
735. 

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 
58 и 414 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 

ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации им се признаваат во ма-
теријални трошоци („Службен лист на СФРЈ", би. 
20/79, 49/79, 66/79, 58/80 и 40/81) во член 6 по став 6 
се додава нов став 7 кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 6 од овој 
член, издатоците за дневници за службено пату-
вање му се признаваат на Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи во материјални трошоци за 
припадниците на милицијата што во составот на 
здружен одред извршуваат определени задачи 
и работи подолго од 24 часа, непрекинато — во -из-
нос од 600 динари.“ 

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 8 и 9. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 579 
24 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен звршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

736. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за па-
ричниот систем , („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ЦА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИ-

КА ВО 1981 ГОДИНА 

рична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1981 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/81, 58/81 и 62/81) се продолжува до 
денот на влегувањето во сила на прописите за 
остварувањето на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1982 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 577 
24 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

787. 

Врз основа на член 4 став 2, член 9 став 4, член 
21 став 2, член 27 ст. 2 и 4, чл. 32 и 43, член 52 став 
2, чл. 58 и 76 од Законот за воената обврска („Служ.-
бен лист на СФРЈ", бр. 36/80 и 40/81), сојузниот сек-
ретар за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА 

Т. Општи одредон 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат прашањата ца 

вршењето на воената обврска кои се однесуваат на: 
водењето воена евиденција за воените обврзници; 
повикувањето на воените обврзници заради врше-
ње на воената обврска; лекарските и други прегле-
ди и психолошките испитувања на регрутите заради 
оценување на способноста за воена служба; форми-
рањето и работата на регрутните комисии; условите 
и постапката за избор на регрути за питомци на 
школите за резервни офицери; времето и начинот 
на упатување на регрутите на служење на воениот 
рок; постапката за утврдување на својството един-
ствен хранител на семејството; одложувањето и 
прекинувањето на служењето на воениот рок; 
отпуштањето на војниците од Југословенската на-
родна армија; определувањето на организациите во 
кои времето поминато на курсеви и на други форми 
на военостручна обука на воениот обврзник му се 
признава во воена вежба и надлежноста на воено-
територијалните и на другите воени органи во пог-
лед на применувањето на одделни одредби од Зако-
нот за воената обврска. 

Член 2 
1. Важењето на Одлуката за остварување ца 

целите и задачите на заедничката емисиона и пар 
Надлежниот военотериторијален орган и орга-

низационата единица во Сојузниот секретаријат за 
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народна одбрани во чиј делокруг се работите на 
воената обврска, во согласност со одредбите на член 
4 став 2 од Законот за воената обврска може непос-
редно да општи со општинскиот орган надлежен за 
работите на воената обврска заради непосреден 
увид во остварувањето на плановите за регулирање 
и пополнување на вооружените сили на СФРЈ и 
на другите планови за спроведување на воената об-
врска, како и во извршувањето на работите во врс-
ка со тие планови. 

II. Воена евиденција за воените обврзници 

Член 3 
Воените обврзници се воведуваат во воената 

евиденција, согласно со член 71 став 4.во врска со 
член 12 став 2 од Законот за воената обврска, на 
почетокот на календарската година во која напол-
нуваат седумнаест години живот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
,во воената евиденција се воведуваат и воените 
обврзници кои поради било кои причини не се во-
ведени во воената евиденција во календарската 

година во која наполниле седумнаесет години живот. 

Член 4 
Воената евиденција во вооружените сили на 

СФРЈ ја Бодат: 
1) првостепениот военотериторијален орган — 

за резервните офицери и за резервните воени служ-
беници; 

2) командите, штабовите, единиците и установи-
те на вооружените сили на СФРЈ за воените обврз-
ници кои кај нив се наоѓаат на воена служба, како 
и за воените обврзници кои кај нив имаат воен 
распоред. 

Член 5 
Воениот обврзник кој ќе ја ,загуби воената 

Книшка или на друг начин, остане без воената книш-
ка. е должен во рок од осум дена од денот на узна-
вањето за исчезнувањето на воената книшка да го 
пријави загубувањето, односно исчезнувањето на 
воената книшка кај надлежниот орган од член 73 
на Законот за воената обврска, за издавање на воена 
книшка. Тој орган ќе му издаде на воениот обврзник 
нова воена книшка по поднесувањето доказ за ог-
ласувањето на исчезнатата воена книшка како 
неважечка во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 6 
Надлежниот орган на општествено-политичката 

заедница, кому воениот обврзник му ја предал вое-
ната книшка поради заминување во странство, му 
издава на тој воен обврзник уверение за тоа дали 
ја регулирал обврската за служење на воениот рок. 

Член 7 
Воениот обврзник кој ќе стане активен помлад 

офицер, активен офицер или. активен воен служ-
беник, воената книшка и ја предава на воената 
единица, односно на установата во која му е сооп-
штено произведувањето во чин активен помлад 
офицер, офицер или активен воен службеник. Таа 
единица, односно установа му ја доставува воената 
книшка во рок од 15 дена на надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница кој тоа лице го 
води во воената евиденција, со известување за про-
изведувањето. 

Член 8 
Воениот обврзник на кого ќе му престане рос-

ната обврска ја задржува воената кшглка заради 
докажување на престанокот, на воената обврска. 

Воената на ^мрен воен обврзник ја 
Задржува неговото семејство. 

Член 9 
Образецот на воената книшка е отпечатен кон 

овој правилник и претставува негов составен дел. 

III. Повикување на регрути и на лица во резервниот 
состав заради вршење на определени должности 
во врска со вршењето на воената обврска 

Член 10 
Органот на општествено-политичката заедница 

надлежен за водење на воената евиденција го по-
викува регрутот, односно лицето во резервниот 
состав, во смисла на член 67 од Законот за воената 
обврска, заради вршење на воената обврска. 

Со поединечен позив се повикува регрутот за-
ради служење на воениот рок, а лицето во резер-
вниот состав — заради воена вежба или друга форма 
на военостручна обука. Со поединечен или со општ 
позив, односно со поединечен и општ позив се пови-
кува регрут и лице ЕО резервниот состав заргли 
вршење на други должности по основ на воената 
обврска. 

Поединечниот позив на регрутот и на лицето во 
резервниот состав се доставува во писмена форма 
и ги содржи податоците определени со сојузниот 
закон со кој е уредена управната постапка. 

Општ позив може да се упати со оглас преку 
радиото, печатот, телевизијата, плакати или преку 
други средства за јавно известување. 

Член 11 
Поедршечниот позив на регрутот, односно на 

лицето во резервниот, состав, заради вршење на 
должноста во врска со вршењето на воената обврс-
ка.. освен позивот за мобилизација или за пробна 
мобилизација, се доставува на начинот уреден со 
сојузниов закон со кој се уредува управната пос-
тапка. 

Член 12 
Ако повиканото лице, поради болест или паради 

друга оправдана причина, е спречено да дојде на 
местото и во времето што се определени со позивот 
БО врска со вршењето Па воената обврска, должно 
е веднаш по приемот на позивот за тоа да го извес-
ти надлежниот орган кој го издал позивот а ако 
причината за спреченоста настанала подоцна — 
веднаш по узнавањето за таа причина. 

Член 13 
Лицето кое поднесло барање за отпуст од др-

жавјанство на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија не се повикува на воена служба 
додека не се донесе решение по тоа барање, освен 
ако се упатува на служење на воениот рок регрут 
кој во истата календарска година наполнува двае-
сет и седум години живот. 

VL Лекарски и други прегледи и психолошки 
испитувања на регрутите и регрутирање 

Член 14 
Второстепениот военотериторијален орган, на 

предлог од првостепениот военотериторијален орган, 
одлучува во кои воени здравствени установи, однос-
но организации на здружен труд на здравствена 
дејност ќе се вршат лекарски и други прегледи, 
односно психолошки испитувања, поаѓајќи од тоа 
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дека ефикасноста на извршувањето на овие пред-
лози и испитувања треба да се оствари со најмало 
трошење на средства и време. 

Член 15 
Првостепениот военотериторијален орган, во 

смисла на одлуката на второстепениот военотерито-
ријален орган од член 14 на овој правилник склучу-
ва договор со организација на здружен труд на 
здравствена дејност за извршување на лекарски и 
други прегледи и на психолошки испитувања на 
регрутите. 

Член 1в 
Надлежниот орган на општествено-политичката 

заедница ги повикува и упатува регрутите на ле-
карски и на други прегледи и психолошки испиту-
вања и на регрутирање, во согласност со планот на 
овие прегледи и со планот за регрутирање. 

Регрутот кој од привремен престој во странство 
ќе се врати во земјата и ќе му се пријави на над-
лежниот орган на општествено-политичката заед-
ница заради регрутирање, се упатува на регрутира-
ње во рок од петнаесет дена од денот на пријаву-
вањето. 

Питомец на воена школа за активни помлади 
офицери, офицери или воени службеници, како и 
ученик на школа на внатрешните работи, не се по-
викува на лекарски и други прегледи и на психо-
лошки испитувања и регрутирање, освен ако по 
престанокот на тоа својство е должен да го служи 
воениот рок. 

Член 17 
Регрутната комисија ја формира старешината 

на првостепениот военотериторијален орган. 
Називот на регрутна комисија го содржи и на-

зивот на првостепениот военотериторијален орган 
кој ја формирал регрутната комисија. Ако првосте-
пениот военотериторијален орган формирал две 
или повеќе регрутни комисии за својата територија 
— за секоја регрутна комисија определува реден 
број. 

Член 18 
Составот на регрутната комисија се определува 

вп согласност со член 16 од Законот за воената об-
врска. 

Лекарот — член на регрутната комисија по пра-
вило, е активно воено лице. Ако нема доволен број 
лекари — активни воени лица, за член на регрут-
ната комисија може да се определи лекар од 
резервниот состав, првенствено резервен офицер кој 
се наоѓа на воена вежба. 

Ако на - служба во првостепениот военотерито-
ријален орган нема доволен број лекари и други 
лица за членови на регрутната комисија, потребниот 
број на тие лица го определува второстепениот 
военотериторијален орган. 

Со работата на регрутната комисија раководи 
претседател на регрутната комисија. 

Член 19 
Регрутната комисија ги регрутира регрутите 

што надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница ги упатил на регрутирање, во согласност 
со планот за регрутирање. 

Регрутната комисија може да регрутира регрути 
и без нивно присуство врз основа на медицинската 
и друга документација, освен ако регрутот треба де 
биде оценет како неспособен за воена служба. 

По исклучок од ставот 2 на овој член регрутна-
та комисија може да го оцени регрутот како неспо-
собен за воена служба и без негово присуство, ако 
од медицинската документација и писменото извес-
тување на надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница произлегува дека регрутот не е 
во состојба да дојде на дегрутирање поради тешко 
заболување или телесни мани на тој регрут. 

Член 20 
Регрутната комисија го регрутира регрутот врз 

основа на наодите од претходно извршените лекара 
ски и други прегледи и психолошки испитувања, 
пропишаните мерила за оценување на здравствената 
способност на воените обврзници за воена служба, 
планот на регрутирањето и пропишаните услови за 
определување на родовите и службите во кои рег-
рутот ќе го служи воениот рок. 

Регрутната комисија може да ја уважи желбата 
на регрутот, изјавена при регрутирањето, во поглед 
на определувањето на родот, односно на службата 
во која ќе го служи воениот рок, ако е тоа во сог-
ласност со мерилата за оценување на здравствената 
способност на воените обврзници за воена служба, 
условите за определување на родовите и службите 
во кои регрутот ќе го служи воениот рок и со пла-
нот за пополнување на Југословенската народна 
армија. 

Член 21 
Регрутната кмисија, по исклучок, може да из-

врши измена на родот, односно на службата под 
условите пропишани во член 19 од Законот за вое-
ната обврска. 

Член 22 
Регрутот кој е оценет како привремено неспо-' 

собен за воена служба а кој ќе побара да биде упа-
тен на повторно оценување на способноста за воена 
служба и ќе поднесе медицинска документација за 
подобрување на здравствената состојба, може да 
биде упатен на оцена на способноста за воена служ-
ба, во согласност со планот на лекарските и на дру-
гите прегледи и испитувања и со планот на регру-
тирањето. 

Ччен 23 
Одлука за ревизиони прегледи на одделни лица 

од член 9 ст. 1 и 2 на Законот за возната обврска, 
по правило, донесува старешината на п двостепениот 
военотериторијален орган. 

По исклучок од став 1 на овој член. одлука за 
ревизиони прегледи на одделни лица можат да до-
несат: старешината на второстепениот военотерито-
ријален орган, старешината на организациската 
единица во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана во чиј делокруг се работите на воената 
обврска и старешината на организацијата единица 
во Сојузниот секретаријат за народна одбрана во 
чиј делокруг се санитетските работи. 

Старешината од став 1 на овој член ја доставу-
ва одлуката за ревизиони прегледи на одделни лица 
до надлежниот орга,н на општестзено-политичката 
заедница, а старешината од став 2 на овој член — 
до надлежниот првостепен военотериторијален 
орган. 

Ревизионите прегледи и оцената на способноста 
за воена служба на лицата од член 9 на Законот за 
воената обврска ги врши надлежната воона лекар-
ска комисија. 
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Џ. В в т ѕ к а за утврдувавме аа -вввјстоте на един-
ц м и хдааквел ма семејство 

Ч лен 24 

Својството на единствен хранител на семејство 
се утврдува по барање на регрутот кому му с дос-
тавен позив за служење, односно за дослужувале 
на воениот рок, односно по барање на војникот. 

Барањето од став 1 на овој член, му се подне-
сува на надлежниот орган на општествено-политич-
дата заедница. 

Војникот може своето барање за признавање на 
својство на -единствен хранител на семејство да му 
го поднесе ма надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница непосредно или преку вое-
ната единица, односно Ј^реку воената установа во 
Која го служи воениот рок. 

Член 25 
Vсивине то со кое на војникот му е признато 

својството на единствен хранител на семејството, 
9ј се доставува л на водата единица односно на 
установата во која војникот го случки воениот рок. 

VI. У ж и в а м ѕа рег^У^г ва слушање шкл воешмт 
рок 

Член 26 
Регрутите се упатуваат на служење на воениот 

рок врз основа да наредба на сојузниот секретар 
ва народна одбрана и ^рз оснива на планот за по-
полнување на Југос лове-н ежа та народна армија оо 
регрути. 

Ако регрутот, кому му е прекинато служењето 
на воениот рок поради привремена неспособност за 
воена служба (член 38 став 1 точка 2 ед Законот за 
воената обврска), на повторното регрутирање биде 
оценет како способен или ограничено сее собен за 
воена служба пред истекот на календарската година 
во воца наполнува дваесет м седум години на живо-
тот, -се упатува на дослужуваше на воениот рок по 
важност во единица од истиот род односно служба 
во која порано го служел воениот рок. 

Надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница може им да доста-ви претходно известу-
вање на регрутите за тоа кога ќе бидат повикани 
ма служење односно на дослужување на воениот 
рок. 

Член 37 
На лицето на кое, како питомец на воена школа 

ш активни помлади офицери, офицери или воени 
службеници, му е прекинато школувањето според 
лој и да е основ, воената школа му издава уверение 
за времето поминато во воената школа; а за негово-
то отпушташе од воената школа го известува над-
пежзгат орган на опнггествено-политичката заедаи-
а̂ а во рок од 15 дена од денот на отпуштањето. 

Лицето од став 1 на овој член што не ја регу-
лирало обврската за служење ш воениот рок, во 
смисла на одредбата од' член 39 став 2 на Законот 
за воената обврска, може да биде упатено на слу-
жеше, односен) на дослужувате на воениот рак 
веднаш по прекинувањето на школувањето во вое-
ната школа, АКО е способно или ограничено способно 
ши воена служба и ако наполнило 18 годиш! живот. 

Лицето од став 2 на овој член се упатува на 
-служење, односно на дослужување на воениот рок 
во воена единица односно во установа ш,то ќе ја 
определи второстепениот ваемо територија л ен орган 
на чија територија се наоѓа воената шк-ола. 

Воената школа го известува органот надлежен 
за водење на воената евиденција за упатување на 
служење на воениот рок на лицето од став 3 на овој 
чл^-н во рок од петнаесет дена од денот на упатува-
њето. 

На лицето, кое по прекинувањето на школува-
ното во воена школа за активни помлади офицери, 
офецери или воени службеници, се упатува на слу-
жење, односно на дослужување на воениот рок, по 
правило, му се определува род односно служба кс.а 
-е во согласност со неговото школување во воената 
школа ако на школување поминало подолго од шест 
месеци. 

VII. Избор на питомци за школи на резервни офи-
цери 

Член 28 
Регрут што има средна, виша или висока шко-

лска подготовка може да биде избран за етитомецза 
школа на резеврни офицери ако не е правосилно 
-осудуван за кривично дело п,ротив основите на -соци-
јалистичкото самоуправно општествено уредување и 
безбедноста на Соци.)а листи Ч1̂ а Федерат,ивна Репуб-
лика Југославија или за кривично дало сторено од 
користољубие или од други нечесни мотиви или за 
-некое друго кривично дело - на безусловна казна за-
твор или е казнето за прекршок поради потешка 
повреди на јавниот ред дали моралот и ако против 
веѓо не се води кривична лост анка за кривитео 
дело за кое се тежи но службена должност. 

По исклучок, ако тоа го бараат потребите за по-
полнување на вооружените сили и ако на територи-
јата на општествено-политичката заедница нема 
доволно регрути со школска подготовка од ст. 1 на 
овој член, за питомец за школа на резервни офице-
ри може да биде избран и регрут што има заврше-
но основно училиште. 

Член 29 
Војник кому до крајот на служењето на воени-

от рок му преостанале најмалку девггт месеци мо-
же да биде избран за гштомец за школа на резервни 
офицери и да биде упател на натамошно служење 
на воениот рок во таа школа под условите пропи-
шани за избор на регрути за питомци за школи за 
резервни офицери (член 27 став 3 од Законот за во-
ената обврска и член 28 на овој правилник). 

Член 30 
При изборот за нитомец за школа на резервни 

офицери, првенство имаат регрутите ИГРО ќе изја-
ват желба да бидат резервни офицери, кои со по-
добар успех завршиле соодветно училиште и кои 
ое помлади. 

Член 31 
Надлежниот орган на онштествено-нолити^ката 

заедница, во смисла на член 21 став 2 од Законот за 
воената обврска, -му доставува на првостепениот ео-
еѕнотеритори ја лен орган нвмменичѕен предлог за из-
бор на питомци за школи за резервни офицери нај-
доцна три месеци пред упатувањето во школата за 
резервн-и офицери. 

Првостепениот Еоенотериторијален орган фор-
м^с? комисија за избор на нитомци за школите за 
резервни офицери. 

Претставник на собранието на ошитествеио-пв-
Аитвлчкат-а заедница ед миј а територија се регрути-
те предложени за питомци за школи за резерват 
офицери може да учествува во работата на комиси-
јава аа избор на вѕтшир за -школи за резервна 
офицери, во одлука ма вшдаежимег орган ма тоа 
собрание. 
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Првостепениот военотериторијаден орган го из-
вестува надлежниот орган на општествено-полити-
чката заедница за поименичниот избор на питомци-
те за школи за резервни офицери. 

Член 32 
Предлог за упатување на војник на натамош-

но слудсење на воениот рок во школа за резервни 
офицери, во смисла на член 27 стан 3 од Законот 
за воената обврска, доставува командантот на пол-
кот, нему рамен или повисок старешина до прво-
степениот военотериторијален орган на чија терито-
рија војникот се води во воената евиденција. Прво-
степениот военотериторијален орган го упатува 
предлогот до надлежната организациона единица на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана заедно 
со свое мислење и со мислењет на надлежниот ор-
ган на општестетзно-политичкат а заедница за вој-
никот и за потребите од резервен старешински ка-
дар од определен род, односно служба. 

Надлежната организација единица на Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана формира ко-
мисија која донесува одлука за избор на предло-
жените војници за питомци за школите за резервни 
офицери. За изборот ги известува старешината на 
воената единица, односно на установата кој го по-
днесол предлогот,, школата за резервни офицери во 
ко^а се упатува во шикот на натамошно служење на 
воениот рок и првостепениот военотериторијален 
орган, а првостепениот военотериторијаден орган го 
известува надлежниот орган наѓ општествено""пол-и-
тичката заедница што го води војникот во воената 
евиденција-, 

Член 33 
Питомец на школа за резервни офицери кој не 

ќ е го заврши со успех првиот дел од школувањето 
во школата, се отпушта од школувањето и се упа-
тува на натамошно служење на воениот рок во со-
одветна воена единица, односно воена установа спо-
ред распоредот на второстепениот вознотериторија^ 
лен орган на чија територија се наоѓа школата. 

Питом^гц на школа за резервни офицери кој со 
успех не ќе го заврши вториот дел од школувањето 
во воената единица, односно во воената установа, по 
истекот на воениот рок, воената единица, односно 
воената установа го отпушта од Југословенската 
народна армија во чин резервен помлад офицер 
што го стекнал во текот на школувањето, за кое го 
известува надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница кој го води во воената евиденција. 

Член 34 
Питомец на школа за резервни офицери кој е 

отпуштен од школување поради привремена неспо-
собност или поради неспособност за воена служба 
се отпушта од Југословенската народна армија. 

VIII. Одлагање на служењето на воениот рок 

Член 36 
Служењето на воениот рок, во смисла на член 

32 од Законот за воената обврска, може да се одло-
жи на барање од регрутот: 

1) ако неговото присуство е неопходно за да се 
реши станбеното прашање на неговото домаќинство 
во времето за кое се бара одлагањето на служењето 
на воениот рок; 

2) ако поради потешка болест или потешка по-
вреда не успеал да заврши средно училиште до 
крајот на календарската година во која наполнува 
дваесет и една година живот; 

3) ако од странство се вратил во земјата заради 
служење на воениот рок, а не е во можност семеј^ 
сгвото да го згрижи до денот што е определен за 
упатување во Југословенската народна армија; 

4) ако во неговото семејно домаќинство неасЗ 
друг член способен за стопанисување, а е неопхо^ 
дно да изврши неодложни земјоделски работи кои 
без неговото присуство не можат да се извршат беј 
значителни штети за домаќинството; 

5) ако до завршувањето на висока или вишф 
школа му останало најдолго една година; 

6) ако е известен дека по конкурс или на друС 
начин е примен во работен однос на неопределено 
време; 

7) ако засновал работен однос на определела 
време во својство на приправник — до завршување 
на приправничкиот стаж; 

^ 8) ако во заедничкото домаќинство има само 
членови на домаќинството на кои за секојдневниве 
животни потреби им е неопходна помош и нега од 
друго лице. 

Член 36 
Барањето за одлагање на служењето на воениов 

рок односно на дослужувањето на воениот рок му; 
се поднесува на надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница. 

Решението со кое се усвојува барањето за од-
пагање на служењето на воениот рок содржи, м м 
ѓу другото, ден, месец и година до кога се одлага 
служењето на воениот рок. 

Член 37 
Подносителот на барањето за одлагање на слдеч 

жење на воениот рок односно на дослужувањето 
на воениот рок не се упатува на служење на воев 
ниот рок додека не се донесе решение за тоа барав . 
ње, освен ако подносителот на барањето во таа кае 
лендарска година наполнува дваесет и седум годам 
ни живот. 

IX. Прекинување на служењето на воениот рок 

Член 38 
Одлуката за прекинување на служењето на вое^ 

имот рок се донесува во форма на решение, осве?! 
одлуката за прекинување на служењето на воениов 
рок на војник ко1 го отслужил првиот дел на вое^ 
ниот рок (член 33 став 1 точка 1 од Законот за воеч 
на-Ја обврска) која се запишува во воената книшка 
и во другите военоевиденциони документи. 

X. Отпуштање на војник од Југословенската народа 
на армија 

Член 39 
Војник кој го отслужил воениот рок, односно 

кому му е прекинато служењето на воениот рок го 
отпушта од Југословенската народна армија воена-
та единица, односно установата во која се наоѓа нш 
денот на отслужувањето на воениот рок односно на 
денот на прекинувањето на служењето на воениов 
рок. 
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На војник при отпуштањето од Југословенската 
народна армиЈа му се врачува воена книшка и 
здравствена книшка во кои се запишува основот и 
датумот на отпуштањето од ЈНА. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесу-
ваат и на питомец на воена школа за активни по-
млади офицери, офицери или воени службеници, 
кому му е прекинато школувањето во воената шко-
ла ако ја регулирал обврската на служењето на 
воениот рок до прекинувањето на школувањето. 

XI. Служење во резервниот состав 

Член 40 
На лица во резервниот состав при извршување 

на воена вежба, им се признава и времето што под 
условите од член 52 ст. 2, 4 и 5 од Законот за вое-
ната обврска ќе го поминат на курсеви и други 
форми военостручна обука која се изведува во ор-
ганизациите на: сојузот на радиоаматерите. возду-
хопловниот СОЈУЗ, веслачкиот СОЈУЗ, сгрелечкиот 
сојуз, СОЈУЗОТ на извиднИците. сојузот за телесно 
воспитување ,.Партизан", планинарскиот сојуз, 
скијачкиот СОЈ.УЗ, сојузот за подводни активности, 
едриличарскиот СОЈУЗ, пливачкиот СОЈУЗ, сојузот на 
мотонаутичарите и службите за спасување. 

Член 41 
Лицето кое е преведено во резервниот состав, 

во смисла на член 37 од Законот за воената обврс-
ка, откако пред тоа му е прекинато служењето на 
воениот рок поради привремена неспособност за 
Еоена служба, се упатува на лекарски и на други 
прегледи и психолошки испитувања заради оцена 
на способноста за воена служба, по истекот на вре-
мето за кое е оценето како привремено неспособно 
за воена служба. 

Член 42 
Лицата во резервниот состав се повикуваат ва 

Југословенската народна армија или во територи-
јалната одбрана заради вршење на воена вежба 
или извршување на други должности по основ на 
воената обврска, врз основа на барање од надлеж-
ниот воен старешина. 

Единицата, односно установата на Југословен-
ската народна армија или на територијалната од-
брана, барањето од став I на овој член му го дос-
тавува на надлежниот орган за водење на воената 
евиденција, најдоцна на четириесет и Пет дена пред 
денот определен за јавување на лицата во резер-
вниот состав на единицата, односно на установата 
на вооружените сили на СФРЈ. 

XII. Завршни одредби 

Член 43 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за врше-
ње на воената обврска („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/74). 

Член 44 
Овој правилник влегува БО сила на 1 јануари 

1982 година. 

Р. в. п. бр. 542 
28 декември 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

народна одбрана 
генерал на армија. 

Никола Љубичић, с. р. 
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ИЗВОД ОД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА 
ОБВРСКА И НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ВОЕНАТА ОБВРСКА 

За воената книшка и за правата и должностите 
на воените обврзници 

1. Воената книшка е лична исправа со која вое-
ниот обврзник го докажува извршувањето на воената 
обврска и СВОЈОТ идентитет додека е на воена служба 
(член 73 став 2 од Законот). 

2. Воената книшка ја издава надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница кај кого вое-
ниот обврзник се води во воената евиденција, односно 
надлежната единица или установа на ЈНА (член 73 ст. 
3 и ' од Законот). 

3. Воените обврзници се должни да ја чуваат 
воената книшка. Ако во воената книшка е занишан 
воен распоред, таа претставува воена тајна (член 73 
став 5 од Законот). 

4. Воениот обврзник кој ќе ја загуби итн на 
друг начин остане без воената книшка, е должен 
веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на 
исчезнувањето на книшката, да му го пријави исче-
знувањето односно загубувањето на воената книшка 
на надлежниот орган на општествено-политичката заед-
ница кај кого се води во воената евиденција, односно 
на надлежната единица или установа на Југословен-
ската народна армија или единицата односно устано-
вата на територијалната одбрана (член 5 од Правил-
никот). 

5. Забрането е изнесување на воената книшка од 
СФРЈ (член 73 став 6 од Законот). 
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(триесет и петта страница) 

Воениот обврзник кој патува во странство на 
престој подолг од една година, е должен, пред поаѓа-
њето во странство, да му Ја предаде својата воена 
книшка на надлежниот орган на отптествено-иочпши-
ната заедница каЈ кого се води во воената евиденција 
(член 73 став 7 од Законот). 

6. Воениот обврзник кој ќе биде повикан од над-
лежниот орган заради вршење на воената обврска, 
или на препишаните обврски во врска со вршењето 
на воената служба, е должен да му се јави на опре-
делениот орган во местото и во времето што се озна-
чени во поединечниот или го општиот позив и со себе 
да ги понесе предметите и исправите што се опре-
делени во позивот (член 67 ст. 1 и 2 од Законот). 

7. Регрутот и лицето во резервниот состав се 
должни во рок од осум дена од денот на настанатите 
промени да пријават на надлежниот општински орган 
кај кого се воведени во воената евиденција стекну-
вање на школски и стручни квалификации, засно-
вање и престанок на роботен однос со назначување 
на органот, организацијата или работодавачот кај кого 
со вработени, видот и местото на професионалната деј-
ност ако се занимаваат со неа, промена на станот 
(нова адреса), промена на живеалиштето, враќање од 
отслужување на воениот рок и загубување на воената 
книшка, привремена отсутност од живеалиштето по-
долго од 40 дена, заминување во странство на постојам 
пр- тој или на привремен престој подолг од 40 дена 
и враќање од странство од таков престој (член 74 ст. 1 
и 2 од Законот). 

Жените-воени обврзници кои се водат во воената 
евиденција, покрај должноста за пријавување на 
промените од член 74 ст. 1 и 2 од Законот за воената 

(триесет и седма страница) 

престој подолг од една година, му се пријавува непо-
средно на надлежното југословенско дипломатско, од-
носно конзуларно претставништво заради воведување 
во воената евиденција, ако престојува во местото во 
кое е седиштето на претставништвото. Ако престојува-
лиштето на регрутот, односно на лицето во резервниот 
состав е надвор од местото во кое е седиштето на 
дипломатското, односно на конзуларното претставни-
штво, пријавувањето може да се изврши по пошта - -
препорачено. 

М. Лицето кое подлежи на воена обрвска во 
врска со извршувањето на воената обврска, под усло-
вите определен!! со посебни прописи, има право на 
надомест на трошоците за превоз со средства на јав-
ниот сообраќај, на сместување и исхрана (член 69 од 
З.аконот), а за време на воена вежба му припаѓа 
паричен надомест (чл. 11, 69 и 70 од Законот). 

11. Воениот обврзник има право на одлагање на 
вршењето на воената служба од причините VI под 
условите што се пропишани со чл. 31, 32 и 55 од 
Законот. 

(триесет и шеста страница) 

обврска, ги пријавуваат и следните промени во својот 
семеен живот, што се од влијание врз вршењето на 
воената обврска, стапувње во брак, бременост, развод 
на бракот, раѓање на дете и смрт во семејството 
(член 74 став 3 од Законот). 

Наведените промени, регрутите, лицата во ре-
зервниот состав и воените обврзници - жени кои се 
водат во воената евиденција, кои се вработени во 
органите на општествено-политичките заедници, - во 
организациите на здружен труд и во други органи-
зации во кои постои лице определено да ги врши 
работите на народната одбрана (воените работи), му 
ги пријавуваат на тоа лице (член 74 став 4 од Законот). 

8. Регрутот и лицето во резервниот состав му ги 
пријавуваат промените од член 74 став 1 од Законот 
ЗСЈ воената обврска непосредно на надлежниот оп-
штински орган кај кого се водат во воената еви-
денција. Пријавата за промената може да се поднесе 
т пошта, освсн пријавата за враќање од отслужување 
на воениот рок, што се поднесува лично. 

9. Регрутот или лицето во резервниот состав кое 
престојува постојано или привремено подолго од една 
година во странство, е должно да му се пријави на 
надлежното дипломатско претставништво на СФРЈ 
заради воведување во воената евиденција во рокот 
определен со прописите за патните исправи на држав-
јаните на СФРЈ (член 62 од Законот). 

На ист начин постапува и регрутот или лицето 
во резервниот состав кое патува во странство на при-
времен престој подолг од една година. 

Регрутот или лицето во резервниот состав кое 
отпатувало во странство на постојан или привремен 

(триесет и осма страница) 
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738. 
Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 на член 65 од За-

конот на Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49 76 и 
41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1981 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за мерките за спро-

ведување на монетарно-кредитната политика во 1981 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/81, 42/81, 
49/81 и 62/81), се продолжува привремено во 1982 
година до денот на влегувањето во сила на одлу-
ката за остварување на целите и задачите на за-
едничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1982 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

0. бр. 86 
23 декември 1981 година 

Белград 
Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Миодраг Вељковић, с. р. 

739. 
Врз основа на член 94 став 1 на Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот на 
Гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ 
И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО 

ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на 

ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77, 61/77, 
бб/79, 40/80, 33/81 и 66/81) во точка 1 ст. 1 и 2 се за-
менуваат со нов став 1 кој гласи: 

„Домашни и странски лица можат во патнич-
киот промет со -странство да изнесуваат од Југосла-
вија, односно да внесуваат во Југославија ефектив-
ни динари до износот од 1.500 динари по лице, и тоа 
еднаш во годината при првото излегување од Југо-
славија, односно при првото влегување во Југосла-
вија, а при секое наредно излегување од Југосла-
вија, односно влегување во Југославија во текот на 
истата година до износот од 200 динари по лице, и 
тоа во апоени од 100 динари и помали." 

Досегашниот став 3 станува став 2. 
2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 

1982 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 
О. бр. 92 

25 декември 1931 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

_ Радован Макиќ, с. р. 

740. 
Врз основа на член бб став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), 
Собранието на Заедницата на С О Ц И Ј А Л Н О Т О осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1982 ГО-

ДИНА 
1. Старосните и инвалидските пензии и семеј-

ните пензии, остварени или усогласени според За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, определени од пензискиот ос-
нов кој претставува плата според прописите за пла-
тите на активните воени лица што важеа во де--
кември 1980 година, се усогласуваат во 1982 година. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усогла-
суваат така што како нов пензиски основ се зема 
платата на чинот, односно на класата во смисла на 
член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници која, 
според прописите за платите на активните воени 
лица кои важеа во декември 1981 година, им при-
паѓа на активните воени лица од соодветен чин. од-
носно класа, како и посебните додатоци во смисла 
на член 64 став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на нов основ за определување на семејната пен-
зија, кој претставува усогласена старосна, односно 
инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа 
точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усо-
гласуваат по службена должност, а новите износи 
на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јану-
ари 1982 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 54-1 
24 декември 1981 година 

Белград 
Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-

ње на воените осигуреници 

Претседател,. 
Мирко Нововиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А ! 

735. Уредба за дополнение на Уредбата за из-
датоците за патни и други трошоци што 
на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации им се признаваат во 
материјални трошоци — — — — — 1813 

736. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката е-
мисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика 
во 1981 година — — — — — — — 1813 

737. Правилник за вршење на воената обврска 1813 
738. Одлука за привремено продолжување на 

важењето на Одлуката за мерките за 
спроведување, на монетарно-кредитната 
политика во 1981 година — — — — 1828 

739. Одлука за измена на Одлуката за изне-
сување и внесување на ефективни дина-
ри во патничкиот промет со странство — 1828 

740. Одлука за усогласување на пензиите за 
1982 година — — — — — — — — 1823 

Издавач: Новинскогиздавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ, - Печати Београдски издавачко-графчки завод, Белград, Булевар војводе 
Мишиќа бр. 17 


