповски Изрева Миле 
генерал"мајор Хорват Виљема Самоел 
генерал-мајор Љуштина Раде Петар 
генерал-мајор Маран Миле Ђорђе 

^ генерал-мајор Маричић Петра Владимир 
генерал мајор Милановић Николе Раде 
контраадмирал Мраовић Дамјана Љубо 
генерал-мајор Пајић Илије Богдан 
генерал-мајор Пајић Јована Драган 
контраадмирал Радосављевић Новака Миодраг 
генерал-мајор Ристић Божидара Петар . "ч 

генерал-мајор на интендантска служба Шафра-
нић Вјекослава Драгутин 

генерал-мајор Шћепановић Душана Радомир 
генералгмајор Штоковац Антова Јован 
генерал-мајор Вучинић Димитрија Новак 
генерал-мајор Вујошев^ћ Николе Драго 
пешадиски полковник Ђујић Крсте Илија 
пешадиски полковник Ивошевић Ђураћа Ни-

кола; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

генерал-мајор на морнаричко-техничка служба 
Прапротник Јожефа Јожеф 

санитетски полковник Кљајић Јосипа Мирко 
' полковник на авијација Михајловић Милана 
Живко 

капетан на боен брод Вучевић Николе Анте 
санитетски потполковник Ђурановић Митра 

Драгољуб 
пешадиски потполковник Соломун Милана 

Чедо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиски мајор Вујановић Вошка Миодраг 
пешадиски капетан I класа Дрецун Марка Пе-

тар 
. тапетан I класа на градежна служба Новељић 

Луке Радомир 
капетан I класа на авијација Стојановић Зла-

томира Божидар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

генерал-потполковник Лаловић Драга Перо 
генерал-потполковник Мамула Симе Богдан 
генерал-потполковник Павловић Адама Милан 
генерал-мајор на авијација Дабовић Луке Крсто 
генерал-мајор Маричевић Николе Славко 
санитетски полковник Бритвић Ивана Марин 
пешадиски полковник Масловарић Трифуна 

Новак 
санитетски полковник Микулић Јурја Владимир 
пешадиски полковник Милутиновић Николе 

Драго 
пешадиски полковник Радовић Илије Миле 
пешадиски полковник Рукавина Јосипа Илија;' 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Огњановић Михајла 
Милан 

ветеринарски потполковник Јеремић Велимира 
Миодраг 

потполковник на авијација Мештровић Марка 
Љубомир 

воздухопловнотехнички потполковник Мићи^ 
Страхиње Јован 

потполковник на финансиска служба ПавловиН 
Крсте Угл,еша 

граѓанско лице на служба во ЈНА Маленица 
Иве Драго; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

интендантски заставник I класа Михајловски 
Стојана Живко 

граѓанско лице на служба во ЈНА Шаин Ма-
рина Павао; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
врз разбивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постига-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН"" ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
^ ЅВЕЗДА 

генерал-мајор Чуран^ли Велије Фадиљ 
генерал-мајор на правда служба Ђурановић Јо-

вана Бајо 
генерал-мајор на авијација Гајић Обрад а Павле 
генерал-мајор Никић Љубе Милисав 
генерал мајор Николић Вошка Драго 
генерал-мајор Оцокољић Негослава Станислав 
полковник на авијација Комљен Које Богдан 
полковник на сообраќајна служба Немчић Ива-

нд Миро 
санитетски полковник Романо Јакова Марио 
полковник на сообраќајна служба Киѕѕо Гриш-

ил ја на Алекса 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГА СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник на авијација Божић Мане Ми-
лорад 

потполковник за врска Николић Блажије Сла-
вко 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан на авијација Душић Јожефа Јожеф 
капетан на авијација Катанић Живана Радо-

ван 
капетан на авијација Младеновић Најдана До-

брен 
граѓанско лице на служба на ЈНА Штамбук Јо-

сипа Милко; 

- 'за особени заслуги во развивањето на при-
јателските односи помеѓу Југословенската народна 
арзија и вооружените сили на странски земји и за 
придонес кон мирољубивата соработка на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

генерал-мајор на воздухопловнотехничка слу-
жба Паштровић Бранка Милорад; 

— за особени заслуги во создавањето и ширет 
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

генерал-мајор Мирковић Добривоја Стеван 
санитетски полковник Баста Мате Славко 
санитетски полковник Делић Светозара Свето-

зар 
потполковник на авијација Белојевић Ивана 

Гаврило 
санитетски потполковник Гудац Изидора Ни-

ко д ен; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓанско лице на служба во ЈНА Бижаца Ма-
рина Анте 

граѓанско лице на служба во ЈНА Давидовић 
Михаина Миле 

граѓанско лице на служба всг ЈНА Срдаревић 
Петра Анте 

граѓанско лице на служба во ЈНА Вучуревић 
Јове Митра. 
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