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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 15 декември 1972 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
15 декември 1972 година. 
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Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Д Е Л П Р В 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воени осигуреници задолжително се осигуру-

ваат на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување. 

Член 2 
(1) Со пензиското осигурување се обезбедува 

право на старосна пензија по одредено време поми-
нато на работа и по наполнување одредени години 
живот. 

(2) Со пензиското осигурување им се обезбедува 
право на одредени членови на семејството на се-
мејна пензија по смртта на воен осигуреник односно 
на корисник на старосна или инвалидска пензија 
остварена според овој закон. 

Член 3 
Со инвалидското осигурување се обезбедуваат 

за случај на инвалидност и телесно оштетување 
правата утврдени со овој закон. 

Член 4 
Пензиското и инвалидското осигурување се 

обезбедуваат според начелата на заемност и соли-

дарност на осигурениците во Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници (во 
натамошниот текст: Заедницата на воените осигуре-
ници). 

Член 5 
Правата од пензиското и инвалидското осигуру-

вање се стекнуваат со исполнување на условите 
одредени со овој закон. 

Член б 
(1) Правата од пензиското осигурување се одре-

дуваат зависно од работниот придонес, од траењето 
на осигурувањето и од други мерила утврдени со 
овој закон, а за семејната пензија — и од бројот на 
лицата што имаат право на таа пензија. 

(2) Правата од инвалидското осигурување што 
се стекнуваат врз основа на инвалидност се одре-
дуваат спрема причината на инвалидноста, годините 
на живот на осигуреникот и неговиот работен при-
донес, а правата што се стекнуваат по основот на 
телесно оштетување — спрема причината и степенот 
на телесното оштетување. 

Член 7 
За работа на особено тешки и по здравјето 

штетни работи и за вршење на други дејности одре-
дени со закон, се обезбедува стекнување на права 
под посебни услови. 

Член 8 
Пензиите, инвалиднините и други парични прима-

ња се усогласуваат со економските движења заради 
зачувување и зголемување на нивната реална вред-
ност. 

Член 9 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување се лични права и не можат да се пренесу-
ваат врз друго лице ниту можат да се наследат. 

Член 10 
(1) Никој не може да ги намали ниту да ги 

ограничи правата што припаѓаат според овој закон. 
(2) Стечените права според овој закон можат да 

престанат само во случаите одредени со сојузен 
закон. 

Член 11 
(1) Средствата за пензиското и инвалидското оси-

гурување се обезбедуваат со придонеси за пензиско 
и инвалидско осигурување од буџетот на федера-
цијата за обврските што настануваат со оствару-
вање на правото на пензија на воените осигуреници 
— борци од Народноослободителната војна и други 
категории борци и за дополнително финансирање 
на пензиското и инвалидското осигурување според 
овој закон, и со други приходи утврдени со овој 
закон. 

(2) Од средствата, обезбедени во смисла на став 
1 од овој член, се образува Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Заедницата на воени-
те осигуреници (во натамошниот текст: Фондот). 
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' " Член 12 
Обврските на Заедницата на воените осигуре-

ници по основот на пензиското и инвалидското оси-
гурување се извршуваат врз товар на Фондот. 

Д Е Л В Т О Р 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Г Л А В А I 

ВОЕНИ ОСИГУРЕНИЦИ > 

Член 13 
Воени осигуреници во смисла на овој закон, се 

лица кои: 
(1) имаат својство на активни воени лица според 

законот со кој се уредува воената служба; 
(2) имаат право на паричен надоместок поради 

престанување на активната воена служба според 
законот со кој се утврдува воената служба. 

Член 14 
Лице на кое му престанало својството на воен 

осигуреник а кое во моментот на, престанувањето 
својството на воеи осигуреник ги исполнувало усло-
вите за здобивање со правата според .овој закон, се 
здобива со правата од пензиското и инвалидското 
осигурување според тоа својство, ако со овој закон 
поинаку i.e е пропишано. 

Г Л А В А II 

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА 

1. Услови за здобивање со пензија 

Член 15 
(1) Со право на старосна пензија се здобива 

воен осигуреник — маж со наполнети 60 години жи-
вот односно воен осигуреник — жена со наполнети 
55 години жигот, и најмалку 20 години пензиски 
стаж. 

(2) Со право' на старосна пензија се здобива 
воен осигуреник — маж со наполнети 40 години 
пељгзиск;1 стаж односно воен осигуреник — жена со 
наполнети 35 години пензиски стаж, без оглед на 
годините на животот, 

Член 16 
На воен осигуреник кој за време на траењето на 

активната Босна служба вршел одредени должно-
сти на кои времето поминато на работа му се смета 
во стаж на осигурување со наголемено траење, про-
пишаната старосна граница за здобивање со пен-
зија сразмерно му се намалува според одредбите 
на овој закон. 

2. Одредување височината на пензијата 

Член 17 
(1) Старосната пензија на воен осигуреник се 

одредува од пензискиот основ 
(2) Пензискиот основ го сочинуваат платата што 

припаѓа за соодветен чин односно класа во послед-
ниот месец, во декември, пред престанување свој-
ството на воен осигуреник и просечниот месечен 
износ на посебните додатоци остварени во одредено 
време, 

(3) Како соодветен чин се зема чинот односно 
класата што гсен осигуреник ја има во моментот 
на престанување на активната воена служба. 

(4) Како плата на чинот односно на класата се 
зема платата што ја сочинуваат примањата што 
според прописите за платите на активните воени 

лица му припаѓаат на активно воено лице, по основ 
на чинот или класата, на положбата односно на 
функцијата и на армискиот додаток (во натамош-
ниот текст: плата на чинот). 

(5) Посебните додатоци се земаат во просечен 
месечен износ на додатоците што според прописите 
за платите на активните воени лица воениот оси-
гуреник ги остварил во активна воена служба во 
последните 5 години или, ако тоа за него е попо-
волно, во кои и да е 10 години едноподруго. При 
утврдувањето на просечниот месечен износ тие до-
датоци се пресметуваат -на вредноста што, според 
прописите за посебни додатоци на активните воени 
лица, ја имале кон крајот на годината од која се 
зема платата на чинот за утврдување на пензискиот 
основ. 

(6) Ако се изменат видовите, условите и дру-
гите елементи на посебните додатоци одредени со 
прописите за платите на активните воени лица, 
посебните додатоци се пресметуваат на начин што, 
во согласност со прописите за платите на активни-
те- воени лица, ќе го пропише сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

Член 18 
(1) Височината на пензијата се одредува во 

процент од пензискиот основ според должината на 
пензискиот стаж и изнесува за 20 години пензиски 
стаж на воен осигуреник — маж 55%, а на воен 
осигуреник — жена 57,5% од пензискиот основ и се 
зголемува за по 2,5% од пензискиот основ за се-
која натамошна наполнета година до наполнети 30 
години пензиски стаж. За секоја наполнета година 
пензиски стаж над 30 години пензијата се зголе-
мува за по 0,5% од пензискиот основ. 

(2) Највисоката пензија изнесува 85% од пен-
зискиот основ. 

Член 19 
Воен осигуреник кој остварувал личен доход 

најмалку во периодот од кој, според прописите за 
пензиското осигурување на работниците, се зема 
личниот доход за одредување, на пензискиот основ 
има право да бара, наместо според чл. 17 и 18 од 
овој закон, да му се одреди пензија според пропи-
сите што вбжат на подрачјето на заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на работ-
ниците на кое го остварил последниот личен доход 
(во натамошниот текст: заедницата на осигурува-
њето на работниците). 

Член 20 
За одредување височината на пензијата според о-

Еој закон се земаат предвид само годините на пен-
зиски стаж наполнети до престанување својството 
на воен осигуреник, ако со овој закон поинаку не 
е одредено. 

Г л а в а ш 

ИНВАЛИДНОСТ И ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ 

1. Основи за здобиваше со права 

Член 21 
Основи за здобивање со права од инвалидското 

осигурување се: 
1) инвалидност; 
2) телесно оштетување. 

Член 22 
Инвалидност според овој закон настапува кога 

на воен осигуреник ќе му престане службата пора-
ди утврдена трајна неспособност за активна воена 
служба поради болест, повреда вон работата, не-
среќа при работата или професионална болест. 
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Член 23 
Телесно оштетување е загуба, оштетување или 

онеспособеност на одделни органи или на делови 
на телото од најмалку 30°/о — ако е предизвикано 
со несреќа при работата или со професионална бо-
лест, односно од најмалку 50% — ако е предизви-
кано со болест или со повреда вон работата, што 
За ограничуваат подвижноста, ја отежнуваат нор-
малната активност на организмот и условуваат по-
големи напори во остварувањето на животните 
потреби без оглед дали предизвикуваат инвалид-
ност. 

Член 24 
(1) Телесните оштетувања се распоредуваат 

според тежината во осум степени, и тоа: 

Степен Телесно оштетување 
1. 100% 
2. 90% 
3. 80% 
4. 70% 
5. 60% 
6. 50% 
7. 40% 
8. 30% 

(2) Во поглед утврдувањето и распоредувањето 
на телесните оштетувања се применуваат одред-
бите на сојузниот закон со кој се уредени основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување а што се однесуваат на листите на телесни-
те оштетувања. 

2. Услови за здобивање со права 

Член 25 
(1) Ако основот за здобивање со права од ин-

валидското осигурување настапил поради болест 
или повреда вон работата, тие права се стекнуваат 
по наполнет одреден пензиски стаж, и тоа зависно 
од сразмерот помеѓу стажот што воениот осигуре-
ник го наполнил до денот на настапувањето на 
основот за здобивање со правата од инвалидското 
осигурување и стажот што тој можел да го напол-
ни до тој ден (во натамошниот текст: можен ра-
ботен век). , 

(2) Како можен работен век се зема: 
1) периодот од денот на произведување во чин 

односно класа до настапување на основот за здо-
бивање со права — за воени осигуреници што во 
активна воена служба се примени непосредно по 
завршена воена академија или друга воена школа 
за активни офицери, подофицер*! и воени служ-
беници; 

2) периодот од наполнување на годините на 
живот потребни со пропишаното траење на редов-
ното школување да се стекне стручната подготовка 
од највисок степен што воениот осигуреник ја има 
па до настапување на основот за здобивање со 
права — за воени осигуреници што не се опфатени 
со одредбата на точка 1 од овој став. 

(3) На воените осигуреници — борци на Народ-
ноослободителната војна и други категории борци, 
ако тоа за нив е поповолно, почетокот на можниот 
работен век наместо според став 2 на овој член им 
се смета од денот од кога непрекинато до 15 мај 
1945 година им е признаено времето во посебен 
стаж во двојно траење. 

Член 28 i 
(1) Воен осигуреник кај кого основот за здо-

бивање со права од инвалидското осигурување ќе 
растали поради болест или повреда вон работата, 
се здобива со тие права ако вкупниот пензиски 
Стаж изнесува најмалку една третина од можниот 
работен век, од што најмалку 4б месеци мораат да 
бидат стаж на осигурување наполнет во послед-
ните 5 години пред настапување на основот за здо-

бивање со права или 80 месеци во последните 10 
години пред настапување на основот за здобивање 
со права. 

(2) Воен осигуреник на кого од можниот рабо-
тен век три четвртини или повеќе му се покриени 
со вкупен пензиски стаж, се здобива со права од 
инвалидското осигурување без оглед на должината 
на стажот во осигурувањето непосредно пред на-
стапување на основот за здобивање со права. 

(3) Воен осигуреник ка ј кого основот за здоби-
вање со права ќе настапи до наполнети 30 години 
живот а не ги исполнува условите од ст. 1 и 2 на 
овој член, се здобива со права од инвалидското оси-
гурување ако наполнил стаж на осигурување од 
најмалку 1 година и на денот на настапување на 
тој основ бил во активна воена служба. 

(4) Кога една третина од можниот работен век 
изнесува помалку од 3 години, а вкупниот пен-
зиски стаж е помал од 3 години, воениот осигуре-
ник се здобива со права од инвалидското осигуру-
вање ако наполнил стаж на осигурување од нај-
малку една година и на денот на настапување на 
основот за здобивање со права бил во активна вое-
на служба. 

Член 27 
При утврдување на периодот од последните 5 

односно 10 години пред настапување на основот 
за здобивање со права во кој мора да биде напол-
нет одреден стаж на осигурување во смисла на 
член 26 став 1 од овој закон, во тој период не се 
сметаат периодите што воениот осигуреник ги по-
минал вон осигурување, а за кои: 

1) бил уредно пријавен кај заводот за врабо-
тување на работниците, а се пријавил во рок од 
30 дена по престанување на работниот однос. Вр 
овој случај се продолжува периодот наназад нај-
малку за 24 месеци за секој одделен случај преки-
нување на осигурувањето; 

2) бил на отслужување на воен рок во Југо-
словенската народна армија; 

0) осигуреник — жена го прекинала осигуру-
вањето заради нега на дете до 15 години или по-
старо на кое поради потполна и трајна неспособ-
ност му е потребна постојана нега и помош, или за-
ради нега на три деца што ги исполнуваат услови-
те за стекнување и уживање на семејна пензија 
според овој закон. 

Член 28 
Вцен осигуреник ка ј кого основот за здобивање 

со права од инвалидското осигурување настанал 
поради несреќа при работата или професионална 
болест, се здобива со тие права без оглед на дол-
жината на пензискиот стаж односно на стажот на 
осигурување наполнет пред настапување на тој 
основ. 

Член 29 
(1) Како несреќа при работата се смета секоја 

повреда на воениот осигуреник предизвикана со 
непосредно и краткотрајно механичко, физикалне 
или хемиско дејство и повреда предизвикана со 
нагли промени на положбата на телото, со ненадеј-
но оптоварување на телото или со други ненадејни 
I[ромони на физиолошката состојба на организмот, 
ако таква повреда причински е врзана за вршењето 
на службата на воениот осигуреник. 

(2) Како несреќа при работата се смета и за-
болување на воениот осигуреник што настапило 
непосредно и како исклучива последица од некој 
несреќен случај или од виша сила за време на вр-
шење на воена должност. 

(3) Како несреќа при работата се смета и по-
вреда предизвикана на начин предвиден во став 1 
на овој член, што воениот осигуреник ќе ја пре-
трпи: 

1) на редовен пат од станот до местото на 
службување™ или од местото на службување™ до 
станот: 

2) на пат преземен заради стапување на служба; , 
3) на пат нареден заради извршување на служ-

бени задачи. 
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Член 30 
(1) Како несреќа при работата се смета и повре-

да предизвикана на начин предвиден во член 29 
став 1 на овој закон, што воениот осигуреник ќе 
ја претрпи во врска со користење право на здрав-
ствена заштита што му припаѓа според прописите 
за здравственото осигурување на воените осигуре-
ници, и тоа: 

1) на редовен пат од станот односно местото 
на службување^ до местото каде што се врши 
лекарски преглед односно лекување, подразбирај-
ќи и медицинска рехабилитација, за време на пре-
стојување на тоа место или при враќање, ако е 
повикан или упатен на преглед односно на лекува-
ње или без покана односно упатуваше а користи 
неопходна итна лекарска помош или ако од страна 
на надлежен орган е одреден да придружува болен 
упатен на преглед или на лекување во друго место; 

2) на редовен пат од станот, местото на служ-
бување или местото каде што се врши преглед или 
лекување до воена установа, организација на здру-
жениот труд или друга организација каде што на-
бавува пропишани протези или други ортопедски 
помошни справи, за време на престојување во тие 
установи односно во тие организации или при вра-
ќање; 

3) вршејќи практични работи или вежби за вре-
ме на медицинска рехабилитација. 

(2) Одредбите на став 1 од овој член се при-
менуваат и кота воен осигуреник, кој е воен инва-
лид, користи здравствена заштита или одделни ви-
дови на таа заштита според прописите за воените 
инвалиди. 

Член 31 
(1) Воен осигуреник се здобива со права пред-

видени со овој закон како да претрпел несреќа при 
работата и ако за време на траењето на својството 
на воен осигуреник настапи повреда предизвикана 
на начин предвиден во член 29 став 1 на овој закон: 

1) во вршење на одредени политички и опште-
ствени функции и на самоуправни и граѓански 
права; 

2) во вршење на одредени јавни функции или 
граѓански должности по покана на државните ор-
гани; 

3) на организирани јавни акции и јавни работи 
и акции преземени заради спасување животи на 
граѓани или отстранување на материјална штета 
што му се заканува на општествен имот или на 
имот на граѓани, на кои на осигурениците — ра-
ботници претрпената повреда им се смета како 
несреќа при работата; 

4) во големи елементарни несреќи што погаѓаат 
цели населби или пошироки подрачја. 

(2) Собранието на Заедницата на воените оси-
гуреници со пропис ги одредува случаите од став 1 
точ. 1 и 2 на овој член. 

Член 32 
(1) Професионални болести се одредени болести 

предизвикани со подолго непосредно влијание на 
процесот на работата и условите на работата на 
одредени работни места или работи што ги вршат 
воени осигуреници. 

(2) Во поглед утврдувањето на професионални-
те болести, работите на кои тие се појавуваат и 
условите под кои одделни болести се сметаат за 
професионални болести, се применуваат одредбите 
на сојузниот закон со кој се уредени основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување 
што се однесуваат на листите на професионалните 
болести. 

Член 33 
(1) Покрај несреќата при работата од член 29 

на овој закон и професионалните болести од член 
32 на свој закон, како несреќа при работата односно 
професионална болест се сметаат и болестите од 
кои воени осигуреници заболуваат во врска со вр-
шење на службени воени задачи, одредени со про-
пис што го донесува сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

(2) Како несреќа при работата се смета и болест 
што воениот осигуреник се здобил како учесник во 
Народноослободителната борба во состав на пар-
тизанските одреди на Југославија, на Народноосло-
бодителната војска на Југославија и на Југосло-
венската народна армија, ако таа болест предизви-
кала неспособност за служба во Југословенската 
народна армија, а постоењето на болеста било при-
јавено до 31 декември 1951 година. 

3* Инвалидска, пезгзија 

Член 34 
Воен осигуреник ка ј кого ќе настапи инвалид-

ност според овој закон се здобива со право на ин-
валидска пензија. 

Член 35 
(1) Како основ за одредување на инвалидска 

пензија се зема пензискиот основ што служи за од-
редување на старосна пензија според овој закон. 

(2) Ако воен осигуреник што се здобива со пра-
во на инвалидска пензија е со стаж на осигурување 
помал од пет години примал некои посебни до-
датоци според прописите за платите на активните 
воени лица, просекот на тие додатоци што се зе-
маат предвид за утврдување на пензискиот основ 
се 11ресметува, по исклучок од член 17 став 3 на 
овој закон, според времето што таков воен осигу-
реник вкупно го поминал во осигурување до денот 
на настапување на инвалидноста. 

Член 36 
(1) Височината на инвалидската пензија се од-

редува зависно од причините на инвалидноста. 
(2) Ако инвалидноста е предизвикана со не-

среќа при работата или со професионална болест, 
инвалидската пензија се одредува во височина од 
85®/t> од пензискиот основ, без оглед на должината 
на наполнетиот пензиски стаж. 

(3) Ако инвалидноста е предизвикана со болест 
или со повреда вон работата, инвалидската пен-
зија се одредува во процент од пензискиот основ. 
Процентот за одредување на височината на инва-
лидската пензија зависи од покриеноста на мож-
ниот работен век (член 25 ст, 2 и 3) со признаен 
пензиски стаж, и тоа: 

1) ако признаениот пензиски стаж го покрива 
можниот работен век во целост* нива ладената пен-
зија изнесува од пензискиот основ; 

2) ако признаениот пензиски стаж локрива по-
ловина или помалку од половината на можниот 
работен век, височината на инвалидската пензија 
се одредува според должината на пензискиот стаж 
во процентот со кој се одредува и старосната пен-
зија (член 18). Ако инвалидската пензија се стек-
нува со пензиски стаж помал од 20 години, пензи-
јата се одредува во процентот што е утврден за 20 
години пензиски стаж; 

^ 3) ако признаениот пензиски стаж покрива по-
веќе од половината на можниот работен век, но не 
го покрива во целост, височината на инвалидската 
пензија се одредува така што износот на пензијата 
во височина од 65*% од пензискиот основ за секоја 
година работен век што не е покриена со пензиски 
стаж се намалува со коефициент што му одговара 
на сразмерот помеѓу работниот век и признаениот 
пензиски стаж. Така утврдениот процент не може 
да биде помал од процентот што би [припаѓал спо-
ред должината на признаениот пензиски стаж спо-
ред точка 2 на овој став. 

(4) Ако инвалидската пензија се одредува од 
пензиски основ утврден според остварениот личен 
доход во смисла на член 19 од овој закон, височи-
ната на таа пензија се одредува со примена на про-
писите според кои се утврдува пензискиот основ. 

(5) На воени осигуреници — воени инвалиди од 
I до VI група, што ^најмалку половина од периодот 
од 15 мај 1945 година до настапување на инвалид-
носта според овој закон поминале на работа при-
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знаена во стаж на осигурувањето, им се одредува 
инвалидска пензија во височина од 85% од пензи-
скиот основ, без оглед на должината еа наполне-
тиот пензиски стаж. 

Член 37 
(1) Воен осигуреник што ќе се здобие со право 

на инвалидска пензија, може да бара да му се утвр-
ди категорија на инвалидност според прописите за 
инвалидското осигурување што важат за осигуре-
ниците — работници на подрачјето на заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците на кое воениот осигуреник има живеа-
лиште (во натамошниот текст: надлежната заед-
ница). 

(2} Ако врз основа на .утврдената категорија на 
инвалидност воениот осигуреник исполнува услови 
за здобивање со право на професионална рехаби-
литација и вработување според прописите што на 
подрачјето на надлежната заедница се примену-
ваат за осигурениците — работници, воениот оси-
гуреник, наместо инвалидска пензија според овој 
закон, може да бара да користи право на профе-
сионална рехабилитација и вработување според тие 
прописи. Во тој случај, воениот осигуреник се здо-
бива со својство на трудов инвалид. 

(3) Трудниот инвалид од став 2 на овој член 
може да бара воспоставување на правата на инва-
лидска пензија што според овој закон му припа-
ѓале во моментот на престанување на активната 
воена служба, и тоа во следните случаи: 

1) за време на чекање на почетокот на спрове-
дувањето на професионалната рехабилитација; 

2) ако во текот на користењето на правата на 
професионална рехабилитација настапи промена 
(влошување или нов случај) на инвалидвеста утвр-
дена во смисла на став 2 од овој член, или ако про-
фесионалната рехабилитација не биде успешно за-
вршена ; 

3) за време на чекање на вработување; 
4) ако во текот на новото вработување настапи 

промена (влошување или нов случај) на инвалид-
носта утврдена во смисла на став 2 од овој член, 
која повлекува промена на работното место,, про-
фесионална рехабилитација или здобивање со ин-
валидска пензија според прописите што важат на 
подрачјето на надлежната заедница, и во случај 
на престанување на новото вработување; 

5) ако се здобие со право на старосна пензија 
или ја оствари таа пензија според прописите што 
важат на подрачјето на надлежната заедница. 

(4) Врз уживател на инвалидска пензија пов-
торно воспоставена според стг*в 3 на овој член не 
се применува одредбата на став 2 од овој член. 

4. Инвалиднина 

Член 38 
(1) Воен осигуреник к а ј кого ќе настапи телесно 

оштетување се здобива со право на инвалиднина, 
без оглед на тоа дали тоа оштетување предизви-
кува инвалидност. 

(2) Со право на инвалиднина се здобива воениот 
осигуреник независно од тоа дали стекнува и ко-
риста и некое друго право според овој закон. 

(3) Воен осигуреник што ќе се здобие со право 
на инвалиднина според овој закон го задржува тоа 
право и кога ќе се здобие со својство на трудов 
инвалид во смисла на член 37 став 2 од овој закон. 

Член 39 
(1) Со право на инвалиднина по основ на те-

лесно оштетување воениот осигуреник се здобива 
само ако оштетувањето настапило во текот на оси-
гурувањето. 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член ако пред стапување во активна воена служба 
постоело оштетување на едно око, уво, рака или но-
га, па подоцна настапило оштетување и на вториот 
ист орган што, во смисла на овој закон, претставува 

телесно оштетување, воениот осигуреник се здоби-
ва со право на инвалиднина за оштетување на 
обата тие органи. 

Член 40 
(1) Основот за одредување височината на инва-

лиднината го сочинува најниската плата што, спо-
ред прописите за платите на активните воени лица, 
припаѓа за чинот водник во јануари во годината 
во која се остварува правото на инвалиднина. 

(2) Височината на инвалидската , стечена по ос-
нов^ на телесно оштетување предизвикано со не-
среќа при работата или со професионална болест, 
се одредува во процент од основата, зависно од сте-
пенот на телесното оштетување, и тоа: 

АКО телесното Инвалидноста од 
оштетување е од основот изнесува 

1. степен 10% 
2. степен 9°/о 
3. степен 8°/о 
4. степен 7% 
5. степен 6% 
6. степен 5% 
7. степен 4% 
8. степен 3% 

(3) Височината на инвалиднината, стечена по 
основ на телесно оштетување предизвикано со бо-
лест или со повреда вон работата, се одредува во 
височина од 50*/» од износот што припаѓа за ист 
степен на телесно оштетување предизвикано со не-
среќа при работата или со професионална болест. 

Член 41 
(1) Инвалид нин ата се одредува според степенот 

на телесното оштетување во време настапувањето 
на тоа оштетување. 

(2) На уживателот на инвалиднина ка ј кого ќе 
настапи промена на телесното оштетување врз ос-
нова на кое се здобил со право на инвалиднина, 
таа промена се зема предвид за одредување нов 
степен на телесео оштетување и соодветен износ на 
инвалиднина. 

(3) Ако к а ј воениот осигуреник ка ј кого на-
стапило телесно оштетување под 30% односно 50%, 
дојде до влошување така што телесното оштетување 
да изнесува 30% или повеќе односно 50% или по-
веќе, воениот осигуреник се здобива со право на ин-
валиднина ако во моментот на настапување на вло-
шувањето ги исполнува условите за здобивање со 
право на инвалиднина според овој закон. 

(4) Нов степен на телесно оштетување од ст. 2 
и 3 на овој член се одредува врз основа на новата 
состојба на вкупното телесно оштетување наста-
ната по промената односно по влошувањето. 

Г л а в а IV 

ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 

Член 42 
(1) Право на додаток за помош и нега имаат 

уживателите на инвалидска пензија на кои во вре-
ме на настапувањето на инвалидноста за основни 
животни потреби им е неопходна постојана помош 
и нега од друго лице или кај кои таква потреба ќе 
настапи по остварување на правото на инвалидска 
пензија. 

(2) Право на додаток за помош и нега имаат и 
уживателите на старосна пензија на кои поради 
трајна здравствена неспособност за основни живот-
ни потреби им е неопходна постојана помош и нега 
од друго лице. 

(3) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници може да установи додаток за помош и нега 
и за уживателите на семејна пензија. 
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право во врска со професионална рехабилитација и 
вработување остварени во смисла на член 37 став 
2 на овој закон (во натамошниот текст: уживател от 
на правото) се здобиваат со право на семејна пензија. 

(3) При одредување дали е исполнет потребниот 
стаж од став 1 точ. 1 и 2 на овој член, се приме-
нуваат одредбите на член 27 од овој закон. 

(4) Право на додаток за помош и нега припаѓа 
само ако такво право не се користи според пропи«-
сите за воените инвалиди. 

Член 43 
Височината и начинот на користење на дода-

токот од член 42 ст. 1 и 2 на овој закон, и уста-
новувањето, условите за здобивање, височината и 
начинот на користење на додатокот од член 42 став 
3 на овој закон ги одредува Собранието на Заедни-
цата на воените осигуреници, земајќи ги предвид 
прописите со кои за осигурениците — работници 
се утврдени слични права. 

Г л а в а V 

СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1. Осигурени членови на семејството 

Член 44 
(1) Членови на семејството, осигурени на семеј-

на пензија во случај на смрт на воениот осигуре-
ник, се: 

1) брачниот другар; 
2) децата на воениот осигуреник (родени во брак 

или вон брак, посвоени и пасиноци); 
3) децата без родители (внучиња, браќа и сестри 

и други деца што воениот осигуреник ги издржу-
вал, ако се без обата родители или ако имаат еден 
или обата родители а овие се наполно и трајно не-
способни за работа); 

4) родителите на воениот осигуреник (татко и 
мајка, очув и маштеа и посвоител) што ги издржу-
вал тој. 

(2) Ако правото на семејна пензија е условено 
со издржување на членовите на семејството од 
страна на воениот осигуреник, е потребно: 

1) сите извори на сопствените приходи на так-
виот член на семејството да не се доволни за него-
вото издржување; 

2) воениот осигуреник до својата смрт да, издр-
жувал таков член на семејството живеејќи со него 
во заедничко домаќинство или да му обезбедувал 
средства за издржување ако членот на семејството 
живеел надвор од неговото домаќинство. 

(3) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници, согласно одредбата на став 2 на овој член, 
ги одредува поблиските услови под кои се смета 
дека воениот осигуреник издржува членови на се-
мејството. 

2. Услови за здобивање со семејна пензија 

а) Општи услови 

Член 45 
(1) Членовите на семејството на умрен воен оси-

гуреник се здобиваат со право на семејна пензија: 
1) ако воениот осигуреник имал најмалку 5 го-

дини стаж на осигурување, од што најмалку 40 ме-
сеци во последните 5 години пред смртта; 

2) ако воениот осигуреник имал најмалку 10 го-
дини вкупен пензиски стаж, од што најмалку 5 
години стаж на осигурување во последните 10 го-
дини пред смртта; 

3) ако воениот осигуреник имал најмалку 20 го-
дини вкупен пензиски стаж; 

4) ако смртта на воениот осигуреник настапила 
од последици на несреќа при работата или профе-
сионална болест — без оглед на должината на 
стажот; 

5) ако воениот осигуреник ги имал годините на 
стаж и годините на живот што се пропишани за 
здобивање со' старосна или инвалидска пензија. 

(2) Членовите на семејството на умрен ужива-
тел на право на старосна или инвалидска пензија 
според овој закон односно на умрен уживател на 

Член 46 1 

(1) Правото на семејна пензија му припаѓа пр-
венствено на брачниот другар; на децата на вое-
ниот осигуреник односно уживателот на правото и 
на внучињата без родители што ги издржувал тој 
(во натамошниот текст: членови на потесното се-
мејство). 

(2) На родителите на воениот осигуреник од-
носно на уживателот на правото, и на децата без 
родители, освен внучињата, што ги издржувал тој 
(во натамошниот текст: членови на поширокото семеј-
ство), им припаѓа право на семејна пензија ако не-
ма членови на потесното семејство, а ако ги има — 
само ако пензијата што им припаѓа на членовите на 
потесното семејство не го достигнува полниот из-
нос на основот за семејна пензија. 

б) Посебни услови што треба да ги исполнуваат 
членовите на семејството на воениот осигуреник 

Б р а ч е н д р у г а р 

Член 47 
(1) Вдовица се здобива со право на семејна пен-

зија ако до смртта на брачниот другар, според кој и 
припаѓа тоа право, наполнила 45 години живот. 

(2) Вдовица која до смртта на брачниот другар 
наполнила 40 години живот се здобива со правото 
на семејна пензија кога ќе наполни 45 години 
живот. 

Член 48 
(1) Вдовица која не ги наполнила пропишаните 

години живот се здобива со право на семејна пен-
зија: 

1) ако до смртта на брачниот другар била ча-
полно неспособна за стопанисување или таква не-
способност настапила во рок од една година од де-
нот на смртта на брачниот другар; 

2) ако по смртта на брачниот другар останало 
едно или повеќе деца што имаат право на семејна 
пензија според тој брачен другар, а вдовицата ги врши 
родителските должности спрема тие деца. Вдови-
цата која во текот на траењето на правото по тој 
основ стане наполно неспособна за стопанисување, 
го задржува правото на семејна пензија додека так-
вата неспособност трае. 

(2) Право на семејна пензија има вдовица ако де-
тето на воениот осигуреник односно на уживате*чот 
на правото е родено по неговата смрт. Ова право & 
припаѓа на вдовицата од денот на смртта на вое-
ниот осигуреник односно на уживателот на правото. 

(3) Вдовица која во текот на траењето на пра-
вото на семејна пензија, здобиено според став 1 на 
овој член, ќе наполни 45 години живот го задржува 
тоа право трајно, а ако на вдовица тоа право & пре-
стане пред наполнети 45 години живот, но по на-
полнети 40 години живот, може повторно да го 
оствари кога ќе наполни 45 години живот. 

Член 49 
(1) Вдовица која не наполнила 45 години живот 

до смртта на брачниот другар а не се здобила со 
право на семејна пензија по друг основ и не е во 
работен однос ниту врши самостајна дејност, има 
право на отпремнина. 

(2) Вдовицата од став 1 на овој член, според 
овој закон, има право на материјално обезбедување 
ако во рок од 90 дена од смртта на воениот осигу-
реник му се пријавила на заводот за вработување 
заради вработување и ако исполнува одредени ус-
лови во поглед на имотната состојба. 
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(3) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници ги утврдува височината на отпремнината, 
имотните услови за здобивање со материјално обез-
бедување и височината на материјалното обезбеду-
вање и поблиските услови за остварување, кори-
стење и траење на користењето на тие права. 

Член 50 
(1) Вдовица која поради преместување на брач-

ниот другар не била во можност со вработување да 
си осигури здобивање со право на пензија и која 
како корисник на материјално обезбедување според 
овој закон ќе наполни 40 години живот, може да се 
здобие со право на семејна пензија кога ќе наполни 
45 години живот, ако нема сопствени приходи до-
волни за издржување. 

(2) Собранието на Заедницата на воените оси-
гуреници утврдува поблиски услови за здобивање 
со правото на семејна пензија од став 1 на овој 
член. 

Член 51 
(1) Вдовец се здобива со право на семејна пен-

зија: 
1) ако до смртта на брачниот другар, според кој 

тоа право му припаѓа, наполнил 60 години живот; 
2) ако е помлад од 60 години, а бил наполно 

неспособен за стопанисување до смртта на брачниот 
другар или таквата неспособност настанала во рок 
од една година од денот на смртта на брачниот дру-
гар; 

3) ако по смртта на брачниот другар останало 
едно или повеќе деца што имаат право на семејна 
пензија според тој брачен другар, а вдовецот ги врши 
родителските должности спрема тие деца. Вдовецот 
кој во текот на траењето на правото на семејна 
пензија по тој основ стане наполно неспособен за 
стопанисување, го задржува правото на семејна 
пензија додека таквата неспособност трае. 

(2) Вдовец кој во текот на траењето на правото 
на семејна пензија, здобиено според став 1 точ. 2 и 
3 на овој член, ќе наполни 60 години живот, го 
задржува тоа право трајно. 

Член 52 
(1) Брачниот другар чиј брак е разведен без 

негова кривица, се здобива со право на семејна 
пензија под условите од чл. 47, 48 и 51 на овој за-
кон, ако со судска одлука му е утврдено право 
на издржување. 

(2) Ако брачниот другар од подоцнежниот брак 
има право на семејна пензија, брачниот другар од 
став 1 на овој член се здобива со право на семејна^ 
пензија како соуживател. 

Д е ц а 

Член 53 
0) Дете родено во брак или вон брак, посвоено 

и пасинок и дете без родители (член 44 став 1 точ-
ка 3) се здобива со право на семејна пензија и тоа 
право му припаѓа до наполнети 15 години живот, 
а ако е на редовно школување — за сето време на 
редовното школување, но најдоцна до наполнети 
26 години ЖИЕОТ. 

(2) Ако школувањето е прекинато поради бо-
лест, со право на семејна пензија детето може да 
се здобие односно тоа му припаѓа и за време на 
боледување до наполнети 26 години живот, а над 
тие;години — најмногу уште за онолку време кол-
ку поради болест изгубило од редовно школува-
ње, ако редовното школување е продолжено пред 
наполнети 26 години живот. 

(3) Ако детето стане наполно и трајно неспо-
собно за работа до возраста до која на децата спо-
ред овој закон им се обезбедува право на семејна 
пензија или за време на траењето на правото на 
семејна пензија во смисла на овој член, тоа право 
му се продолжува за времето додека таквата нес-
пособност трае. Ако таквата неспособност настане 
по возраста до која на децата им се обезбедува 
право на семејна пензија, а пред смртта на воениот 
осигуреник односно на уживателот на правото, де-
тето с'е здобива со право на семејна пензија ако 
воениот осигуреник односно уживателот на пра-
вото го издржувал до својата смрт. 

(4) Детето се здобива со право на семејна пен-
зија и ако другиот родител има својство на оси-
гуреник. 

Член 54 
(1) Роковите за стекнување односно траење на 

правото на семејна пензија за време на редовно 
школување на детето од член 53 на овој закон, мо-
жат да се продолжат ако поради преместување на 
воениот осигуреник детето ја изгуби учебната го-
дина поради промена на јазичното подрачје или 
поради разлика во планот и програмата на наста-
вата во друго училиште. 

(2) Собранието на Заедницата на воените оси-
гуреници ги одредува поблиските услови под кои 
можат да се продолжат роковите и траењето на 
новиве рокови за стекнување на правото на се-
мејна пензија во случаите од став 1 на овој член. 

Член 55 
Под условите од член 53 на овој закон, пасинок 

и дАе без родители имаат право на семејна пен-
зија ако исполнуваат и посебен услов, и тоа: 

1) пасинок — ако воениот осигуреник односно 
уживателот на правото го издржувал сам или зае-
дно со брачниот другар во своето домаќинство; 

2) внуче, брат и сестра — ако немаат сопстве-
ни приходи доволни за издржување; 

3) друго дете без родители — ако нема сопс-
твени приходи доволни за издржување, а воениот 
осигуреник односно уживателот на правото го издр-
жувал во своето домаќинство најмалку три години 
пред својата смрт или за покусо време ако смртта 
е предизвикана со несреќа при работата или вон 
работата. 

Р о д и т е л и 

Член 56 
(1) Родителот (член 44 став 1 точка 4) кога 

воениот осигуреник односно уживателот на пра-
вото го издржувал до својата смрт, има право на 
семејна пензија: 

1) ако до смртта на воениот осигуреник однос-
но на уживател от на правото наполнил, и тоа: мај-
ка 45 години живот а татко 60 години живот; 

2) ако е помлад од 45 години (мајка) односно 
60 години (татко), но до смртта на воениот осигу-
реник односно на уживателот на правото бил на-
полно неспособен за стопанисување. 

2) Ако родителот во текот на траењето на пра-
вото на семејна пензија наполни 45 години (мај-
ка) односно 60 години живот (татко) ја задржува 
пензијата трајно. 

З а е д н и ч к а о д р е д б а 

Член 57 
Како потполна неспособност за работа односно 

за стопанисување, од која зависи правото на се-
мејна пензија, се смета: ка ј децата — неспособнос-
та за самостоен живот и работа, а кај другите лица 
— неспособноста што оневозможува со стопани-
сување да си обезбедат средства за издржување. 
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3. Одредување ва височината на семејната пензија 

Член 56 
(1) Семејната пензија се одредува од основот 

што го сочинува: 
1) по смртта на воен осигуреник — инвалид-

ската пензија што на воениот осигуреник би му 
припаѓала во случај на инвалидност поради болест 
да се здобил со право на таква пензија; 

2) по смртта на воен осигуреник што умрел 
поради несреќа при работата или професионална 
болест — старосната пензија одредена во височина 
од 85% од пензискиот основ; 

3) по смртта на уживател на старосна пензија 
— пензијата што на уживател от во моментот на смр-
тта му припаѓала или, ако тоа за уживателот на 
семејната пензија е поповолно, инвалидската пен-
зија што на уживател от би му припаѓала, наместо 
старосна пензија да е одредена инвалидска пен-
зија во случај на инвалидност поради болест; 

4) по смртта на уживател на инвалидска пен-
зија — пензијата што му припаѓала во моментот 
на смртта; 

5) по смртта на воен осигуреник кој се здобил 
со својство на трудов инвалид (член 37 став 2) 
— инвалидската пензија што му припаѓала или би 
му припаѓала, во моментот на престанување на 
активната воена служба да остварил право 
на таа пензија, ако членовите на семејството не 
остварат семејна пензија според прописите на заед-
ницата на осигурувањето на работниците. 

(2) Како најмал основ за одредување на се-
мејна пензија се зема старосната пензија пресме-
тана според овој закон за пензиски стаж од 20 го-
дини. 

Член 59 
Височината на семејната пензија се одредува 

од основот за семејна пензија а според бројот на 
членовите на семејството што имаат право на пен-
зија, и тоа: 

1) ако пензијата им припаѓа само на членови 
на потесно семејство или само на членови на по-
широко семејство — во следните проценти: 

за еден за два за три за четири или повеќе 
член члена члена членови 
70% 80% 90% 100% 

2) ако пензијата им припаѓа на членови на 
потесно и на членови на пошироко семејство, на 
членовите на потесното семејство им се одредува 
семејна пензија според точка 1 на овој член, а на 
членовите на поширокото семејство им припаѓа 
остатокот до полниот износ на семејната пензија. 

Член 60 
Ако право на семејна пензија имаат разведе-

ниот брачен другар и брачниот другар од новиот 
брак на воениот осигуреник односно на уживателот 
на правото, се одредува една семејна пензија во 
височина која припаѓа за еден член на семејството. 

Член 61 
(1) Собранието на Заедницата на воените оси-

гуреници може да установи заштитен додаток за 
уживателите на семејна пензија заради обезбеду-
вање минимални приходи доволни за издржување. 

(2) Со одлуката со која се установува заштитен 
додаток во смисла на став 1 од овој член се утвр-
дуваат најнискиот износ на семејната пензија, гра-
ничниот износ од кој се одредува заштитниот до-
даток, условите за здобивање, височината и начи-
нот на користење на додатокот. 

Г л а в а VI 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И НА ДРУГИ-
ТЕ ПРИМАЊА СО ЕКОНОМСКИТЕ ДВИЖЕЊА 

Член 62 
(1) Пензиите одредени според овој закон се 

усогласуваат во почетокот на секоја календарска 
година со пензиите одредени во претходната го-
дина. 

(2) Усогласувањето на пензиите се врши така 
што како нов пензиски основ за порано остваре-
ните пензии се зема платата' на соодветен чин од 
која се одредуваат пензиите остварени во претход-
ната година. 

(3) Посебните додатоци што се земени предвид 
при утврдување на пензискиот основ влегуваат во 
новиот пензиски основ, пресметани на вредноста што 
ја имале кон крајот на годината од која се зема 
платата на чинот што го сочинува новиот пензиски 
основ, со примена на прописите донесени во смис-
ла на член 17 став 6 од овој закон. 

(4) Ако структурата на платата на чинот, спо-
ред која врз основа на прописите за платите на 
активните воени лица се утврдува новиот пензиски 
основ, е изменета во однос на поранешните прописи 
за платите на активните воени лица, изменетите 
износи на платата на чинот се земаат за утврдува-
ње на нов пензиски основ на начин што, во соглас-
ност со тие прописи, ќе го пропише сојузниот се-
кретар за народна одбрана. 

Член 63 
Ако просечното ниво на платите на активните 

воени лица од декември на онаа година што п 
претходи на годината во која се врши усогласу-
вање на пензиите* според овој закон го надминува 
за 5% или повеќе просечното ниво на платите спо-
ред кои одредените пензии се остварени во претход-
ната година, сите порано остварени пензии се усо-
гласуваат, согласно член 62 на овој закон, со пен-
зиите остварени во годината во која се врши усо-
гласување. 

Член 64 
(1) Одлука за усогласување на пензиите, во 

смисла на чл, 62 и 63 од овој закон, донесува Со-
бранието на Заедницата на воените осигуреници. 

(2) Сојузниот секретар за народна одбрана го 
утврдува движењето на платите во смисла на член 
63 од овој закон и за тоа го известува Собранието 
на Заедницата на воените осигуреници. 

Член 65 
Инвалиднината се усогласува во почетокот на 

секоја календарска година според износот на пла-
тата што во таа година служи како основ за 
одредување на височината на инвалиднината. 

Член бб 
Пензиите и другите права што, во смисла на 

овој закон, се одредени со примена на прописите 
на заедницата на осигурувањето на работниците, 
се усогласуваат со примена на тие прописи. 

Г л а в а VII 

КОРИСТЕЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРАВАТА 

Член 67 
(1) Пензијата припаѓа од денот на исполнување 

на условите за здобивање со право на пензија, ако 
барање за остварување на пензија е поднесено во 
рок од шест месеци од денот на исполнување на 
тие услови. 

(2) Ако барањето за остварување на пензија е 
поднесено по истекот на рокот од став 1 на овој 
член, пензијата припаѓа од првиот ден на наредни-
от месец по поднесување на барањето и за шест 
месеци наназад. 

ч 
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Член 68 
Исплатата на пензијата што припаѓа според 

член 67 на овој закон почнува да тече од првиот 
нареден ден од денот до кој на воениот осигуреник 
му е исплатена плата или личен доход односно 
надоместок на плата или на личен доход по основ 
на здравственото осигурување, или паричен надо-
месток (член 13 точка 2), односно до кој на ужива-
тел от на пензија по друг основ Му е исплатена 
пензија. 

Член 69 v / 
(1) На уживател на старосна, инвалидска или 

семејна пензија што ќе се вработи, исплатувањето 
на пензијата се врши според прописите што важат 
на подрачјето на надлежната заедница. 

(2) На уживател на инвалидска пензија што ќе 
стапи во работен однос или врши самостојна деј-
ност по основ на која е пензиски осигурен, му се 
исплатуваат 50% од пензијата, ако тоа за него е 
поповолно отколку според одредбата на став 1 од 
овој член. Вкупниот износ на делот на пензијата 
од овој став и на остварениот личен доход од работ-
ниот однос односно од остварениот приход по основ 
на вршење на самостојната дејност, не може да 
биде поголем од највисокиот износ на личниот до-
ход утврден со општествениот договор на подрач-
јето на републиката односно на автономната покра-
ина на кое уживател от на пензијата има живеа-у 
лиште. 

Член 70 
(1) Ако семејна пензија им припаѓа само на 

членови на потесно или само на членови на поши-
роко семејство, а некои од нив живеат одвоено, 
вкупната семејна пензија се дели на рамни делови. 

(2) Ако пензијата им припаѓа и на членови на 
потесното и на членови на пошироко семејство, а 
некои од нив живеат одвоено, семејната пензија 
претходно ќе се подели на дел што им припаѓа на 
членовите на поширокото семејство, па секој дел 
натаму се распоредува на рамни делови. 

* (3) Поделба на пензијата според овој член се 
врши и кога на некој од ^уживателите на семеј-
ната пензија ќе му се запре исплатата на пензијата 
што му припаѓа, во целост или делум, во смисла 
на член 69 од овој закон, и за време мирување на 
правото што му припаѓа на одделен член на семеј-
ството (член 73 став 2). 

Член 71 
(1) Ако семејна пензија уживаат два или повеќе 

членови на семејството, па иа некој од нив му прес-
тане правото на пензија или некој од нив го из-
губи правото на пензија, на преостанатите членови 
што имаат право на семејна пензија повторно им 
се одредува височина на пензијата. Така одреде-
ната пензија припаѓа од денот од кој на некој од 
^уживателите ќе му престане правото на пензија. 

(2) АКО исплатувањето на семејна пензија биде 
запрено или ако правото што му припаѓа на одде-
лен член на семејството мирува, не се врши повтор-
но одредување на семејната пензија. 

(3) Ако на вдовица поради вработување или 
користење на лична пензија и се запре исплатува-
њето на семејната пензија што и припаѓа, на дру-
гите членови на потесното семејство им се испла-
тува за тоа време семејна пензија во височина која 
се одредува како вдовицата да нема право на се-
мејна пензија. 

Член 72 
(1) Право на инвалиднина му припаѓа на вое-

ниот осигуреник од денот на настапување на телес-
ното оштетување, ако барањето за остварување на 
инвалиднина е поднесено во рок од шест месеци 
Од денот на настапување на телесното оштетување. 

(2) Ако барањето за остварување на инвалид-
нина е поднесено по истекот на рокот од став. 1 на 
овој член, инвалиднина припаѓа од првиот ден на 

наредниот месец по поднесувањето на барањето и 
за шест месеци наназад. 

(3) Ако во степенот на телесното оштетување 
настапат промени поради кои, според овој закон, 
утврденото право на инвалиднина се менува, право 
на нов износ на инвалиднина припаѓа од првиот 
ден на наредниот месец по денот на настанатата 
промена, оо примена на одредбите од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

Член 73 
(1) Воен осигуреник што во време на настапу-

вање на инвалидност исполнува услови и за инва-
лидска и за старосна пензија според овој закон, 
може да оствари право на инвалидска пензија или 
право на старосна пензија, по сопствен избор. 

(2) Ако воен осигуреник, член на семејството 
на воен осигуреник или уживател на пензија се 
здобие со право на две или повеќе пензии според 
овој закон или според овој закон и по основ на 
пензиско и инвалидско осигурување кај друга за-
едница на осигурување, може да ужива само една 
од тие пензии, по сопствен избор. 

(3) Ако воен осигуреник за ист случај на те-
лесно оштетување се здобие со право на инвалид-
нина според овој закон и со право на инвалиднина 
според прописите со кои се уредуваат правата на 
мирновремените воени инвалиди, може да ужива 
само едно од тие права, по сопствен избор. 

Член 74 
(1) Правото на пензија и правата по основ на 

инвалидско осигурување престануваат со смртта на 
уживателот. 

(2) Правото на семејна пензија престанува кога 
поради настанатата промена повеќе не постојат по-
себните услови од кои зависи здобивањето и траење-
то на тоа право. 

(3) Правото на инвалиднина престанува кога 
поради промените во степенот на телесното оштету-
вање повеќе не постои основот за здобивање со 
инвалиднина според овој закон. 

Член 75 
(1) Правото на семејна пензија то губат со ста-

пување во брак: 
1) вдовица помлада од 45 години, освен ако со 

тоа право се здобила или го задржала поради пот-
полна неспособност за стопанисување; 

2) децата на воен осигуреник и децата без роди-
тели без оглед дали стапиле во брак пред или по 
смртта на воениот осигуреник односно на ужива-
телот на правото, освен ако со тоа право се здобиле 
или го задржале поради потполна и трајна неспо-
собност за работа. 

(2) На вдовица што со стапување во нов брак 
го изгубила правото на семејна пензија, а според брач-
ниот другар од новиот брак не се здобила со право 
на семејна пензија> и се воспоставува правото на 
поранешната семејна пензија под услов во моментот 
на престанување на новиот брак да има едно или 
повеќе деца од првиот брак што уживаат семејна 
пензија, а таа спрема тие деца ги врши родителски-
те должности. 

Член 76 
Брачниот другар го губи правото на семејна 

пензија ако, по смртта на брачниот другар според кој 
тоа право му припаѓа, бракот биде поништен или раз-
веден со правосилна судска пресуда поради кри-
вица на брачниот другар уживател на семејната 
пензија. 

Член 77. 
Воениот осигуреник не може да се здобие со 

права од инвалидското осигурување, а уживателот 
на права од инвалидското осигурување ги губи тие 
права, ако свесно предизвикал инвалидност или 
телесно оштетување со намера да користи права по 
основ на инвалидско осигурување. 
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Член 78 
Правата според овој закон се губат ако повеќе 

не се исполнети условите во поглед на стажот за 
Здобивање со тие права поради намалување на пен-
зискиот стаж поради околности поради кои одреде-
ните периоди на пензиски стаж не се сметаат спо-
ред прописите што важеле на 31 декември 1972 
година. 

Член 79 
(1) Уживателот на правата, одредени според 

овој закон, е должен на Службата за спроведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници (во натамошниот текст: Стручна-
та служба) да и ја пријави секоја промена наста-
ната во личноста или во стварните околности што 
влијаат врз тие права на користење или врз обемот 
на користење на тие права. 

(2) Пријава мора да се поднесе во рок од 8 дена 
од денот иа настанатата промена. 

Член 80 
(1) Пензија, инвалиднина и додаток за помош и 

нега се одредуваат во месечен износ и втасуваат за 
исплата однапред, првиот ден на секој календарски 
месец. 

(2) Втасаните месечни износи на пензија, на 
инвалиднина и на додаток за помош и нега што не 
можеле да бидат исплатени поради околности што 
ги предизвикал уживателот на тие права, допол-
нително ќе се исплатат но најмногу за три години 
наназад, сметајќи од денот кога уживателот на тие 
права ќе поднесе барање за исплата. 

Член 81 
(1) Исплата во странство на пензија и на други 

права одредени според овој закон, на уживател што 
ќе се исели во странство на постојан престој, ако 
со меѓународен договор не е одредено поинаку 
или не постои реципроцитет, може да му се одобри 
само ако причините за такво иселување се оправ-
дани со оглед на семејните, здравствените и матери-
јалните прилики на уживате лот. 

(2) Оцена за постоење на оправдани причини 
за одобрение на исплатата во смисла на став 1 од овој 
член и одобрение за исплата дава органот што ќе 
го одреди Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници. 

Член 82 
Правата што врз основа на овој закон се стек-

нуваат според прописите на заедницата на осигуру-
вањето па работниците, се користат со примена на 
тие прописи. 

Г л а в а VIII 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ . 

Член 83 
Пензискиот стаж, во смисла на овој закон, го 

опфаќа времето поминато во осигурување пред и по 
почетокот ка применувањето на овој закон (во на-
тамошниот текст: стаж на осигурување) и перио-
дите поминати вон осигурување што се сме-
таат во пензиски стаж (во натамошниот текст: 
посебен стаж). 

1. Стаж на осигурување 

Член 84 
Во стаж на осигурување се смета времето што 

воениот осигуреник го поминал во осигурување 
според свој закон. 

Член 85 
(1) Во стаж на осигурување се смета и времето 

што воениот осигуреник, пред здобивањето со својс-
твото на воен осигуреник според овој закон, го по-
минал во работен однос или на друга работа за кое 
време бил пензиски осигурен. 

(2) Стажот на осигурувањето од став 1 на овоЈ 
член се смета: 

1) ако е наполнет до денот на почетокот на 
применувањето на овој закон — според прописите 
што важеле на 31 декември 1972 година; 

2) ако е наполнет по почетокот на применува-
њето ца овој закон — според прописите според кои 
тоа време се признава во стаж на осигурување. 

Член 86 
Во стаж на осигурување не се смета времето 

што во текот на траењето на осигурувањето според 
овој закон го поминал воениот осигуреник: 

1) на неплатено отсуство подолго од 30 дена во 
одделна календарска година; 

2) на отстранување од должност што траело 
подолго од 30 дена а за тоа време не е распореден 
на работа според прописите со кои се уредува вое-
ната служба, ако службата му престанала од при-
чините поради кои воениот осигуреник бил отстра-
нет од должноста; 

3) во притвор што траел подолго од 30 дена, 
освен ако кривичната постапка со правосилна од-
лука била запрена или ако воениот осигуреник бил 
ослободен од обвинението или обвинението било 
одбиено но не поради ненадлежност; 

4) на издржување казна затвор* ако поради 
кривично дело е осуден на казна затвор подолга од 
30 дена. 

Член 87 
(1) На воените осигуреници им се сметаат секои 

12 месеци ефективно поминати на одредени дол-
жности како 18 месеци стаж на осигурување, и тоа: 

1) во подморничката служба — на сите дол-
жности на подморниците во опрема; 

2) во летачката служба — на должности на 
активен пилот, извиѓач, радист, воздухопловен 
стрелец, авиомеханичар, аерограф или на други 
должности на кои вршеле летачка служба или како 
припадници на орган на санитетската служба на 
испитување и тренирање на летаните или на испи-
тување на заштитната опрема во барокоморите од-
носно во авионите — ако при таквото испитување 
и тренирање летале најмалку 90 часови годишно; 

3) во падобранската служба — на должности на 
активен падобранец; 

4) на должности на поморски диверзант. 
(2) Условите под кои се смета дека воениот 

осигуреник врши летачка или падобранца служба 
односно должност на поморски диверзант се утвр-
дуваат според прописите со кои се уредува воената 
служба. 

Член 88 
На воените осигуреници им се сметаат секои 12 

месеци ефективно поминати на одредени работи 
како 16 месеци стаж на осигурување, и тоа: 

1) во вршење работи на работното место член 
на специјален опитен екипаж за испитување на 
вооружувањето во фазата на освојувањето на про-
изводството и на завршни опити и испитувања, ако 
на опитите и испитувањата поминат просечно нај-
малку половина од вкупното годишно работно 
време; 

2) во вршење работи на радиолошка, биолошка 
и хемиска заштита во лабораториски и полигонски 
услови, на работни места што ќе ги утврди сојуз-
ниот секретар за народна одбрана; 

3) во вршење работи на контра-радрхо извидив 
служба и работи на криптографија. 



Четврток:, 21 декември 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 — Страна 1263 

! Член 89 
На воените осигуреници им се сметаат како 15 

месеци стаж на осигурување секои 12 месеци ефек-
тивно поминати во вршење работи на работни мес-
та ка ј радарски уреди на кои се изложени на 
радарски зрачења, и тоа на осигурениците што 
вршат поправка, посложени дотерувања и испиту-
вања, или работат како инструктори — наставници 
за поправка на радарски уреди, ако на тие работи 
поминат просечно најмалку три четвртини од вкуп-
ното годишно работно време. 

Член 90 
(1) На воените осигуреници им се сметаат секои 

12 месеци ефективно поминати на должности во 
трупа како 15 месеци стаж на осигурување. 

(2) Како должности во трупа, во смисла на став 
1 на овој член, се подразбираат должностите во 
воените единици заклучно со дивизија и соодветна 
единица, и должностите во воените единици вон 
од дивизијата и во воените установи, во кои служ-
бата на воените осигуреници се врши под трупни 
услови, а што ќе ги одреди Сојузниот извршен 
совет. 

Член 91 
На воените осигуреници кои како уживатели 

на инвалиднина според овој закон за телесно оште-
тување од 1 до 6 степен или како воени инвалиди 
од I до VI група поминале во активна воена служба 
вкупно најмалку 5 години работејќи со полно рабо-
тно време, секои 12 месеци таква работа им се сме-
таат како 15 месеци стаж на осигурување. 

Член 92 
(1) На воениот осигуреник кој во воена единица 

или во воена установа врши работи на работно 
место на кое на осигурениците — работници во 
организациите на здружениот труд или во други 
организации односно во државните органи стажот 
на осигурувањето им се смета со наголемено трае-
ње, а кое не е опфатено во чл. 87 до 89 на овој 
закон, времето поминато на такво работно место му 
се смета во стаж на осигурување со наголемено тра-
ење, на начин и во обем како што тоа време им се смета 
на осигурениците — работници на подрачјето на 
заедницата на осигурувањето на работниците на 
кое се наоѓа таквото работно место. 

(2) На воениот осигуреник што се наоѓа на ра-
бота во организацијата на здружениот труд или во 
друга организација односно во државен орган и 
работи на работно место на кое на осигуреникот — 
работник стажот на осигурувањето му се смета со 
наголемено траење, времето поминато на таа работа 
му се смета, според овој закон, во стаж на осигурување 
со наголемено траење, на начин и во обем како што 
тоа време му се смета на осигуреникот — работ-
ник кој работи на такво работно место. 

Член 93 
На воениот осигуреник на кој во пензискиот 

стаж му е признаен стаж на осигурување со наголе-
меио траење (член 85 став 2 точка 1 и чл. 87 до 92), 
пропишаната старосна граница за здобивање со 
пензија според овој закон, му се намалува: 

1) по една година за секои две години поминати 
во вршење на должности односно работи на кои е-
фективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 18 месеци; 

2) по една година за секои три години поминати 
во вршење на должности односно работи на кои е-
фективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на 
осигурување како 16 месеци; 

3) по една година за секои четири години поми-
нати во вршење на должности односно работи на 
ќои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во 
стаж на осигурување како 15 месеци; 

4) по една година за секои шест години помина-
ти во вршење на должности односно работи на кои 
ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж 
на осигурување како 14 месеци. 

2. Посебен стаж 

Член 94 
Во посебен стаж на воените осигуреници им се 

смета врехмето поминато вон од осигурувањето што, 
според прописите за пензиското осигурување, на о-
сигурениците — работници им се смета во пензис-
киот стаж како посебен стаж. 

! Г л а в а IX 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 95 
(1) Заради спроведување на пензиското и инва-

лидското осигурување се устрој ува матична евиден-
ција за воените осигуреници и уживатели на пен-
зии (во натамошниот текст: матичната евиденција). 

(2) Матичната евиденција се организира така што 
податоците што во неа се регистрирани да можат да 
се користат и за други потреби на социјално осигу-
рување. 

Член 96 
Матичната евиденција ја организира, устројува 

и води Стручната служба. 

Член 97 
(1) Во матичната евиденција се регистрираат по-

датоците: за прием во активна воена служба (при-
јава за осигурување); за пензискиот стаж, платата 
и посебните додатоци односно личниот доход, што 
служат за утврдување на пензискиот основ; за из-
носите на пензиските примања; за стапувањето на 
работа на уживателот на пензијата; за несреќа при 
работата и За други факти потребни за остварува-
ње на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување и за спроведување на тоа осигурување. 

(2) Податоците за платата и за посебните додато-
ци односно за личниот доход и пензискиот стаж, ре-
гистрирани во матичната евиденција, се сметаат ка-
ко податоци запишани во јавна исправа. 

Член 98 
(1) Податоците за матичната евиденција, со под-

несување на пропишаните пријави, ги обезбедуваат 
државните органи, организациите на здружениот 
труд и други организации (во натамошниот текст: 
оргнизациите), воените единици и воените уста-
нови — за воените осигуреници и уживатели на 
правата според овој закон, што ка ј нив се на служ-
ба односно на рабрта, воените осигуреници и ужи-
вателите на правата, Стручната служба — за ужи-
вателите на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување, а воените единици и воените установи 
— и за корисниците на правото на паричен надоме-
сток (член 13 точка 2). 

(2) Воените единици и воените установи и орга-
низациите се должни на Стручната служба веднаш 
да и го пријават стапувањето на работа на воениот 
осигуреник и на уживате лот на пензија според овој 
закон и секој случај на несреќа при работата на тие 
лица. 

(3) Пријавите во врска со член 97 став 1 на овој 
закон и при јавите од ст, 1 и 2 на овој член се под-
несуваат на начин и во рокот што ќе го пропише 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

(4) Воените единици и воените установи, орга-
низациите и Стручната служба се должни уредно 
да ги водат пропишаните евиденции за воените оси-
гуреници и уживателите на пензија според овој за-
кон. 
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Член 99 
Воените единици и воените установи во кои пос-

тојат должности и работни места на кои, според овој 
закон, времето поминато на работа се смета 
во стаж на осигурување са наголемено траење, се 
должни за работите и за лицата што нив на тие долж-
ности односно работни места ги вршат да водат еви-
денција, на начин што ќе го одреди сојузниот сек-
ретар за народна одбрана. 

Член 100 
(1) Стажот на осигурувањето, платите и посебни-

те додатоци односно личните доходи што воениот 
осигуреник ги остварил во претходната календарска 
година, ги утврдува воената единица, воената уста-
нова односно организацијата кај која воениот осигу-
реник е на служба односно на работа. 

(2) Основот од кој се одредува надоместокот на 
платата односно на личниот доход за време на при-
времена спреченост за работа според прописите за 
здравственото осигурување и основот од кој се од-
редува паричниот надоместок поради престанување 
ва воената служба на воените осигуреници од член 
13 точка 2 ла овој закон, како и стажот на осигуру-
вањето што воениот осигуреник го остварил во 
претходната година за време на примањето на на-
доместокот, ги утврдува исплатувачот на надомес-
токот. 

Член 101 
(1) Воените единици, воените установи и органи-

зациите се должни на воениот осигуреник да му да-
дат писмено известување за фактите утврдени во 
смисла на член 100 на овој закон. 

(2) Воениот осигуреник кој не е задоволен со 
фактите утврдени според став 1 на овој член, има 
право во рок од 15 дена од денот на приемот на из-
вестувањето да бара од давателот на известувањето 
да донесе решение за утврдените факти. Ова реше-
ние давателот на известувањето е должен да го до-
несе во рок од 15 дена од денот ва приемот на бара-
њето. 

(3) Протиз решението од став 2 на овој член, 
освен против решение на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, воениот осигуреник има право, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на реше-
нието, да поднесе: 

1) жалба до воената единица односно до воената 
установа која, според прописите за надлежноста на 
воените единици односно на воените установи, е 
надлежна за решавање по жалбите во управни ра-
боти, ако решението за утврдените факти го до-
нела воена единица односно воена установа; 

2) приговор до органот надлежен според статутот 
односно според соодветниот општ акт на организа-
цијата, ако решението за утврдените факти го до-
нела организација. 

(4) Воената едачица или воената установа до 
која е поднесена жалбата односно органот до кој е 
поднесен приговорот е должна, во рок од 30 дена 
од денот на приемот на жалбата односно на приго-
ворот, да донесе решение 

(5) Решеш*ето на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана, донесено според став 2 на овој член 
и решението од став 4 на овој член, е конечно и 
против него може да се води управен спор. 

(Ѕ) Известувањето од став 1 и решението од ст. 
2 и 4 на овој член содржат поука за правното сред-
ство што воениот осигуреник може да го користи 
заради заштита на своите права. 

Член 102 
(1) Ако Стручната служба во рамките на реви-

зијата, со увид на самото место, со преглед на еви-
денцијата или на друг начин, најде дека податоците 
доставени за матичната евиденција се неточно утвр-
дени или дека утврдувањето на тие податоци не е 
извршено врз основа на податоците што ги содржи 
пропишаната евиденција или дека е извршено врз 
основа на невистинити податоци внесени во тие еви-

денции, таа, во рок од 90 дена од денот на приемот 
на податоците, ќе му ги соопшти своите забелешки 
на давателот на податоците заради исправка на да-
дените податоци односно покренување на постапка 
за утврдување на вистинитоста на податоците вне-
сеш! во евиденцијата. 

(2) Исправката односно своето мислење за забе-
лешките од став 1 на овој член, со соодветната до-
кументација, давателот на податоците е должен да 
ги достави до Стручната служба во рок од 30 дена 
од денот на приемот на забелешките. 

(3) Ако Стручната служба, по спроведената пос-
тапка според ст. 1 и 2 ца овој член, најде дека до-
ставените податоци не се утврдени во согласност со 
важечките прописи, таа, во рок од 90 дена од денот 
на приемот на исправката односно на мислењето на 
давателот на податоците, поднесува барање за по-
кренување постапка односно тужба, и тоа: 

1) до органот што е надлежен за решавање во 
управни работи против одлуки на давателот на 
податоците — барање за покренување постапка за 
утврдување стажот на осигурувањето, платата и по-
себните додатоци односно личниот доход што според 
овој закон се земаат предвид за остварување ва 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
— ако е во прашање воен осигуреник кој е на слу-
л*ба во воена единица или во воена установа, или 
кој остварува паричен надоместок (член 13 став 2); 

2) до судот од општа надлежност — ѕужба заради 
утврдување на личниот доход односно иа стажот на 
осигурувањето што според важечките прописи се зе-
маат предвид за утврдување на правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување — ако е во праша-
ње воен осигуреник кој е на работа во организа-
ција. 

(4) За извршената исправка се известува вое-
ниот осигуреник кој за заштита на своите интереси 
може да се користи со правните средства од член 
101 на овој закон. 

Член 103 
Податоците за конечно утврдениот стаж на оси-

гурувањето, за платата и посебните додатоци од-
носно за личниот доход, се регистрираат во матич-
ната евиденција. 

Член 104 
(1) Сојузниот секретар за народна одбрана, во со-

гласност со овој закон и со прописите за матичната 
евиденција за осигурениците и уживателите на пен-
зии, ги пропишува: елементите што се регистрираат 
во матичната евиденција; организирањето, у с в о ј у -
вањето и водењето на матичната евиденција, начи-
нот на обезбедување, пријавување и доставување на 
податоци за матичната евиденција и роковите за 
нејзиното уст роју вање и поднесување на пропиша-
ните пријави. 

(2) Со прописот од став 1 ка овој член се одре-
дуваат начинот и постапката за утврдување на пен-
зискиот стаж, на платата и на посебните додатоци 
односно на личниот доход што воениот осигуреник 
ги остварил до денот на почетокот на применувањето 
на овој закон. 

Г л а в а X 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

1. Решавање за правото на пензиско и инвалидско 
осигурување 

Член 105 
(1) Право на пензиско и инвалидско осигурување 

според овој закон може да оствари лице на кое му е 
признаено својство на воен осигуреник. 

(2) Својството на воен осигуреник го утврдува 
Стручната служба врз основа на пријавата за оси-
гурување поднесена според прописите за матичната 
евиденција. 
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Член 106 
Својството на воен осигуреник се запишува во 

матичната евиденција. 

2. Решавање за правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување 

Член 107 
(1) За правата на воените осигуреници од пен-

зиското и инвалидското осигурување и за правата на 
членовите на семејствата на воените осигуреници 
од пензиското осигурување се решава по постапката 
утврдена со овој закон и со статутот односно со дру-
ги општи акти на Заедницата на воените осигуре-
ници. / 

(2) За правата од инвалидското осигурување на 
воениот осигуреник кој, во смисла на член 37 на овој 
закон, се здобил со својство на трудов инвалид, ре-
шава органот на надлежната заедница по постап-
ката утврдена со прописите на таа заедница. 

<3) Кога правата според овој закон се одреду-
ваат односно се стекнуваат и се одредуваат со при-
мена на прописите што важат за осигурениците — 
работници, Собранието на Заедницата на воените о-
сигурешиди, по исклучок од став 1 на овој член, мо-
же да предвиди за тие права да решава заедницата 
на осигурувањето на работниците по постапката што 
важи во таа заедница, а врз основа на претходно 
склучена меѓусебна (^погодба. 

(4) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници ги утврдува роковите за користење на пра-
вото на избор заради повторно одредување на пен-
зијата според платата на чинот односно според ос-
тварениот личен доход (чл. 19 и 161). 

Член 108 
(1) Постапката за остварување на правата од 

пензиското и инвалидското осигурување се покре-
нува на барање на воениот осигуреник или на член 
на семејството на воениот осигуреник. 

(2) За правата на воениот осигуреник и на член 
на семејството на воениот осигуреник од пензиско-
то и инвалидското осигурување решава Стручната 
служба. 

(3) По жалбите против решението на Стручната 
служба за правата од пензиското и инвалидското о-
сигурување решава органот одреден со статутот на 
Заедницата на воените осигуреници. 

(4) Жалбата не го одлага извршувањето на ре-
шението. 

(5Ј Ако Стручната служба утврди дека воениот 
осигуреник или член на семејството на воениот 
осигуреник има право на пензија или друго право 
од пензиското и инвалидското осигурување, но не 
може веднаш да се одреди точниот износ што му 
припаѓа или постапката не може да се оконча пора-
ди решавање на некое претходно прашање, ќе одре-
ди со заклучок на поднесувачот на барањето при-
времено да му се исплатува аконтација според 
податоците со кои располага додека не се утврди 
точниот износ што му припаѓа. 

(6) Одредбите на став 5 на овој член се примену-
ваат и во постапката за донесување ново решение 
која се води по укинувањето на решението во вр-
шење на ревизијата. 

Член 109 
(1) Решението на Стручната служба за правата 

од пензиското и инвалидското осигурување подле-
жи ка ревизија. 

(2) Ревизијата ја врши органот што со статутот 
на Заедницата на воените осигуреници е ̂ одреден за 
решавање по жалбите против решенијата на Струч-
ната служба. 

(3) Ревизијата не го одлага извршувањето на ре-
шението. 

(4) Ако против решението на Стручната служба 
е изјавена жалба, за ревизијата и жалбата се ре-
шава со истото решение. 

(5) Ако ревизијата на решението што станало 
конечно поради тоа нгго не е изјавена жалба, не 

биде извршена во рок од три месеци од денот на 
истекот на рокот за жалба, се смета дека ревизијата 
е извршена и дека е дадена согласност на реше-
нието 

(6) Во вршењето на ревизијата надлежниот орган 
може на првостепеното решение да даде согласност, 
може да го измени или да го поништи односно у-
кине. 

(7) Кога во вршењето на ревизијата решението 
на Стручната служба е укинато или поништено, 
Стручната служба донесува ново решение. Новото 
решение подлежи на ревизијата, во која се испиту-
ва само тоа дали новото решение е во согласност со 
причините поради кои поранешното решение на 
Стручната служба е поништено или укинато. 

Член НО 
(1) Против решението донесено по жалбата, како 

и против решението донесено во вршење на реви-
зијата, ако со него е изменето решението на Струч-
ната служба, може да се води управен спор. 

(2) Против решението со кое во вршењето на 
ревизијата решението на Стручната служба е уки-
нато или поништено, не може да се води управен 
спор. Управен спор не може да се во да ниту про-шв 
решението донесено по жалба, ако со тоа решение 
во вршење на ревизија решението на стручната 
служба е укинато или поништено. 

(3) Управниот спор се покренува со тужба кај 
Врховниот воен суд. 

Член 111 
(1) Ако по донесувањето на решението против 

кое нема редовно правно средство во управната пос-
тапка, се узнае за нови факти, или се најде или се 
стекне можност да се употребат нови докази што, 
сами или во врска со веќе изведените и употребени-
те докази, би можеле да доведат до поинакво ре-
шение да беа тие факти односно докази изнесени 
или употребени во поранешната постапка, по ис-
клучок од условите што во тие случаи според сојуз-
ниот пропис со кој се уредува општата управна по-
стапка се бараат за покренување обнова на пос-
тапката, може да се покрене обнова на постапката 
во работите од пензиското и инвалидското осигу-
рување и кога во поранешната постапка е пропуш-
тено да се изнесе некој од тие факти односно дока-
зи. Обновата на постапката во овој случај се покре-
нува без оглед на роковите што се предвидени со 
сојузниот пропис со кој се уредува општата управ-
на постапка за барање обнова на постапката односно 
покренување на таа постапка. Обновата на постап-
ката се покренува на барање на странката или по 
службена должност. 

(2) Ако барањето за обнова на постапката е под-
несено односно постапката за обнова е покрената во 
рок од пет години од денот на доставувањето на ре-
шението до странката, во постапката за обнова се 
применуваат прописите што важеле во времето на 
донесувањето на решението. Ако барањето е подне-
сено односно постапката за обнова е покрената по 
истекот на тој рок, во постапката за обнова се при-
менуваат прописите што важат во времето на подне-
сувањето на барањето за обнова на постапката од-
носно во времето на покренување™ на таа постапка 
по службена должност. 

(3) Правата утврдени со решението донесено во 
постапката, обновена во смисла на став 1 на овој 
член, припаѓаат од првиот ден на -наредниот месец 
од денот на поднесувањето на барањето за обе ова 
на постапката односно од денот на донесувањето на 
решението во обновената постапка покрената по 
службена должност. 

(4) Правосилното решение може да се измени со 
ново решение ако со првото решение е повреден 
законот на штета на странката или ако по некое 
правно прашање подоцна е заземено становиште 
поповолно за странката. 

(5) Ново решение ќе се донесе и ако се узнае за 
факти што се од влијание врз правото на странката, 
а кои настапиле по донесувањето на решението. 
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(6) Правото што и припаѓа на странката по ре-
шението, донесено во смисла на ст. 4 и 5 ва овој 
член, тече од првиот ден на наредниот месец од 
денот кога странката поднела барање за покренува-
ње на постапката, а ако постапката е покрената по 
службена доллшост — од првиот ден на наредниот 
месец од денот на донесувањето на новото реше-
ние. 

(7) Ако по донесувањето на конечното решение 
повторно се решава за правото на странката врз ос-
нова на фактите од став 5 на овој член, при доне-
сувањето на новото решение ќе се применат пропи-
сите што важат во времето на покренување!^ на 
постапката. 

Член 112 
(1) Кога за решавање за правото според овој за-

кон е потребно да се утврди трајна здравствена не-
способност поради која настапува инвалидност ка ј 
воениот осигуреник, телесно оштетување или пос-
тоење на потреба од постојана помош и нега од стра-
на на друго лице, наод, оцена и мислење за утврду-
вањето на тие факти дава во првостепената постап-
ка надлежната виша военолекарска комисија, а во 
второстепената постапка — главната военолекар-
ска комисија. 

(2) Военолекарската комисија од став 1 на овој 
член дава наод, оцена и мислење за постоењето на 
неспособност за работа односно за стопанисување на 
членови на семејството на воениот осигуреник и на 
членови на семејството на уживател от на правата 
од која зависи правото на семејна пензија. 

(3) Сојузниот секретар за народна одбрана до-
несува поблиски прописи за формирањето, составот 
и работата на военолеиарската комисија во вршење-
то на работите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 113 
Во постапката за решавање за правата според 

овој закон ќе се применуваат сојузните прописи за 
општата управна постапка, ако со овој закон и со 
статутот или со друг општ акт на Заедницата на 
воените осигуреници не е одредено поинаку. 

Д Е Л Т Р Е Т И 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ДЕТСКА 
ЗАШТИТА 

Г л а в а XI 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 114 
(1) Уживателите на пензија и членовите на нив-

ните семејства се осигуруваат на здравствена заш-
тита и други права од здравственото осигурување во 
рамките на заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците надлежна за подрачјето на кое 
имаат живеалиште. 

(2) Правата од здравственото осигурување се 
обезбедуваат под условите, во обемот, на начинот и 
по постапката предвидена за осигурениците работни-
ци — уживатили на пензии и за членовите на нив-
ните семејства на надлежната заедница на здравс-
твеното осигурување на работниците. 

(3) Средствата за здравственото осигурување на 
лицата од став 1 на овој член ги обезбедува Фондот 
со уплата на придонесите предвидени за обезбедува-
ње на здравствено осигурување на другите ужива-
тели на пензија на подрачјето на надлежната заед-
ница на здравственото осигурување на работниците. 

Член 115 
На уживателите на инвалиднина според овој 

закон на кои по друг основ не им се обезбедува 
здравствена заштита во рамките на здравственото 
осигурување, им се обезбедуваат, врз товар на сред-
ствата на здравственото осигурување на воените о-
сигуредици, само оние видови здравствена заштита 

опфатени со прописите со кои е уредено здравстве-
ното осигурување на воените осигуреници што се 
потребни за телесните оштетувања врз основа на 
кои се здобиле со право на инвалиднина. 

Г л а в а ХИ 

ДОДАТОК НА ДЕЦА И НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА 
ЗАШТИТА 

Член 116 
Удшвателите на старосна и инвалидска пензија 

според овој закон, и децата — ул*иватели на семеј-
на пензија, се здобиваат со право на додаток на деца 
под услови, на начин и во височина утврдени со 
законот со кој се регулира додатокот на деца на ак-
тивните воени лица. 

Член 117 
(1) За правото на додатокот на деца се решава 

по постапката пропишана во законот со кој се ре-
гулира додатокот на деца на активните воени лица, 
со тоа што за правото на додатокот на деца да ре-
шаваат органите надлежни според овој закон за 
решавање за правата од пензиското и инвалидското 
осигурување. 

(2) Исплатата на детскиот додаток се врши со 
исплатата на пензијата. 

Член 118 
Средствата за додатокот на деца на уживателите 

на пензија се обезбедуваат во Фондот, во рамките 
на придонесите за пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници. 

Член 119 
Непосредната детска заштита на децата на во-

ените осигуреници и на уживателите на пензија се 
обезбедува според прописите што важат за децата на 
другите осигуреници — работници односно ужива-
тели на пензија на територијата на која имаат жи-
веалиште. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 

Г л а в а XIII 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДНИ ДЕЦА 

Член 120 
(1) Право на професионална рехабилитација и-

маат децата на воените осигуреници и на уживате-
лите на старосна или инвалидска пензија, како и де-
цата — уживатели на семејна пензија според овој 
закон, ако рехабилитацијата им е потребна заради 
оспособување за самостоен живот и работа и ако 
постои веројатност дека со рехабилитацијата мо-
жат да се оспособат. 

(2) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници ги одредува со своја одлука случаите во 
кои и условите под кои се здобиваат со право на 
професионална рехабилитација децата од став 1 на 
овој член, начинот на остварување и спроведување 
на таа рехабилитација, како и правата што припа-
ѓаат во врска со користењето на правото на реха-
билитација. 

(3) Средствата за остварување на правата според 
одредбите на овој член се обезбедуваат во рамките 
на средствата на Фондот. 

' Член 121 
Правата на професионална рехабилитација на 

децата од член 120 на овој закон се обезбедуваат са-
мо ако таква или слична заштита не им се обезбеду-
ва на тие деца според прописите што важат на те-
риторијата на која е живеалиштето на детето на 
кое му е потребна таквата заштита. 
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Д Е Л ПЕ Т Т И 

Г л а в а XIV 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИН-

ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА БОРЦИТЕ 

Член 122 
Одредбите на сојузниот закон со кои се уреду-

ва стекнувањето и одредувањето на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување на борците од 
Народноослободителната војна и на други катего-
рии борци, како и на членовите на нивните семеј-
ства, и во врска со тоа се обезбедуваат средства за 
покритие на зголемените обврски на Фондот, се 
применуваат и врз правата што според овој закон им 
припаѓаат на воените осигуреници на кои им е при-
знаено својството на борци. 

Член 123 
За утврдување својството на борци од Народноос-

лободителната војна или на борци од други кате-
гории, на воените осигуреници се применуваат, во 
поглед на условите, начинот и постапката, пропи-
сите што се применуваат врз другите осигуреници 
— работници. 

Д Е Л Ш Е С Т И 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ. 

Г л а в а XV 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 124 
Заедницата на воените осигуреници е самоуп-

равна организација кај која се остваруваат правата 
и се обезбедуваат средства за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници. 

Член 125 
(1) Заедницата на воените осигуреници се фор-

мира како единствена заедница на сите воени оси-
гуреници и уживатели на старосна и инвалидска 
пензија според овој закон. 

(2) Седиштето на Заедницата на воените осигу-
реници е во Белград. 

Член 126 
(1) Заедницата на воените осигуреници има свој-

ство на правно лице. 
(2) Највисок орган на управувањето со Заедни-

цата на воените осигуреници е собрание. Членовите 
на собранието се избираат за период од најмногу 4 
години. 

(3) Заедницата на воените осигуреници има ста-
тут со кој се утврдуваат составот и начинот на из-
борот на собранието и на други органи на Заедница-
та на воените осигуреници и нивниот делокруг, ка-
ко и организационите облици со кои се обезбедува 
што понепосредно учество на воените осигуреници 
и уживатели на старосна и инвалидска пензија во 
самоуправувањето. 

(4) Изборот на активни воени лица за членови 
на собранието, чиј број се одредува со статутот, се 
врши на начин и по постапка што ќе ги пропише 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 127 
(1) Собранието на Заедницата на воените осигу-

реници ги врши особено овие работи: 
(1) го донесува статутот и општите акти за чие 

донесување е овластено со сојузен закон; 
(2) ја утврдува програмата за работа во врска 

со спроведувањето на пензиското и инвалидското 
осигурување и презема односно предлага мерки за 
унапредување на заштитата на осигурениците и 
на уживателите на пензија; 

3) дава насоки за користење на средствата на 
Фондот и за што поефикасно спроведување на пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

(4) ја предлага, согласно со овој закон, височи-
ната на средствата потребни за пензиското и инва-
лидското осигурување и за тоа ја поднесува потреб-
ната документација; 

5) го донесува финансискиот план и ја усвојува 
завршната сметка на Фондот; 

6) го претресува годишниот извештај на Струч-
ната служба за спроведувањето на пензиското и ин-
валидското осигурување; 

7) одлучува за соработка со други заедници, ор-
гани и организации во работите од заеднички ин-
терес ; 

8) одлучува за употребата на средствата наме-
нети за подобрување на материјалната положба на 
уживателите на пензии што за тие цели се издвоени 
во Фондот (член 139 став 2); 

9) ги утврдува надоместоците на патните и пре-
возните и други трошоци на осигурениците и ужи-
вателите на правата во врска со остварувањето на 
правата според овој закон. 

(2) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници може да формира одбори и комисии за из-
вршување на одредени задачи. 

(3) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници работи по деловникот што самото го до-
несува. 

Член 128 
Општите акти на Собранието на Заедницата на 

воените осигуреници се објавуваат во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Член t$9 
Работите на Заедницата на воените осигуреници 

во врска со спроведувањето на пензиското и инва-
лидското осигурување ги врши Стручната служба 
што ја организира и обезбедува Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Член 130 
(1) Работите за спроведување на пензиското и 

инвалидското осигурување на воените осигуреници 
Стручната служба ги врши врз основа на законот 
и други прописи, статутот и општите акти на Со-
бранието на Заедницата на воените осигуреници. 

(2) Раководителот на Стручната служба по сво-
јата положба е член на извршниот орган на Собра-
нието на Заедницата на воените осигуреници. 

Член 131 ^ 
Стручната служба ги врши особено следните 

работи: 
1) ракува со Фондот, согласно одлуките и насо-

ките на Собранието на Заедницата на воените оси-
гуреници, и одговара за наменското користење на 
средствата на Фондот заради обезбедување на пра-
вилно остварување на правата на воените осигуре-
ници и на членовите на нивните семејства; 

2) ги врши работите во врска со остваоувањето 
на правата на воените осигуреници и на членовите 
на нивните семејства, согласно со статутот и со 
другите општи акти на Заедницата на воените оси-
гуреници ; 

3) ги извршува односно обезбедува извршува-
ње на одлуките и заклучоците на Собранието на 
Заедницата на воените осигуреници и на нејзините 
органи; 

4) води книговодство и евиденција во врска 
со работењето на Фондот и со спроведувањето на 
пензиското и инвалидското осигурување на Есечите 
осигуреници; 

5) врши и други работи во врска со спроведу-
вањето на пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници што и се ставени во над-
лежност со законот, со статутот и со други општи 
акти на Заедницата на воените осигуреници. 

Член 132 
(1) Средствата потребни на Стручната служба 

во врска со спроведувањето на пензиското и инва-
лидското осигурување се обезбедуваат во рамките 
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на средствата за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници. 

(2) Додека не се обезбедат потребните средства 
BQ рамките на средствата-за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници, средс-
твата за работата на Стручната служба во врска со 
спроведувањето на пензиското и инвалидското оси-
гурување се обезбедуваат во финансискиот план 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Г л а в а XVI 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Извори на средствата 

Член 133 
(1) Средствата за пензиското и инвалидското 

осигурување на воените осигуреници се обезбеду-
ваат со придонесите за пензиско и инвалидско оси-
гурување, од буџетот на федерацијата за обврските 
што настануваат со остварување на правата на 
пензија на воените осигуреници — борци од На-
родноослободителната војна и други категории бор-
ци и за дополнително финансирање на пензиското 
и инвалидското осигурување според овој закон, и 
со други приходи утврдени со сојузен закон. 

(2) Придонесите за пензиското и инвалидското 
осигурување се одредуваат така што со средствата 
што се остваруваат од придонесите, заедно со дру-
гите приходи на Фондот, да се обезбедуваат пра-

, вата од пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници и другите права што на ужи-
вателите на-пензии според овој закон им припаѓаат 
по основ на социјалното осигурување (здравствено 
осигурување и права во врска со детската заштита), 
посебните средства за подобрување на материјалната 
положба на уживателите на пензија (закрепнување, 
обезбедување на станови и др.), да се формира 
наменска резерва и да се намируваат трошоците 
за спроведување на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

(3) Средствата за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници се утврду-
ваат со перспективниот финансиски план на Фон-
дот што се донесува за периодот за кој се донесу-
ваат среднорочните општествени планови на сто-
панскиот развој. 

(4) Средствата потребни за одделна година се 
утврдуваат и се распоредуваат со годишниот фи-
нансиски план на Фондот. 

(5) За извршувањето на финансискиот план на 
Фондот се составува завршна сметка со која, за 
секоја година, конечно се утврдуваат приходите и 
расходите на Фондот. 

Член 134 
(1) Придонесите за пензиското и инвалидското 

осигурување на воените осигуреници се основни и 
додатни придонеси. 

(2) Стапките на придонесите за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници ги 
утврдува Сојузната скупштина. Стапките на при-
донесите се утврдуваат истовремено со донесување-
то на буџетот на федерацијата. Ако до почетокот 
на календарската година нови стапки на придоне-
сите не се утврдени, се применуваат и во наред-
ната година стапките што важеле во претходната 
година. 

Член 135 
Придонесите за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници се пресметуваат 
по утврдените стапки од платата односно од лич-
ниот доход и од другите примања што служат за 
утврдување на пензискиот основ. 

Член 136 
(1) Основниот придонес за пензиското и инва-

лидското осигурување на воените осигуреници се 
одредува како еден придонес. 

(2) Средствата потребни за покривање на тро-
шоците од осигурувањето според овој закон, за фор-

мирање на наменската резерва и за усогласување 
на пензиите и на другите примања со економските 
движења, се обезбедуваат со основните придонеси 
и од буџетот на федерацијата. 

(3) Додатниот придонес за пензиското и инва-
лидското осигурување служи за покривање на зго-
лемените обврски на тоа осигурување што наста-
нуваат поради сметање на стажот на осигурување 
со наголемено траење и поради намалување на ста-
росната граница за воените осигуреници на одре-
дени должности односно работни места и за покри-
вање на зголемените обврски што' настануваат по-
ради несреќи при работата и професионални бо-
лести. 

(4) За воените осигуреници што се на работа во 
организациите придонесите се пресметуваат и се 
плаќаат на начин и во височина што се одредени 
со прописите што се применуваат за соодветните 
осигуреници — работници на работа во истата ор-
ганизација. 

2. Фонд на заедницата на воените осигуреници 

Член 137 
Фондот се формира од средствата остварени за 

пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

Член 138 
Во Фондот се внесуваат средствата остварени: 
1) со основниот придонес; 
2) со додатниот придонес; 
3) од буџетот на федерацијата за обврските што 

настануваат со остварување на правата на пензија 
на воените осигуреници — борци од Народноосло-
бодителната војна и други категории борци; 

4) од буџетот на федерацијата за дополнително 
финансирање на пензиското и инвалидското осигу-
рување според овој закон; 

5) со други приходи. 
Член 139 

(1) Од Фондот се намируваат расходите за: 
1) исплата на пензиите, инвалиднините и другите 

обврски од пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници; 

2) придонесите за здравственото осигурување на 
уживателите на пензии и уживателите на други 
права според овој закон, на кои здравственото оси-
гурување според законот им се обезбедува врз то-
вар на Фондот; 

3) придонесите за додатокот на деца и за непосред-
ната детска заштита за децата — уживатели на ста-
росна или инвалидска пензија односно за децата — 
уживатели на семејна пензија; 

4) други обврски одредени со законот. 
(2) Дел од вкупните средства на Фондот се 

издвојуваат на посебна сметка како наменски сред-
ства што можат да се користат за подобрување на 
материјалната положба на уживателите на пензии 
(закрепнуваање, обезбедување на станови и др.). 
Тие средства се обезбедуваат во рамките на стап-
ката на придонесите за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Член 140 
(1) Во рамките на Фондот се формира резерва. 
(2) Резервата на Фондот се формира: 
1) со издвојување одреден процент од средства-

та остварени од придонесите за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници; 

2) од вишокот на приходите над расходите ут-
врден со завршната сметка на Фондот; 

3) со внесување на средствата што како вложе-
ни се враќаат во резервата на Фондот и на кама-
тата на вложените средства на резервата, на Фон-
дот. 

(3) Сојузната скупштина го одредува процентот 
на издвојување за резервата на Фондот според став 
2 точка 1 на овој член. 

(4) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници го одредува вишокот на приходите над рас-
ходите што се внесува во'резервата на Фондот. 
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Член 141 
(1) Резервата на Фондот служи за: обезбедува-

ње дел на средствата потребни за извршување на 
обврските на Фондот што ќе втасуваат по периодот 
за кој е утврдена стапката на придонесите за пен-^ 
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници; обезбедување на придонесите за од-
реден временски период; покривање на вишокот на 
расходите над приходите на Фондот утврден со 
завршната сметка односно билансот на Фондот и 
за обезбедување на средствата потребни за усо-
гласување на пензиите и другите примања според 
овој закон со економските движења. 

(2) Средствата на резервата на Фондот можат 
да се користат како обртни средства, за извршува-
ње на тековните обврски на Фондот. 

Член 142 
Средствата на резервата на Фондот што ги над-

минуваат потребите за користење на резервата за 
обртни средства, Заедницата на воените осигурени-
ци ги вложува на укаматување ка ј банката што ќе 
ја одбере. Тие средства можат да се орочуваат на ј -
долго за периодот на среднорочниот план на сто-
панскиот развој. 

3. Финансиско работење на Фондот 

Член 143 
(1) Финансиското работење на Фондот опфаќа: 
(1) составување на финансискиот план на при-

ходите и расходите; 
2) остварување на приходите и извршување на 

расходите; 
3) водење книговодство и евиденција за финан-

сиското работење и за средствата; 
4) составување на завршната сметка и билансот. 
(2) Финансиското книговодство на Фондот се 

води по единствениот контен план што се приме-
нува за заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

3) Завршната сметка на Фондот ја составува 
Стручната служба и им ја доставува на надлежни-
те органи. 

Член 144 
Придонеси за пензиското и инвалидското осигуру-

вање на воените осигуреници пресметуваат и упла-
туваат како обврзници за уплата на придонесите: 

1) воените единици и воените установи — за 
воените осигуреници што кој нив се на служба или 
остваруваат паричен надоместок поради престану-
вање на активната воена служба; 

2) организациите — за воените осигуреници што 
кај нив се на работа односно во работен однос. 

Член 145 
Придонесите за пензиското и инвалидското 

осигурување на воените осигуреници се уплату-
ваат кај банката на сметката на Заедницата на вое-
ните осигуреници. 

Член 146 
(1) Наплатата на придонесите за пензиското и 

инвалидското осигурување на воените осигуреници 
ја врши банката при исплатата на средствата за 
плати, за парични надоместоци поради престану-
вање на активната воена служба и за лични до-
ходи. 

(2) Обврската за уплата на придонесите од став 
1 на овој член втасува со денот на подигањето ка ј 
банката на средствата за плати, за парични надо-
местоци или за лични доходи. 

Член 147 
(1) Контрола на финансиското работење на 

Фондот и пресметување и уплатување на придоне-
сите за пензиското и инвалидското осигурување пџ 
воените осигуреници од страна на воените единици 
и воените установи врши органот надлежен за кон-
трола на материјалното и финансиското работење во 
Југословенската народна армија. 

(2) Контрола на пресметувањето и уплатување-
то на придонесите од страна на организациите, за 
воените осигуреници што ка ј нив се на работа од-
носно во работен однос, врши Стручната служба, 

Г л а в а XVII 

ОДНОСИ СО ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 148 
Заедницата на воените осигуреници соработува 

со другите заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување заради поуспешно и поцелосно оства-
рување на правата на осигурениците и решавање 
на прашања од заеднички интерес и со самоуправ-
ните спогодби со тие заедници ги утврдува заед-
ничките задачи и потреби, меѓусебните односи, ор-
ганизационите облици на соработка, височината и 
начинот на обезбедување на средствата за заеднич-
ките потреби односно работи од заеднички интерес. 

Член 149 
(1) Заедницата на воените осигуреници ќе & го 

надомести на друга заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување делот на пензијата одредена 
според вкупниот пензиски стаж што одговара на 
сразмерот помеѓу стажот на осигурувањето што 
осигуреникот го наполнил во осигурувањето ка ј 
Заедницата на воените осигуреници по 31 декември 
1972 година и вкупно наполнетиот стаж на осигу-
рувањето. 

(2) Другата заедница на пензиското и инвалидско-
то осигурување ќе и го надомести на Заедницата на 
воените осигуреници делот од пензијата одредена 
според вкупниот пензиски стаж што одговара на 
сразмерот помеѓу стажот на осигурувањето што 
воениот осигуреник го наполнил ка ј таа друга заед-
ница по 31 декември 1972 година и вкупниот стаж 
на осигурувањето. 

(3) Заедницата на воените осигуреници ќе им 
ги надомести на другите 'заедници на пензиското 
и инвалидското осигурување на работниците рас-
ходите што тие заедници ги имале во обезбедува-
њето на остварување на правата на професионална 
рехабилитација и вработување на трудовите инва-
лиди во смисла на член 37 ст. 1 и 2 на овој закон, 
за правата на воените осигуреници и членовите на 
нивните семејства за кои решаваат другите заедни-
ци (член 107 став 3) и за други права за кои со овој 
закон е предвидено воените осигуреници и члено-
вите на нивните семејства, да ги остваруваат и ко-
ристат ка ј друга заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на работниците. 

(4) Обезбедување и пресметување на надоме-
стокот според одредбите на овој член се врши на 
начин пропишан со сојузниот закон со кој се уре-
дуваат основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување односно на начин утврден со са-
моуправната спогодба. 

Д Е Л С Е Д М И 

НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА И КАЗНЕНИ 
ОДРЕДБИ 

Г л а в а XVIII 
НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 

Член 150 
(1) Воениот осигуреник односно член на семеј-

ството на воениот осигуреник на кој врз товар на 
Фондот му е извршена исплата на која немал пра-
во, е должен да ги врати примените износи: 

1) ако врз основа на неточни податоци, за кои 
знаел или морал да знае дека се неточни, или на 
друг противправен начин остварил од пензиското 
и инвалидското осигурување некое примање на кое 
немал право или го остварил во поголем обем от-
колку што му припаѓа според законот; 

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

3) ако примил паричен износ поголем од оној 
што му е одреден со решението. ^ 

(2) Побарувањата според одредбите на став 1 
на овој член застаруваат со истекот на роковите 
одредени со прописите за застареност на побару-
вањата. Овие рокови почнуваат да течат од денот 
кога во управната постапка станало конечно реше-
нието со кое е утврдено дека примањето што е ис-
платувано не припаѓа или припаѓа во помал обем 
(став 1 точ. 1 и 2) односно од денот кога е извршена 
последната исплата (став 1 точка 3). 

Член 151 
(1) Заедницата на воените осигуреници има пра-

во да бара надоместок на штетата сторена на Фон-
дот од лицето кое намерно или со крајно невнима-
ние предизвикало инвалидност, телесно оштетување 
или смрт на Боен осигуреник. 

(2) За штетата што во случаите од став 1 на 
овој член ќе ја предизвика работник на работа или 
во врска со работата односно воено лице во врска 
со службата, одговара организацијата односно оп-
штествено-политичката заедница, согласно одред-
бите на законот со кох! се уредуваат работните од-
носи односно на законот со кој се утврдува актив-
ната воена служба. 

(3) Заедницата на воените осигуреници има 
право да бара и непосредно од работникот односно 
од военото леце да ја надомести штетата, ако ин-
валидноста, телесното оштетување или смртта на 
воениот осигуреник е предизвикана со кривично 
дело. 

(4) Во случаите од овој член се смета дека 
штета е сторена без оглед дали инвалидноста, 
телесното оштетување или смртта на воениот оси-
гуреник е предизвикана од страна на организаци-
јата, работникот, военото или кое и да било друго лице 
и без оглед што тие ризици се опфатени со пен-

_ зиското и инвалидското' осигурување. 

Член 152 
При утврдувањето на правото на надоместок на 

штета сторена на Фондот, согласно со примену-
ваат општите правила за надоместок на штета од-
носно важечките прописи за одговорноста за не-
допуштени дејствија и пропусти на друг и за одго-
ворноста за штета од предмети, и посебните 
правила и прописи за надоместок на штета, докол-
ку не се во спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 153 
(1) Кога ќе се утврди дека за Фондот настапила 

штета, Стручната служба ќе го повика осигурени-
кот или организацијата во одреден рок да ја на-
домести штетата. 

(2) Ако штетата не биде надоместена во одре-
дениот рок, барањево за надоместок на штетата може 
да се оствари со тужба кај надлежниот суд. 

Член 154 
(1) Со барањето за надоместок на штета може 

да се опфати вкупниот износ на штетата или изно-
сот на дел од штетата што се однесува на одреден 
изминат временски период. 

(2) Кога сторената штета се состои во обврска 
на Фондот на трајни парични давања (пензија, ин-
валиднина и др.), може да се бара надоместок на 
штетата во вкупен износ. Овој износ се пресме-
тува според височината на признаеното давање и 
според просечното траење на користењето на тоа 
давање, без оглед на годините на живот на корис-
никот. Начинот на утврдување на просечното трае-
ње на користењето на тие давања го одредува со 
своја одлука Собранието на Заедницата на воени-
те осигуреници. 

(3) При утврдувањето на височината на надо-
местокот на штетата според овој закон, не се зема 
предвид износот на уплатениот придонес за пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници ниту должината на наполнетиот пензиски 

стаж на корисникот, односно на лицето по кое чле-
новите на семејството се здобиле со право на пен-
зија. 

Г л а в а XIX 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 155 
(1) Организацијата на здружениот труд, друга 

организација или друго правно лице ќе се казни за 
прекршок со -парична казна до 10.000 динари: 

1) ако за воениот осигуреник не поднесе при-
јава за осигурување, годишна пријава за остваре-
ната плата, за личниот доход, за стажот на осигу-
реникот и за други податоци, пропишана со посеб-
ни прописи, или поднесе пријава со неточни пода-
тоци за воениот осигуреник (член 97 и член 98 
ст. 1 и 3); 

2) ако не поднесе пријава за стапувањето на 
работа на уживателот на пензија или ако не под-
несе пријава за случај на несреќа при работата 
(член 98 ст. 2 и 3); 

3) ако не води или неуредно ги води пропиша-
ните евиденции за воените осигуреници (член 98 
став 3); 

4) ако одбие давање податоци на осигуреникот, 
на уживателот на пензија или на Стручната служ-
ба, или даде неточни податоци и известувања за 
утврдување на платата односно на личниот доход, 
пензискиот стаж или на други факти важни за утвр-
дување на пензискиот стаж или на други факти 
важни за утврдување на правата според овој закон 
(член 101, во врска со чл. 97 и "99); 

5) ако го спречува увидот на самото место или 
прегледот на евиденциите што се однесуваат на по-
датоците во врска со пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници односно пре-
гледот на деловните книги во врска со контролата 
"Ча финансиското работење (чл. 102 и 147); 

6) ако не го уплати втасаниот придонес за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници или не го уплати во полн износ (член 
146). 

(2) Организацијата на здружениот труд, друга 
организација или друго правно лице ќе се казни за 
прекршок со парична казна до 5.000 динари, ако 
поднесе неуредна пријава од став 1 точка 1 на овој 
член. 

(3) За дејствието од став 1 односно став 2 на 
овој член, ќе се казни за прекршок и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд, во 
друга организација или во друго правно лице со 
парична казна до 2.000 динари. 

Д Е Л О С М И 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а XX 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНЗИИ И 
ДРУГИТЕ ПРИМАЊА 

1. Усогласување на затечените пензии 

Член 156 
Старосните и инвалидските пензии на воените 

осигуреници и семејните пензии на членовите на 
семејствата на воените осигуреници одредени или 
преведени според Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71) или 
според Основниот закон за инвалидското осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67, 
23/67 и 56/69), се усогласуваат со пензиите според 
овој закон на сите уживатели на тие пензии кои 
правото на пензија го имаат на денот на почетокот 
на применувањето на овој закон. 
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Член 157 
Пензиите на воените ОСИГУРЕНИЦИ ОД член 156 

на овој закон (во натамошниот текст: затечените 
воени пензионери), се усогласуваат по службена 
должност, ако со овој закон не е поинаку одреде-
но, врз основа на пензискиот стаж и другите фак-
ти во моментот на престанување на активната вое-
на служба, утврдени со решение за одредување од-
носно преведување на пензиите според Основниот 
закон за пензиското осигурување или според Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување. 

Член 158 
(1) Заради усогласување на пензиите, на зате-

чените воени пензионери им се утврдува нов пен-
зиски основ кој го сочинува соодветната плата на 
чинот (член 17 став 4) која според прописите, ва-
жечки на 31 декември 1972 година, му припаѓа на 
активно воено лице. 

(2) Посебните додатоци што се земени предвид 
за утврдување на пензискиот основ при одредува-
њето односно преведувањето на пензиите на воени-
те осигуреници според Основниот закон за пензи-
ското осигурување, и се додаваат при утврдување-
то на новиот пензиски основ на соодветната плата 
на чинот, пресметани на вредноста што тие дода-
тоци ја имаат според прописите за посебните до-
датоци на активните воени лица на 31 декември 
1972 година со примена на член 17 став 6 од овој 
закон. 

(3) На затечен воен пензионер кој во последни-
те пет години или, ако за него тоа е поповолно, 
во кои to да било 10 години поминати едноподруго 
во активна воена служба примил посебни додатоци, 
ќе му се засметаат, на негово барање, тие додатоци 
за утврдување на новиот пензиски основ, на начин 
предвиден во член 17 ст. 5 и 6 на овој закон. 

(4) Утврдувањето на новиот пензиски основ се 
врши со примена на член 62 став 4 на овој закон. 

Член 159 
(1) Од новоутврдениот пензиски основ според 

член 158 на овој закон, износот на усогласената 
инвалидска пензија се одредува според член 36 на 
овој закон, а износот на усогласената старосна 
пензија — според член 36 став 3 на овој закон. 

(2) При одредувањето на износот на усогласе-
ната старосна пензија според член 36 став 3 на овој 
закон, можниот работен век се смета до денот кога 
на уживател от на пензијата му престанала актив-
ната воена служба. 

Член 160 
ч (1) На затечен воен пензионер кому пензијата 

му е одредена врз основа на остварениот личен до-
ход со примена ка член 53 од Основниот закон за 
пензиското осигурување, пензијата му се усогласу-
ва односно преведува според прописите што важат 
на подрачјето на заедницата на осигурувањето на 
работниците на кое тој го остварил последниот ли-
чен доход (член 19). 

(2) Затечениот воен пензионер може да бара, 
наместо според став 1 од овој член, новиот износ 

' на усогласената пензија да му се одреди спрема 
соодветната плата на чинот според чл. 158 и 159 
на овој закон. 

Член 161 
(1) На уживател на пензија кој како воен оси-

гуреник остварил старосна пензија, па врз основа 
на вработување по пензионирањето му е одредена 
нова пензија според член 55 на Основниот закон за 

- пензиското осигурување, порано остварената пензи-
ја ќе му се усогласува, на негово барање, според 
овој закон како пензија на затечен воен пензионер. 

(2) На уживател на пензија кој како воен осигуре-
ник се здобил со право односно остварил право на 
инвалидска пензија, па врз основа на вработување 
по пензионирањето како на трудов инвалид му е 
одредена старосна пензија односно нова инвалид-
ска пензија спрема соодветната категорија на ин-

валидност, инвалидската пензија на која имал пра-
во како воен осигуреник ќе му се усогласи, на не-
гово барање, според овој закон .како пензија на 
затечен воен пензионер. 

Член 162 
(1) Од времето што затечениот воен пензионер 

или уживател на пензија од член 161 став 1 на овој 
закон го поминал во вработување по остварување-
то на старосна пензија на воен осигуреник до по-
четокот на применувањето на овој закон, во вкуп-
ниот пензиски стаж за одредување на новиот из-
нос на усогласената пензија се сметаат само 
оние периоди на вработување во кои остварил ли-
чен доход, еднаков или поголем од износот на пла-
тата од која му е одредена пензијата. 

(2) Времето што уживател от на пензија од член 
161 став 2 на овој закон го поминал во работен од-
нос со најмалку половина од пропишаното полно 
работно време до почетокот на применувањето на 
овој закон, ќе се засмета во вкупниот пензиски 
стале за одредување на новиот износ на усогласе-
ната пензија според овој закон како да е поминато 
со полно работно време. 

(3) Кога за одредување на пензијата се зема 
вкупниот пензиски стаж (ст. 1 и 2) новиот износ на 
усогласената пензија се одредува, по исклучок од 
член 159 на овој закон, исклучиво спрема должина-
та на вкупниот пензиски стаж во процент од член 
18 на овој закон. Тој вкупен стаж за одредување на 
пензијата се зема предвид само ако за уживателот 
на пензијата тоа е поповолно од пензијата одреде-
на спрема пензискиот стаж наполнет до моментот 
на престанување на активната воена служба (чл. 
157 и 159). 

Член 163 
Уживател на исклучителна пензија кој оства-

рил пензија како воен осигуреник или исполнувал 
услови за здобивање со право на пензија како воен 
осигуреник според прописите важечки во моментот 
на престанување на активната воена служба, мо-
же да бара, наместо исклучителна пензија, да му 
се усогласи односно одреди и усогласи пензија спо-
ред овој закон како пензија на затечен воен пен-
зионер. 

Член 164 
Семејните пензии при усогласувањето се одре-

дуваат од усогласена пензија според чл. 157, 158, 
159 и член 160 став 1 на овој закон, зависно од бро-
јот на членовите на семејството (член 59), со тоа 
што уживател от на семејна пензија да може да 
поднесе барање за примена на член 160 став 2 и 
на член 161 на свој закон 

Член 165 
Уживател от на исклучителна семејна пензија 

може да бара да се примени одредбата на член 163 
од овој закон, ако умреното лице од кое го изве-
дува правото на семејна пензија исполнувало усло-
ви за примена на тој член и ако тој член на се-
мејството исполнувал услови за здобивање со пра-
во на семејна пензија според тогаш важечките 
прописи, а услови за користење на тоа право посто-
јат и во моментот на поднесувањето на барањето. 

Член 166 
(1) На затечен воен пензионер кој со пензијата 

се здобил спрема платата на соодветна класа на 
воен службеник со нижа подготовка, а без приме-
на на член 290 од Законот за Југословенската на-
родна армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64 
и 57/65), пензијата ќе му се усогласи спрема соод-
ветната плата на класата на воен службеник во 
која е унапреден според тој член. 

(2) Одредбата на став 1 од овој член се приме-
нува и при усогласување на семејна пензија. 
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2. Усогласување иа затечените инвалиднини и 
додаток за помош и нега 

Член 167 
(1) На уживател на инвалиднина кој како воен 

осигуреник се здобил со инвалиднина според Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување и ги 
исполнува условите од член 23 на овој закон, таа 
инвалиднина му се усогласува така што новиот 
износ на усогласената инвалиднина му се одредува 
според член 40 на овој закон, и тоа од основот од 
кој се одредува инвалиднина во текот на првата 
година од применувањето на овој закон. 

(2) На уживател на инвалиднина кој како воен 
осигуреник се здобил со инвалиднина а не ги ис-
полнува условите од член 23 на овој закон, и на-
таму му се исплатува само износот што му припаѓал 
до денот на почетокот на применувањето на овој 
закон. 

Член 168 
На затечен воен пензионер — уживател на до-

даток за помош и нега, тој додаток му се усогла-
сува врз основа на одлука на Собранието на Заед-
ницата на воените осигуреници, донесена во сми-
сла на член 43 од овој закон. 

3. Заеднички одредби 

Член 169 
(1) Новите износи на пензиите и инвалидшшите 

усогласени по службена должност, припаѓаат од 
денот на почетокот на применувањето на овој 
закон. 

(2) Новите износи на пензиите и шѕвалиднините 
усогласени по барање, припаѓаат од првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на барањето, 
но најрано од денот на почетокот на применувањето 
на овој закон. 

Член 170 
Ако износот на усогласената пензија односно 

инвалиднина би бил помал од износот кој на ужи-
ва телот му припаѓал до денот на почетокот на при-
менувањето на овој закон, и натаму ќе се исплатува 
тој поголем износ сб додека усогласени©? износ на 
пензијата односно на инвалиднината, со зголемува-
ње врз основа на усогласување, не го -достигне 
тој поголем износ. 

Член 171 
(1) Усогласените износи на пензиите и инвалид-

нините натаму се усогласзтваат како пензиите и ин-
валиднините одредени според овој закон. 

(2) На затечен воен пензионер кој, по преста-
нување на активната воена служба во Југословен-
ската народна армија по потреба на службата или 
поради неспособност за таа служба, остварил пен-
зија пред исполнувањето на општите услови за здо-
бивање со право на старосна пензија, усогласениот 
износ на пензијата натаму му се усогласува, по ис-
клучок од став 1 на овој член, со пензиите оства-
рени според овој закон во годината во која се вр-
ши усогласувањето. Таков начин на усогласување 
на тие пензии се врши додека затечениот воен пен-
зионер не наполни 60 (маж) односно 55 (жена) го-
дини живот. 

Член 172 
За усогласувањето на пензиите и инвалиднините 

се решава по постапката утврдена за решавање за 
правата според овој закон. 

Член 173 
(1) Врз вработените затечени уживатели на пен-

зии се применуваат одредбите од член 69 на овој 
закон. 

(2) Врз вработените затечени улшватели на ста-
росни пензии кои старосната пензија ја оствариле 

пред исполнувањето на општите услови за здоби-
вање со право на старосна пензија, за време на вра-
ботувањето, по исклучок од став 1 на овој член, 
се применуват одредбите на член 69 став 2 на овој 
закон. 

Г л а в а X X I 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 174 
(1) За нерешените барања, жалби и тужби во 

врска со утврдување на пензиски стаж или со оства-
рување на права од пензиското и инвалидското оси-
гурување по основ на својството на воен осигуре-
ник односно член на неговото семејство, поднесени 
до денот на почетокот на применувањето на овој 
закон, решаваат според прописите важечки до тој 
ден органите што се надлежни за решавање на 
таквите барања, жалби и тужби поднесени од стра-
на на осигурениците — работници односно членови 
на нивните семејства. 

(2) За правото на воен осигуреник на кој служ-
бата му престанала до денот на почетокот на приме-
нувањето на овој закон односно за правото на член 
на неговото семејство кои барање за остварување 
на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање ќе поднесат по тој ден, се решава според од-
редбите на Основниот закон за пензиското осигуру-
вање односно Основниот закон за инвалидското 
осигурување. 

(3) За решавање за правата од став 2 на овој 
член се применуваат во поглед на надлежноста и 
постапката, прописите што важат за осигурениците 
— работници на подрачјето на заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на работници-
те на кое на подносителот на барањето му престана-
ла активната воена служба. 

(4) Правата утврдени според овој член се усо-
гласуваат според одредбите на чл. 156 до 173 на 
овој закон. 

Член 175 
(1) На затечен воен пензионер, како и на воен 

осигуреник (член 14) ка ј кого за време на активна-
та воена служба настапило телесно оштетување 
предизвикано од болест или повреда надвор од ра-
ботата, за кое не можел да оствари право на инва-
лиднина според Основниот закон за инвалидското 
осигурување, со оглед на причината на телесното 
оштетување, ќе му се одреди, на негово барање, ин-
валиднина според овој закон ако ги исполнува ус-
ловите од член 2Z на овој закон. 

(2) Право на инвалиднина според овој член мо-
же да се оствари ако барањето е поднесено најдоц-
на во рок од една година од денот на почетокот на 
применувањето на овој закон. 

Член 176 
Одредбите на чл. 42 и 43 од овој закон се при-

менуваат и врз затечените уживатели на пензија, 
без оглед на тоа дали потребата од постојана помош 
и нега настапила пред денот на почетокот на при-
менувањето на овој закон или по тој ден. 

Член 177 
На вдовица на воен осигуреник односно на вдо-

вица на уживател на пензија, кој со таа пензија се 
здобил како воен осигуреник, која до денот на по-
четокот на применувањето на овој закон имала при-
во на материјално обезбедување врз основа на 
член 245 од Основниот закон за пензиското осигу-
рување, се однесуваат одредбите на член 49 став 3 
од овој закон. 

Член :73 
Одредбите на член 37 овој закон се примену-

ваат и врз затечените \ .лл , ,атели на инвалидска 
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ћензија, како и врз трудовите инвалиди кои, на-
место инвалидска пензија на која се здобиле со 
уграво како воени осигуреници според Основниот 
&акон за инвалидското осигурување, оствариле ин-
валидска пензија и Други права според член 138 ст. 
1 до 3 на тој закон. 

Член 179 
(1) Лицето што во моментот на престанокот на 

својството на воен осигуреник не ги исполнило ус-
ловите за здобивање со пензија според овој закон, 
а не може да се здобие со право на старосна пен-
зија по основ на осигурување ка ј друга заедница на 
пензиско и инвалидско осигурување, се здобива со 
право на пензија ка ј Заедницата на воените осигурени-
ци, со тоа што во поглед на условите за здобивање 
и начинот на одредување и користење на пензијата 
се применуваат прописите што важат за осигуре-
ниците — работници на подрачјето на надлежната 
заедница. Тие прописи се применуваат и во поглед 
на натамошното усогласување на вака остварените 
пензии. 

(2) Одредбата на став 1 од овој член согласно 
се применува и врз семејната пензија. 

Член 180 
Правата стечени според овој закон припаѓаат 

најрано од денот на почетокот на применувањето на 
овој закон. 

Член 181 
Децата на воените осигуреници и на затечените 

воени пензионери кои, за време на важењето на 
Основниот закон за инвалидското осигурување, ост-
вариле право на професионална рехабилитација ка-
ко деца — инвалиди, го задржуваат тоа право и 
натаму го користат според одредбите на овој закон 
(чл. 120 и 121). 

Член 182 
(1) До спроведувањето на редовните избори за 

Собранието на Заедницата на воените осигуреници, 
работите од надлежноста на Собранието ги врши 
Привременото собрание на Заедницата на воените 
осигуреници (во натамошниот текст: Привременото 
собрание). 

(2) Привременото собрание го сочинуваат 38 чле-
нови — претставници на активните воени лица и 
на воените пензионери. 

(3) Претставниците на воените пензионери ги 
одредуваат републичките односно покраинските од-
бори на сојузот на пензионерите — секој по двајца 
воени пензионери. Другите членови на Привреме-
ното собрание се одредуваат од претставници на 
активните воени лица, на начин и по критериум што 
ќе ги пропише сојузниот секретар за народна од-
брана. 

(4) Привременото собрание ќе се конституира во 
рок од 60 дана од денот на влегувањето во сила на 
овој закон и ќе формира свој извршен орган и, по 
потреба, други тела за спроведување на пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници. 

(5) Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
ќе ги изврши организационите и материјалните под-
готовки потребни за работата на Привременото собра-
ние и на неговите органи. 

Член 183 
(1) Привременото собрание донесува статут со 

1кој се утврдуваат составот и начинот на изборите, 
роковите за спроведување на изборите и за конс-
титуирање на Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници и општите акти потребни за примену-
вање на овој закон. 

(2) Мандатот на Привременото собрание трае до 
конституирањето на Собранието на Заедницата на 
воените осигуреници, кое треба да се конституира 
во рок од една година од денот на применувањето 
на овој закон. 

(3) Раководителот на Стручната служба е член 
ца извршниот орган на Привременото собрание спо-
ред положбата (член 130 став 2). 

Член 184 
Стручната служба ќе ги изврши подготовките 

потребни за работата на Привременото собрание. 

Член 185 
(1) Заедницата на пензиското и инвалидското 

осигурување на работниците и Заедницата на вое-
ните осигуреници ќе ги извршат потребните под-
готовки за пренесување на работите во врска со 
спроведувањето на пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници кои според овој 
закон спаѓаат во надлежност на Заедницата на 
воените осигуреници така што пренесувањето на 
тие работи да биде извршено најдоцна во рок од 
една година од денот на почетокот на применувањето 
на овој закон. 

(2) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика, по прибавено мислење од стручните служби 
на заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување и од Стручната служба, поблиску ги од-
редува начинот и роковите за пренесување на ра-
ботите од став 1 на овој член. 

Член 186 
(1) Додека не се изврши пренесувањето на ра-

ботите според член 185 на овој закон, заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците ќе продолжат со исплатување, во вид на 
аконтација, на износот на пензијата што во де-
кември 1972 година му припаѓал на воениот пен-
зионер или на член на семејството на воениот оси-
гуреник односно на воениот пензионер, ако за тоа 
време му припаѓа право на исплата на пензијата 
според прописите според кои е вршена исплатата 
до тој ден. 

(2) Одредбата на став 1 од овој член ќе се при-
менува и врЗ исплатата на други давања на воените 
пензионери односно воените осигуреници. 

(3) Заедницата на воените осигуреници ќе им ги 
надомести на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување на работниците аконтациите ис-
платени според ст. 1 и 2 на овој член за правата 
што втасуваат почнувајќи од 1 јануари 1973 година. 

Г л а в а X X I I 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 187 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

закон престануваат да важат одредбите од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 
16/71 и 60/71) и одредбите од Основниот закон за инва-
лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69), доколку се одне-
суваат на воените осигуреници, и одредбите на дру-
гите прописи што се однесуваат на пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници, 
ако се во спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 188 
(1) Овој закон ќе се применува од 1 јануари 

1973 година. 
(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, одредбите за конституирањето и работата на 
Привременото собрание (чл. 182 и 183), за организа-
цијата на Стручната служба (член 129), за подго-
товките за работата на Привременото собрание 
(член 184) и за пренесувањето на работите во врска 
со спроведувањето на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници (член 185) ќе 
се применуваат од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 189 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист па СФРЈ". 



Страна 1274 — Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ .Четврток, 21 декември 1972 

628. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за воените инвалиди, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата 
на Соборот на народите од 15 декември 1972 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
од 15 декември 1972 година. 

ПР бр. 122 
16 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Како воен инвалид се смета југословенски др-

жавјанин кој вршејќи воена должност во војна 
(воен инвалид од војните) или во мир (мирновремен 
воен инвалид) се здобил со рана, повреда, озледа 
или болест, та поради тоа кај него настапило оште-
тување на организмот. 

Член 2 
Како воен инвалид од војните се смета југо-

словенски државјанин кој вршејќи воена должност 
или други должности за воени цели или за целите 
на државната безбедност, во војна се здобил со 
рана, повреда, озледа или болест, та поради тоа 
к а ј него настапило оштетување на организмот за 
најмалку 20%. 

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

ужива правата според овој закон југословенски 
државјанин: 

1) кој од 17 април 1941 година до 15 мај 1945 
година во составот на партизанските одреди, на 
Народноослободителната војска и на партизанските 
одреди на Југославија односно на Југословенската 
армија, или вон од нивниот состав, претрпел оште-
тување 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 или органи на власта; 

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

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

4) кој претрпел оштетување на организмот во 
I Сојузничките редови во борбата за уништување на 

фашизмот или учествувајќи во востанијата за на* 
родното ослободување; 

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

6) кој по завршувањето на поранешните војки е 
огласен за воен инвалид од војните со одлуки на 
надлежните органи односно на кој дополнително 
му е признаено својство на воен инвалид; 

7) на кој му е признаено својство на воен ин-
валид од војните на сојузничките земји од Првата 
или Втората светска војна како на иселеник по-
вратник, доколку не прима инвалидски принад-
лежности од тие земји; 

8) кој според Договорот за мир со Италија ста-
нал југословенски државјанин или како југосло-
венски државјанин бил постојано населен на тери-
торијата присоединета кон Југославија според тој 
договор а на кој со одлуки на италијанските др-
жавни органи му е признаено својство на воен ин-
валид од војните поради оштетување на организмот 
во војната од 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 во 
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 
признаено својство на воен инвалид. 

(2) Права според овој закон, во смисла на став 1 
на овој член, има и југословенски државјанин кој 
се здобил со рана, повреда или озледа, учеству-
вајќи во оружена акција на државната безбедност 
или на народната одбрана или по повод таа 
акција по 31 декември 1947 година, или кој 
како припадник на оружените сили на Југо-
славија се здобил со рана, повреда или озледа во 
вршење на воени должности во странска земја 
која се наоѓа во воена состојба, ако на вршење на 
тие должности е упатен од страна на воените власти 
во рамките на меѓународните обврски што ги пре-
зела Југославија по 15 мај 1945 година. 

Член 4 
(1) Како мирновремен воен инвалид се смета 

воено лице кое во мирно време во составот на ору-
жените сили на Југославија, вршејќи воена дол-
жност или други должности за целите на држав-
ната безбедност и народната одбрана, без своја 
вина ќе се здобие со рана. повреда или озледа, та 
поради тоа ка ј него настапило оштетување на орга-
низмот за најмалку 20л/о. 

(2) Својство на мирновремен воен инвалид се 
признава и на лице: 

1) кое без своја вина се здобило со рана, по-
вреда или озледа при вршење на службата на 
милиција или на државната безбедност, за време на 
военостручна обука во здруженијата на резервните 
офицери и подофицери и во други стручни орга-
низации што ќе ги одреди сојузниот секретар за 
народна одбрана, како и за време на задолжителна 
обука за одбрана и заштита; 

2) кое во составот на југословенската војска во 
времето од 13 мај 1920 до 6 април 1941 година, 
вршејќи 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 мирновремен воен инвалид се смета и 

воено лице кое по 15 мај 1945 година се здобило 
со болест при вршењето на задолжителната воена 
служба во оружените сили на Југославија или при 
вршењето на должности во воените училишта во 
својство на питомец, па поради тоа к а ј него наста-
пило оштетување на организмот за најмалку 60V&. 
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(2) По исклучок од претходниот став, како мир-
повремен воен инвалид се смета и воено лице ка ј 
кое настапило оштетување на организмот за на ј -
малку 50а/о поради последици на болест здобиена 
вон Југославија на задолжителна воена служба што 
ја врши во рамките на меѓународните обврски што 
ш презела Југославија. 

(3) Лице кое според претходните ставови се здо-
било со права според овој закон и ги ужива на|* 
малку пет години, па по тоа состојбата му се по-
добри и процентот на инвалидитетот му се намали 
цод, процентите одредени во тие ставови, го задр-
жува својството на инвалид и правата спрема на-
малениот процент на инвалидитетот, ако процентот 
на инвалидитети не е помал од 20®/*. 

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

подразбира лицето што се смета за воено лице спо-
ред одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 
службата во оружените сили на Југославија. 

Член 7 
Се смета како мирновремен воен инвалид и 

ужива права според овој закон лице: 
1) кое според прописите донесени пред 6 април 

1941 година, со одлука на надлежниот орган е при-
знаено како мирновремен воен инвалид поради 
рана, повреда или озледа здобиена во бившата 
српска или бившата црногорска војска пред Бал-
канската или Првата светска војна; 

2) на кое со одлука на италијанските оружени 
сили му е признаено својство на мирноврем&н воен 
инвалид поради оштетување на организмот наста-
нато по демобилизацијата на италијанската оружена 
сила по војната од 1914 до 1918 година до 10 јуни 
1940 година. 

Член 8 
(1) Ако мирновремен воен инвалид за ист слу-

чај на инвалидност се здобие со право на riapn^lti 
надоместок за случај на телесно оштетување или 
на инвалидска пензија според прописите за инва-
лидското осигурување, тој по сопствен избор, Може 
да користи право на лична инвалиднина, ria дода-
ток за нега и помош од страна на дјруѓо лице и н | 
ортопедски додаток според овој закон, или право 
на паричен надоместок за случај на телесно оште-
тување односно инвалидска пензија според про-
писите за инвалидското осигурување. 

(2) Мирновремен воен инвалид кој ќе избере Ц 
ќе користи право на паричен надоместок за Случај 
на телесно оштетување или на инвалидска пензија 
според прописите за инвалидското осигурување, 
може да ги оствари другите права според овој за-
коп, освен правата на лична инвалиднина, на до*-
даток за нега и помош од страна на друго лице и 
на ортопедски додаток. 

Член 9 
(1) Ако мирновремен воен инвалид подоцна се 

здобие со право на паричен надоместок за СЛУЧАЈ 
на телесно оштетување или со право на инвалид-
ска пензија според прописите за инвалидското оси-
гурување врз основа на нов случај на инвалидност 
односно телесно оштетување врз кое не влијаел 
неговиот поранешен воен инвалидитет, ќе ги ко-
ристи и натаму сите права според овој закон. 

(?.) Ако мирновремен воен инвалид подоила са 
здобие со право на инвалидска пензија според про-
писите за инвалидското осигурување врз осмога на 
&оз случај на инвалидност врз која влијаел него-
виот поранешен воен инвалидитет, ќе ти користи и 
натаму сите права според овој закоп, и тоа: 

1) ако новиот случај на инвалидност настанал 
поради несреќа при работата или поради професију 
нална болест, во смисла на прописите за инвалид^ 
ското осигурување; 

2) ако новиот случај на инвалидност Настана^ 
поради болест или повреда ван од работата, под 
услов како мирновремен воен инвалид До настапу* 
вањето на новиот случај на инвалидност да поминал 
најмалку пет години во работен однос со полно ра-
ботно време, во смисла на прописите за инвалидско-
то осигурување. 

(3) Мирновремен воен инавлид кој не ги испол-
нува условите од став 2 точ. 1 и 2 на овој член, 
по сопствен избор, може да користи само едно од 
стечените права. 

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

применуваат и кога уживател на паричен надомес-
ток за случај на телесно оштетување или на ин-
валидска пензија, одредена според прописите за 
инвалидското осигурување, подоцна ќе се здобие 
со право на лична инвалиднина како мирновремен 
воен инвалид според одредбите на овој закон. 

Член 11 
(1) Ако мирновремен воен инвалид дополнител-

но се здобие со својство на воен инвалид од војните 
односно ако воен инвалид од војните дополнително 
СО здобие со својство на мирновремен воен инвалид, 
му се одредуваат правата на воен инвалид од вој-
ните, и тоа според групата во која се распоредува, 
согласно со прописите за утврдување на инвалиди-
тет во случај на повеќе рани, повреди, озледи или 
болести. 

(2) АКО здобивањето или користењето на некое 
право е врзано исклучиво за својството на воен ин-
валид од војните, инвалидот, во случаите од став ). 
fra овој член, може да го користи тоа право само 
Според групата и процентот на својот воен инвали-
дитет. 

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 да 
може да го користи едното или двете права според 
тие одредби, ако и тие исполнуваат услови за здо-
бивање со права според овој закон и услови за 
здобивање со право на семејна пензија според про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување. 

(2) Членовите на потесното семејство односно ро-
дителите 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 
но се влошила во војната односно под околностите 
од чл. 3 и 5 на овој закон, или болест за која не мо-
же да се заклучи сигурно дека е предизвикана од 
воените напори односно дека настанала под окол-
ностите од чл. 3 и 5 на овој закон, по 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 раз-
вој, па траењето и тежината на воените односно ми-
р нов ремените напори, како и на другите околнос-
ти што во одделен случај влијаеле врз болеста. 

(3) 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 својство на воен инва | 
| и д војните, ќе му Се одреди процентот на ин« 
валидитет ' без ^примена на ст. 1 и 2 на ОВОЈ член, 
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Член 14 
(1) Правата според овој закон се признаваат и на 

странски државјанин кој претрпел оштетуварве на 
организмот додека бил ЕО составот на партизански-
те одреди, на Народноослободителната војска и пар-
тизанските одреди на Југославија односно на Југо-
словенската армија, како и во составот на бившата 
српска или бившата црногорска војска, ако по тој 
основ не ужива инвалидски 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 Југо-
славија, ' може да ги ужива само правата изречно 
одредени со овој закон. 

Член 15 I 
(1) Заради остваруваше на правата според овој 

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

група — инвалиди со 

И 
III 
IV 
V 
VI 

'VII 
VIII 
IX 
X 

група — инвалиди со 

100% инвалидитет на 
кои за редов-
ниот живот им 
е потребна не-
га и помош од 
страна на дру-
го лице 

100% инвалидитет 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

(2) Како воен инвалидитет, во смисла на овој 
закон, се смета оштетување на организмот наста-
нато под околностите од чл, 2 до 5 на овој закон. 

(3) Процентот на инвалидитет се утврдува спо-
ред прописите што ги донесува сојузниот секретар 
за труд и социјална политика. 

Член 16 
(1) Правата предвидени со овој закон ги имаат: 
1) воените инвалиди; 
2) членовите на семејствата на лицата загина-

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

3) членовите на семејствата на воените инва-
лиди 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 се-
мејството на лице умрено до 15 мај 1946 година по-
ради рана, повреда, озледа или болест здобиена под 
околностите од чл. 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 
рвој член ниту членовите на семејствата осудени 
за дола од став 1 точка 3 па овој член. 

Член 18 
(1) Како членови на семејството, во смисла на 

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

вон брак и посвоените деца, како и пасиноците и 
хранениците кои загинатото, умреното или исчез-
натото лице односно умрениот воен инвалид ги 
издржувал најмалку за последната година пред сво-
јата смрт односно пред настапувањето на инвали-
дитетот (во натамошниот текст: потесното семејство); 

2) родителите, како и очувот, маштеата, посвои-
телот или хранителот кои за загинатото, умреното 
или исчезнатото лице односно за умрениот воен ин-
валид се грижеле најмалку за последните пет го-
дини пред неговата смрт или кои тоа лице односно 
инвалид 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 жена на загинатото, умре-
ното или исчезнатото лице кое пред 9 мај 1946 го-
дина 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 семејствата 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, х р а н е т и о т , очувот, манијата, пос-
воителот или хранителот, а ќе се смета и дека очу-
вот, маштеата, посвоителот или хранителот за тоа 
време се грижеле за загинатото, умреното или ис-
чезнатото лице. 

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

Член 19 
(1) Основните права што воениот инвалид и чле-

новите на семејството (член 18) ги имаат под усло-
вите 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 одредени драва според 

овој закон и за членовите на своето семејство. 

Член 20 
Правата според овој закон што се стекнуваат 

ло основ на здобиена рана, повреда или озледа, 
како и правата на членовите на семејството на 
умрениот воен инвалид, не застаруваат. 

Член 21 
Средствата за остварување на правата според овој 

закон се обезбедуваат како наменски средства на 
посебна сметка во буџетот на федерацијата. 

Член 22 
Правата од член 19 на овој закон припаѓаат без 

оглед на имотната состојба, на приходите од ра-
ботниот однос, од пензиското и инвалидското осигу-
рување или на приходот остварен по кој и да е 
друг основ. 

Страна 1276 — Број 67 
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Г л а в а н 

ОСНОВНИ ПРАВА 

1. Лична и семејна инвалиднина 

Член 23 
(1) Лична инвалиднина им припаѓа на воените 

инвалиди според групата во која се распоредени 
(член 15). 

(2) На воените инвалиди од I до VII група им 
припаѓа лична инвалиднина во месечни износи, и 
тоа: 

Гоупа Процент н а в о е н 

инвалидитет 
Месечен износ на инва-

лиднина во дииари 
I 100% и потребна нега 

и помош 2.037 
II 100% 1.476 

III 90% 1.116 
IV 80% 825 
V 70% 587 

VI 60% 364 
VII 50% 246 

(3) На воените инвалиди од VIII до X група им 
припаѓа лична инвалиднина во еднократен годи-
шен износ, и тоа: 

Гоупа н а воен Еднократен годишен износ 
инвалидитет на инвалиднина во динари 

VIII 
IX 
X 

40% 
30% 
20% 

1.421 
1.067 

714 

Член 24 
(1) Семејната инвалиднина се одредува спрема 

бројот на членовите на семејството што имаат пра-
во на семејна инвалиднина {член 18) и изнесува 
1.500 динари годишно за еден член на семејството, 
а се зголемува за по 750 динари годишно за секој 
натамошен член на семејството што е соуживател 
на инвалид пилата. 

(2) Ако семејна инвалиднина примаат два члена 
или повеќе членови на семејството, инвалиднината 
им припаѓа на соуживателите на рамни делови. 

(3) Исплатата на семејната инвалиднина се врши 
во еднакви износи два пати годишно, и тоа во јану-
ари и јули. 

(4) Во случај губење на правото на семејна ин-
валиднина, примените износи на семејна инвалид-
нина' не ќе се вратат. 

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 храњеници •— 
до наполнената 15 година на животот односно ако 
се на школување до крајот на пропишаното траење 
на редовното школување но најдоцна до наполне-
ната 26 година на животот, а ако се неспособни за 
стопанисување — за времето додека таа неспособ-
ност трае, под услов неспособноста да настапила 
пред наполнетата 15 година односно 26 година на 
животот. 

На лице од оваа точка што ќе го прекине шко-
лувањето поради боледување одобрено од надлеж-
ниот орган на јавната здравствена служба му при-
паѓа право на семејна инвалиднина и за времето што 
го поминало на боледување до наполнената 26 го-
дина на животот. Ако го продолжи редовното шко-

лување но не може да го заврши во редовниот 
рок поради прекинот настанат поради боледување-
то, на такво лице му се продолжува правото на се-
мејна инвалиднина и по наполнената 26 година на 
животот за онолку време колку што загубило од 
редовното школување поради одобреното боледу-
вање. 

(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 семејна инвалиднина како соуживател со нив, 
без оглед на условите од став 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 на став 2 на овој член, брачниот другар на воен 
инвалид кому му припаѓало право на додаток за 
пега и помош од страна на друго лице има право 
на семејна инвалиднина без оглед на условите 
предвидени во споменатите одредби, ако со инва-
лидот живеел во брачна заедница и во заедничко 
домаќинство 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 шетаат право на семејна инвалиднина до на-
полнената 26 година на животот и кога се оспосо-
буваат за самостоен живот и работа преку дополни-
телно школување или курсеви што даваат одредена 
стручна подготовка. Во таков случај право на се-
мејна инвалиднина може да се воспостави само 
еднаш. 

Член 26 
(1) Родителите и другите лица од член 13 став 1 

точка 2 на ОБОЈ 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 1) оствариле право на семејна ин-
валиднина. 

(2) Очувот, маштеата, посвоителот или храни-
телот кој исполнува услови за признавање право 
на семејна инвалиднина, има првенствено право 
отколку родителот кој не ги извршувал родител-
ските должности. 

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

инвалиднина 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 гри-
желе за подигањето и воспитувањето на лицето 
од кое го изведуваат своето право, односно оние 
кои тоа лице ги издржувало. 

Член 28 
На воен инвалид што ги исполнува условите 

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

Член 29 
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 
родител што имал повеќе деца па едното го загу-
било животот под тие околности, а другите го 
загубиле животот како граѓански жртви на војната 
(фашистички терор, воени операции, бомбардирање 
и ел.), му припаѓа семејна инвалиднина нагол смена 
за 50%, под услов ниедно од тие деца да не оста-
вило 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 
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14 на овој закон, им припаѓа семејна инвалиднина 
наголемена за 200 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-та година на животот 
односно пред наполнетите 26 години живот — ако 
детето 6РШО на редовно школување. 

(2) Наголемената семејна инвалиднина од став 1 
на овој член се исплатува месечно однапред. 

(3) Родителите — ^уживатели на семејна ин-
валиднина — имаат право на наголемената семејна 
инвалиднина од став 1 на овој член, секој поод-
делно. 

Член 31 
На уживателите на семејна инвалиднина и на 

воените инвалиди кои исполнуваат услови за стекну-
вање право на семејна инвалиднина според две или по-
веќе лица, им припаѓа семејна инвалиднина во ненама-
лен износ според секое од тие лица, со тоа што 
наголемената 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 на: 
1) воен инвалид од I група; 
2) воен инвалид од II, III и IV група ка ј кого 

настапило телесно оштетување на организмот не-
зависно од воениот инвалидитет што е еднакво на 
телесно оштетување на инвалид од I група. 

(2) Заради одредување височината на додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице, воените 
инвалиди од I до IV група се распоредуваат според 
степенот на, потребата од нега и помош, како и 
според групата на инвалидитетот, во три степени 
на додатоци, и тоа во: 

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 II, III и IV група чија 
неспособност е рамна на неспособноста на инвали-

• дите од I група распоредени во прв степен на до-
даток ; 

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 на додаток. 

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

1) 130% од просечниот месечен личен доход во 
Југославија од претходната година — за воените 
инвалиди распоредени во прв степен на додаток; 

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

3) 70% од просечниот месечен личен доход во 
Југославија од претходната година — за воените 
инвалиди распоредени во трет степен на додаток. 

(4) Се овластува сојузниот секретар за труд и 
социјална политика да пропише медицински инди-
кации за распоредување на воените инвалиди од 
I до IV група во смисла на став 2 од овој член 
според степенот на потребата од нега и помош од 
страна на друго лице и според групата 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 оцена на воениот инвалидитет 
(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 здрулѕениот 
труд во која му се обезбедени нега и помош од страна 
на друго лице, не му припаѓа додатокот од член 32 
на овој закон за времето што ќе го помине во 
таквата организација над три месеци, освен ако 
самиот ги поднесува трошоците за сместување и 
исхрана. 

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

3. Ортопедски додаток 

Член 34 
(1) Право 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 тешко 
оштетување на функцијата на екстремитетот или 
целосна загуба на видот на обете очи. 

(2) Телесните оштетувања од став 1 на овој 
член се распоредуваат во степени според тежината 
на оштетувањето. 

(3) Телесните оштетувања и нивното распореду-
вање 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 секретар за труд и 
социјална политика да може, по потреба, да ја 
дополнува во согласност со одредбите на овој закон 
Листата од став 3 на овој член. 

Член 35 
(1) Ортопедскиот додаток изнесува месечно: 
1) за прв степен на телесно оштетување 590 

динари; 
2) за втор степен на телесно оштетување 450 

динари; 
3) за трет степен на телесно оштетување 290 

динари; 
4) за четврти степен на телесно оштетување 140 

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 воениот инвалиди-
тет (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 одредените парични примања (член 63) им се 
исплатуваат во трансфер, им припаѓа постојан ин-
валидски додаток. 

(2) Височината на постојаниот инвалидски до-
даток за воени инвалиди зависи .од процентот на 
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инвалидитети и од степенот на телесното оштету-
вање и изнесува од 145 до 3.700 динари месечно. 

(3) Височината на постојаниот инвалидски до-
даток за уживател от на семејна инвалиднина из-
несува од 544 до 864 динари месечно. 

(4) На уживатели на лична и семејна инвалид-
нина кои, со оглед на работната способност, на 
можноста 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, сојузниот секретар за труд и социјална поли-
тика по службена должност го усогласува постоја-
ниот инвалидски додаток со настанатите промени. 

Член 38 
Се овластува- Сојузниот извршен совет да ја 

пропише височината на постојаниот инвалидски 
додаток до износите одредени во член 37 на овој 
закон. 

5. Заеднички одредби за инвалиднината, за додато-
кот за нега и помош од страна на друго лице и за 

ортопедскиот додаток 

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

педскиот додаток одредени според овој закон за-
должително се зголемуваат за процентот на порас-
тот на личниот доход во Југославија од претходната 
година, и во почетокот на секоја година се утврдува 
износот на додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице. 

i2) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика во почетокот на секоја година ги утврдува 
новите износи на примањата од став 1 на овој член. 

(3) Зголемувањата од став 1 на овој член не се 
однесуваат на лицата од член 63 на овој закон. 
За овие лица додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице се одредува од основот што е утврден 
за 1972 година. 

Член 40 
Неисплатените втасани износи на инвалиднина, 

на додаток за нега и помош од страна на друго 
лице и на ортопедски додаток и на други парични 
примања според овој закон можат да се наследу-
ваат. 

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 секретар за труд и социјална поли-

тика донесува поблиски прописи за начинот на 
исплатување на инвалиднината, на додатокот за 
нега и помош од страна на друго лице и на орто-
педскиот додаток, како и на другите парични при-
мања според овој закон и за контролата на извр-
шувањето на расходите. 

6. Здравствена заштита 

Член 43 
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 44 
(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 одредено 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 бацило-
носители, дезинфекции и други заштитни мерки 
во стан кога се медицински индицирани поради 
појава на заразни болести и др.); 

3) лекарски прегледи, лекување на болни, други 
видови медицинска помош и медицинска рехабили-
тација (во здравствени и други специјализирани 
организации на здружениот труд, во стан на болен 
и ел.), како и лекување со полна снабденост во 
природни лекувалиште; 

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 
материјал потребен за лекување; 

7) заботехничка помош и забопротетички сред-
ства; ч 

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

(2) Како лекарски и други видови медицинска 
помош што на воените инвалиди им се обезбедуваат 
во смисла на став 1 точка 1 од овој член, се подразби-
раат здравствените услуги што како мерки на превен-
тивна заштита непосредно им се даваат на корисни-
ците на здравствена заштита по нивно барање или 
врз основа на програмата на заедницата на здрав-
ственото осигурување и на договорот склучен со 
здравствените организации на здружениот труд — 
на сите осигурени лица, како и прегледите и 
другите видови медицински услуги што им се да-
ваат на корисниците на здравствена заштита заради 
утврдување на здравствената способност за работа 
или за воена служба според посебни прописи. 

(3) Како стручни медицински мерки за унапре-
дување на здравствената состојба, во смисла на 
став 1 точка 2 од овој член, се подразбираат мерките 
што се преземаат врз основа и во рамките на утвр-
дената програма на дејноста на заедницата на 
здравственото осигурување за унапредување на 
здравствената состојба и на здравствената залнтита 
на корисниците на таа заштита, а како стручни 
медицински мерки за спречување на заболувања во 
смисла на таа точка, се подразбираат здравстве-
ните услуги што на корисниците на здравствена 
заштита им се даваат кога се медицински инди-
цирани или кога се задолжителни врз основа на 
прописите. 

(4) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика донесува поблиски прописи за снабдување 
на воените инвалиди со протези, ортопедски и други 
помагала, со помошни и санитарни справи. 

Член 45 
Воените инвалиди што се во работен однос 

имаат право на надоместок на личниот доход за 
време на спреченост за работа ако: 

1) поради болест или повреда се привремено 
неспособни за работа односно ако заради лекување 
или медицински испитувања се сместени во стацио-
нарни здравствени и други специјализирани орга-
низации на здружениот труд; 

2) се спречени да работат поради одредено ле-
кување или медицински испитувања што не можат 
да се вршат вон од работното време на корисникот 
на здравствената заштита; 

3) се упатени на лекување во природни лекува-
лиште; 
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4) се изолирани како бацилоносители или по-
ради појава на заразна болест во нивната околина; 

5) се одредени да негуваат заболен член на 
потесното семејство; 

6) се одредени за придружник на болен упатен 
на лекување или на лекарски преглед во друго 
место. 

Член 46 
(1) На воените инвалиди им припаѓа надоместок 

на личниот доход во височина од 100% од основот 
за надоместок, во сите случаи и за сето време на 
спреченост за работа. Надоместокот во височина од 
100% од основот се исплатува и додека воениот 
инвалид се наоѓа во здравствена организација на 
здружениот труд или во друга специјализирана 
организација во која има сместување и исхрана. 

(2) На воените инвалиди што се уживатели на 
пензии или се уживатели на паричен надоместок 
според прописите за инвалидското осигурување, 
им се исплатуваат овие примања во ненамален 
износ додека се наоѓаат во стационарна здравствена 
или друга специјализирана организација на здру-
жениот труд во која имаат сместување и исхрана. 

Член 47 
Основот за надоместок на личниот доход го 

сочинува просекот на личниот доход што воениот 
инвалид го остварил во претходната година пред 
годината во која настапил случајот според кој се 
стекнува правото на надоместок. 

Член 48 
Организациите на здружениот труд односно за-

едниците на здравственото осигурување ќе им ис-
платуваат на воените инвалиди надоместок во висо-
чина од 100% од основот за надоместок, 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 осигурување од-
носно на организацијата на здружениот труд при-
паѓа надоместок во помал износ. 

Член 49 
(1) Уживателите на семејна инвалиднина имаат 

право на здравствена заштита во обем во кој е 
обезбедена за воените инвалиди, освен протези, 
ортопедски и други помагала, помошни и санитарни 
справи и лекување во природни лекувалишта. На 
уживателите на семејна инвалиднина им припаѓа 
и право на очила. 

(2) На децата — уживатели на семејна инвалид-
нина, по исклучок од одребата на став 1 на овој 
член, им се обезбедуваат и протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни оправи. 

Член 50 
(1) Здравствената заштита, во обемот предвиден 

за уживател от на семејна инвалиднина од член 49 
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 
инвалиди 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 предвиден 
во член 49 став 2 на овој закон, им се признава и 
на децата на воените инвалиди од III до VII група 
ако ги исполнуваат условите во поглед на годините 
на живот и школувањето, предвидени во член 25 
став 1 точка 2 на овој закон. 

Член 51 
(1) Воените инвалиди, без оглед дали имаат 

својство на осигурено лице или го немаат тоа свој-
ство, не учествуваат во поднесувањето на трошо-
ците за користење на здравствени услуги одредени 
од страна на собранието на заедницата на социјал-
ното осигурување. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, воените 
инвалиди и другите корисници на здравствена за-
штита според овој закон учествуваат во поднесува-
њето на трошоците за користење на лекови и на 
незадолжителна имунизација, и тоа во случаите и 
со износите што се одредени 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. пресметувањето се врши, непосредно 
со здравствената организација на здружениот труд 
што дава здравствени услуги. 

7. Бесплатно и повластено возење и други повлас-
тици 

а) Бесплатно и повластено возење 
Член 52 

Уживателите на правата 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 имаат 
право на бесплатно возење и со авион ако таков 
превоз е неопходен поради итноста на случајот. 

Член 53 
Кога уживателот на правата според овој закон 

патува по приватна работа во внатрешниот сообра-
ќај со железница, брод, автобус и авион, има право 
на посвластено 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 со авион — со повластица од 50% од 
редовната возна цена; 

2) уживате лот на семејна инвалиднина — едно 
патување годишно со железница, автобус или брод 
— со повластица од 75% од редовната возна цена. 
Уживателот на семејна инвалиднина може да ко-
ристи во внатрешниот сообраќај и едно патување 
годишно со железница, автобус или брод — со 
повластица од 75% од редовната возна цена — за-
ради обиколување на гробот на паднатиот борец 
според кој му се признаени правата според овој 
закон, а кој не е погребен во местото на живе-
ењето на уживател от на семејната инвалиднина. 

Член 54 
• (1) Како едно патување (член 53) се подразбира 

заминување од појдовното во упатното место (во-
зење во заминување) и враќање од упатното 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 55 
(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, имаат 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 И до X група, како и 
придружникот на други уживатели ка правата спо-
ред овој закон кога патуваат бесплатно (член 52), 
ако по оцена на надлежниот лекар поединец, на 
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лекарската комисија или на здравствената органи-
зација на здружениот труд е потребен придружник 
за време на патувањето. 

(3) Кога деца до наполнената 15 година на 
животот патуваат бесплатно (член 52), се смета дека 
во секој1 случај им е потребен придружник за време 
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 
придружува, или кога се враќа откако го испратил. 

Член 56 
(1) Поблиски прописи за бесплатното и повла-

стеното возење на воените инвалиди и на другите 
лица што имаат право на овие повластици донесува 
сојузниот секретар за труд и социјална политика, 
во спогодба со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски. 

(2) Сојузниот секретар за финансии, во спо-
годба со сој уши от секретар за сообраќај и врски, 
го пропишува начинот за исплатување на надоме-
стокот на организациите на здружениот труд во 
областа на сообраќајот за искористените бесплатни 
и повластени возења. 

б) Други повластици 
) 

Член 57 
Кога стекнувањето или одредувањето на некое 

право според посебни прописи зависи-од приходите, 
паричните примања според овој закон не се земаат 
како приходи при одлучувањето за односното право. 

Член 58 
На воен инвалид, дете — уживател на семејна 

инвалиднина и дете на уживател на лична инва-
лиднина до наполнетата 26 година на животот, им 
припаѓа надоместок за износите што според про-
писите за финансирање на школством ги платиле 
за време на школувањето, вклучувајќи ги и таксите 
за полагање на испити во училиштата, на факулте-
тите и на академиите. 

Член 59 
(1) На воен инвалид од I група кому инвалидско 

својство му е признаено поради тешки оштетувања 
на долните екстремитети кои, според одредбите 
на овој закон или врз основа на него донесените 
прописи, му даваат право на добивање ортопедска 
количка, му припаѓа моторно возило волумен до 
1000 с т \ 

(2) Наместо моторно возило волумен до 1000 cm3 

на воениот инвалид од став 1 на овој член кој сака 
да купи моторно возило од поголем волумен му 
припаѓа надоместок за купување такво возило на 
југословенскиот пазар во височина на цената на 
возилото од став 1 на 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 надоместок во постојан месечен износ 
на име трошоци за поправка на моторното возило 
(во натамошниот текст: паушален надоместок), како 
и надоместок на трошоците за осигурување на мо-
торното возило. 

(4) Височината на паушалниот надоместок за-
виси од годините на употреба на возилото, но не 
може да го надмине износот од ЗОО динари месечно. 

(5) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, ќе ја пропише височината на паушалниот 
надоместок до износот одреден во став 4 на овој 
член и начинот на исплатата на тој надоместок, 
видот на моторното возило, рокот на траењето и 
обемот на осигурувањето на возилото. 

Член 60 
(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 надоместок на износите што воениот ин-
валид ги платил на име административни такси 
за регистрација на возилото и на име надоместок за 
користење на јавните патишта при употреба на мо-
торни (патнички автомобили, моторен чамец или 
моторцикл) и запрежни возила, што им служат 
исклучиво за нивен личен превоз. 

(2) За пратки на протези и на други ортопедски 
помагала не се плаќа поштарина ниту превозни тро-
шоци во јавниот сообраќај. 

8. Помош во случај на смрт 

Член 61 
Во случај на смрт на воен инвалид, на члено-

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

9. Почеток, траење и престанок на правата 

Член 62 
(1) Инвалиднина, додаток за нега и помош од 

страна на друго лице, постојан инвалидски додаток 
и ортопедски додаток припаѓаат од денот на испол-
нувањето на условите за признавање на тие права 
ако барањето е поднесено во рок од три месеци од 
денот на исполнувањето на условите. Ако барањето 
е поднесено по истекот на овој рок, овие права припа-
ѓаат од првиот ден на наредниот месец по поднесу-
вањето на барањето. 

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

Член 63 
(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 Југославија, како и на југословенски државја-
нин со постојано живеалиште во странство. 

(2) Се овластува Сојузниот извршен совет за ли-
цата од став 1 на овој член да може повремено да 
ги зголемува личната и семејната инвалиднина, ор-
топедскиот додаток и додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице. 

Член 64 
(1) Правата според овој закон траат додека по-

стојат со овој закон пропишаните услови за стекну-
вање и уживање на тие права. 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 на свој 
член, започнатото лекување се продолжува до за-
вршетокот на лекувањето, но не подолго од шест ме-
сеци по престанокот на со законот пропишаните 
услови. 

Член 65 
(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 со 
тие права се здобиле поради неспособност за стопа-
нисување. 

(3) Правото на семејна инвалиднина и другите 
права ги губи брачниот другар што ги напуштил 
децата со кои ја ужива семејната инвалиднина и го 
запуштил нивното издржување, подигање и воспи-
тување. Овие права можат да се воспостават ако 
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родителот го продолжи вршењето ка родителската 
должност за време додека децата ја користат се-
мејната инвалиднина. 

Член бб 
(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) Лице на кое врз основа на амнестија или по-
милување му се укинати правните последици на 
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 67 
(1) На воен инвалид или на друго лице што ужи-

ва права според овој закон, осудено со правосилна 
судска пресуда на казна затвор подолга од шест 
месеци или на казна строг затвор, не му припаѓаат 
тие права додека се наоѓа на издржување на каз-
ната. 

(2) Органот на управата надлежен за решавање 
за правата според овој закон, може да одреди на 
членовите на семејството на воен инвалид од I до 
VII група што се наоѓа на издржување на казна 
подолга од шест месеци или строг затвор, да им се 
исплатуваат за тоа време паричните примања според 
овој закон на кои тие би имале право во случај на 
негова смрт, но најмногу до износот на неговите 
примања — ако воениот инвалид не е осуден поради 
кривично дело сторено од користољубје на штета 
на општествениот имот. 

(3) Ако воен инвалид или друго лице што ужива 
права според овој закон се наоѓа во истражен зат-
вор, на семејството што го издржува уживател от му 
се исплатува една половина од неговата инвалид-
нина, од додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и од ортопедскиот додаток. Задржаната 
половина ќе му се исплати на уживателот допол-
нително ако кривичната постапка со правосилна 
одлука биде запрена или ако уживателот со право-
силна пресуда биде ослободен од обвинението од-
носно ако обвинението против него биде одбиено, 
но не поради ненадлежност на судот. ' 

Член 68 
Правата според овој закон не можат да се пре-

несат врз друго лице. 

Член 69 
Воените инвалиди и другите лица што уживаат 

права според овој закон се должни да му ја пријават 
на надлежниот орган на управата секоја промена во 
личноста или во фактичките околности што влијаат 
врз одделно право или врз обемот на користењето 
на тоа^рава. 

Г л а в а I I I 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
СПОРЕД ОВОЈ ЗАКОН 

Член 70 
(1) Правата според овој закон се остваруваат 

кај надлежниот општински и републички односно 
покраински орган на управата. 

(2) Работите во врска со остварувањето на пра-
вата според овој закон од надлежноста на федера-
цијата ги врши Сојузниот секретаријат за труд и 
социјална политика. 

Член 71 
(1) За правата според овој закон решава во прв 

степен надлежниот општински орган на управата. 
(2) Се овластува сојузниот секретар за труд и 

социјална политика да може да ги одреди органите 
на управата месно надлежни за решавање за права-
та по барањата на странски државјани. 

Член 72 
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 73 
(1) Надлежните општински органи на управата 

се должни да водат евиденција за уживателите на 
инвалиднина, на додаток за нега и помош од стра-
на на друго лице и на ортопедски додаток, која 
обезебдува собирање на потребните статистички по-
датоци. 

(2) Евиденцијата од став 1 на овој член ја со-
чинуваат: евиденција за уживателите на личната 
инвалиднина — по групи односно проценти на ин-
валидитет; евиденција за уживателите на семејна 
инвалиднина — по сродство и по бројот на ужи-
вателите односно по бројот на лицата по кои се 
ужива семејната инвалиднина; евиденција за ужи-
вателите на ортопедски додаток — по степени на 
телесно оштетување; евиденција за уживателите на 
додаток за нега и помош од страна на друго лице — 
по групи на инвалидитет и по степени на додатокот 

(3) Водењето на евиденцијата се врши со внесу-
вање на податоците и промените во средствата за 
водење на евиденцијата (картотека, книга, ликви-
дационен лист, образец и ел.). 

(4) Извештај со податоците од евиденцијата спо-
ред состојбата на крајот на полугодието надлеж-
ните општински органи на управата му доставуваат 
на надлежниот републички односно покраински ор-
ган на управата, кој својот збирен извештај му го 
доставува на Сојузниот секретаријат за труд и со-
цијална политика. 

(5) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика донесува поблиски прописи за евиденцијата 
и за средствата за водење на евиденцијата. 

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

венската народна армија 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 по-
ради која настапило оштетување на организмот, 
односно кое под тие околности не загине или умре, 
веднаш по службена должност ќе покрене постапка 
со цел утврдување на причините и околностите под 
кои таквото лице е рането, повредено, озледено од-
носно з а п е а л 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 за-
кон ја покренува надлежниот орган на собранието 
на општината. 

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

Член 75 
Лицето што поднесува барање за признавање 

својство на мириовремен воен инвалид по основ 
на болест (член 5), може да го оствари тоа својство 
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само врз основа на писмени докази за постоењето на 
болеста што произлегуваат од времето на службата 
во оружените оили на Југославија или по отпуш-
тањето од неа, а пред истекот 30 дена по отпушта-
њето. 

Член 76 
Барања за признавање својство на мирновремен 

воен инвалид по основ на болест здобиена под окол-
ностите од член 5 на овој закон, можат да се подне-
суваат во рок од пет години по отпуштањето од 
оружените сили на Југославија што му претходело 
на поднесувањето на барањето. 

Член 77 
(1) Во постапката за остварување на правата 

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

(2) Општинскиот орган на управата шта ја води 
постапката е должен по службена должност да 
ги прибави исправите со кои се докажува некој 
факт или состојба од важност за донесувањето или 
извршувањето на решението или за преземањето 
на управно дејствие ЕО корист на странката, ако 
издавањето 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, и 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 допуштена жалба против 
пресуда на врховен суд на република до Врховниот 
суд на Југославија. 

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

ката за остварување на правата според озој закон 
врз основа на наодот и мислењето на лекарските 
комисии. 

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

(3) Во постапката за упатување на воени инва-
лиди во природни лекувалишта заради лекување, 
наод и мислење даваат посебни лекарски комисии 
(лекарска комисија и комисија на вештаци — лека-
ри) врз основа на наодот, мислењето и предлогот 
на лекарот поединец односно на здравствената ор-
ганизација на здружениот труд. 

(4) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика донесува поблиски прописи за лекување на 
воените инвалиди во природни лекувалишта, како 
и прописи за работа на лекарските комисии во пос-
тапката за остварување на инвалидските права спо-
ред овој закон. 

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

овој закон која им дава наод и мислење на органи-
те што решаваат за правата во прв степен, ја сочи-
нуваат три члена. Двата члена на комисијата се 
лекари, а едниот член на комисијата е претставник 
на Сојузот на здруженијата на борците од редови-
те на воените инвалиди. 

(2) Седиштето на лекарските комисии од став 
1 на овој член и подрачјата на кои тие ја вршат 
својата дејност ги одредува и членовите на комиси-
јата ги именува надлежниот републички односно 
покраински 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 ор-
ганите што решаваат за правата во втор степен, 
ја сочинуваат пет членови. Четирите члена на ко-
мисијата се лекари — специјалисти, а едниот член 
на комисијата е претставник на Сојузот на здру-
женијата на борците на Народноослободителната 
војна од редовите на воените инвалиди. Членовите 
на оваа комисија ги именува надлежниот републич-
ки односно покраински орган на управата. 

(2) Надлежниот републички односно покраински 
орган на управата може да формира две или пове-
ќе комисии од став 1 на овој член и да го одреди 
седиштето и подрачјето на нивната дејност. 

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

кон даваат мислење за процентот на воениот ин-
валидитет, за распоредувањето на воените инвалиди 
од I до IV група спрема степенот на потребата од 
нега и помош од страна на друго лице и за неспо-
собноста за стопанисување според и р о т :ите на 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика (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. Двата члена на 
комисијата се лекари — специјалисти, а едниот 
член на комисијата е претставник на Сојузот на 
здруженијата на борците на Народноослободител-
ната војна. 

(2). Комисијата на вештаци — лекари од член 
78 став 3 на овој закон ја сочинуваат четири члена. 
Трите члена на оваа комисија се лекари — специ-
јалисти, а едниот член на комисијата е претставник 
на Сојузот на здруженијата на борците на Народно-
ослободителната војна. 

(3) Членовите на комисиите од ст. 1 и 2 на овој 
член ги именува и седиштата и подрачјата на нив-
ната дејност ги одредува 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. 
Приговорот инвалидот го из јавува усно штом ќе му 
биде соопштено мислењето. Мислењето на лекар-
ската комисија по повод тој приговор е конечно. 

(2) Против мислењето на лекарската комисија со 
кое не е усвоен предлогот од лекарот поединец од-
носно од здравствената организација на здружениот 
труд инвалидот може да изјави приговор до коми-
сијата на вештаците — лекари во рок од осум дена 
од денот на соопштението односно доставувањето 
на мислењето на лекарската комисија. Мислењето 
на комисијата на вештаците — лекари е конечно. 

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

утврдува инвалидитетот, инвалиднината, додато-
кот за нега и помош од страна на друго лице и ор-
топедскиот додаток, подлежи на ревезија. 

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

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

(4) Ревизијата и жалбата,не го одлагаат извршу-
вањето на решението. 
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Член 85 
(1) Во вршењето на ревизијата надлежниот вто-

ростепен орган на управата може да се согласи со 
првостепеното решение или може да го измени, 
поништи или укине на штета или во корист на 
странката, 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 дека 
во првостепената постапка непотполно или погрешно 
се утврдени фактите или дека во постапката не се 
водело сметка за правилата на постапката што би 
биле од влијание врз решавањето на работата, или 
утврди дека погрешно се оценети доказите или де-
ка од утврдените факти е изведен погрешен заклу-
чок во поглед на фактичната состојба, или дека 
погрешно е применет прописот врз основа на кој е 
решена работата. 

(3) Првостепениот орган чие решение поради ре-
визијата е поништено или укинато и вратено на 
повторна постапка, донесува ново првостепено ре-
шение. 

(4) Новото првостепено решение подлежи на 
ревизија во која се испитува само дали новото ре-
шение е во согласност со причините поради кои 
поранешното првостепно решение е поништено или 
укинато. 

(5) Во вршењето на ревизијата второстепниот 
орган е должен да прибави мислење од лекарската 
комисија од член 80 на овој закон, ако е во праша-
ње утврдување на инвалидитет по основ на болест 
од член 13 на овој закон. 

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

ган што подлежи на ревизија не е изјавена жалба, 
а ревизијата не биде извршена во рок од три месе-
ци од денот на приемот на предметот од второстепе-
ниот орган, се смета дека е извршена ревизија и де-
ка е дадена согласност на решението. 

(2) Рокот за извршување на ревизијата во случа-
јот од член 85 став 3 на овој закон започнува да те-
че од денот кога мислењето на лекарската комисија 
то примил второстепениот орган. 

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

ко и против рег ение донесено во вршење на реви-
зијата ако со него е изменето првостепено решение, 
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 
повторна постапка, без оглед дали против првосте-
пеното решение е изјавена жалба или не. 

Член 88 
(1) Ако по донесувањето на конечното решение 

за правата според ОБОЈ закон кај воениот инвалид 
настапат промени што го менуваат утврдениот про-
цент на воениот инвалидитет за правата во врска 
со настаната промена се решава во постапката што 
се покренува по барање на странката или по слу-
жбена должност. 

(2) На барање за одредување на правата во сми-
сла на став 1 на овој член, ќе се покрене постапка 
само ако етичката го стори како веројатно тоа дека 
настапила * смена од влијание врз нејзините права. 

(3) Новата постапка ја БОДИ органот на управата 
надлежен за решавање за правата во прв степен. 

Член 89 
(I) Постапката за правата според овој закон, о-

к'-шчапа со рошрние против ко« нема редовно прав-

но средство во управната постапка, може да се обно-
ви и по истекот на роковите предвидени за обнова 
на постапката во Законот за општата управна пос-
тапка. 

(2) Ако во обновената постапка поранешното ре-
шение се замени со ново, правните последици по 
изменетото решение дејствуваат од денот кога е под-
несено барање за обнова — ако постапката за об-
нова е покрената по повод барање на странката, а 
од денот на донесувањето на новото решение — ако 
постапката за обнова е покрената по службена дол-
жност. 

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

Член 90 
(1) Решенијата со кои се одредуваат инвалид-

нина, додаток за нега и помош од страна на друго 
лице, ортопедски додаток и други парични примања 
според овој закон се извршуваат по службена дол-
жност. 

(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 секретаријат за труд 
и социјална политика. 

(4) Жалбата не го задржува извршувањето на 
решението на првостепениот орган. 

(5) Второстепеното решение со кое во постапката 
за ревизија односно за ревизија и жалба првостепе-
ното решение е изменето, се извршува по неговото 
доставување на првостепениот орган. 

Член 91 
(1) На воените инвалиди и другите уживатели на 

правата според овој закон им припаѓа надоместок 
на трошоците за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во друго место ако од страна на 
надлежниот орган се упатени или повикани заради 
остварување односно користење на правата според 
овој закон. Ако патувањето треба да се изврши на 
релација каде што не постои јавно превозно, сред-
ство, или постои но од оправдани причини не било 
можно да се користи бесплатно возење, на воените 
инвалиди и другите корисници на правата им при-
паѓа и надоместок на патните трошоци. 

(2) Надоместок на трошоците за исхрана и смес-
тување за време на патување и престој во друго 
место односно надоместок на патните трошоци им 
припаѓа на уживателите на правата според овој за-
кон од став 1 на овој член и за придружникот — 
ако според мислењето на лекарот поединец односно 
на лекарската комисија или на здравствената орга-
низација на здружениот труд му е потребен при-
дружник на корисникот за време на патувањето и 
престојот во друго место. 

(3) Надоместок 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 
питу корисници на права според овој закон, но под-
неле барање за утврдување на инвалидското својс-
тво односно за признавање права според овој за-
кон. 

(4) Сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика донесува прописи за височината на надо-
местокот на трошоците за исхрана и сместување за 
време на патување и престој во друго место. 

Член 92 
(1) Трошоците на постапкат-j 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. 
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Член 93 
Личната инвалиднина на инвалидите од VIII 

до X група се исплатува однапред за целата кален-
дарска година, а ако започнува да тече во текот на 
годината се исплатува во сразмерен износ до крајот 
на таа година. Во случај на загубување на правото на 
инвалиднина односно на намалување на инвалидни-
ната, инвалидот ќе ја врати примената инвалиднина. 

Член 94 
При остварувањето на здравствената заштита 

предвидена во овој закон, корисниците на здрав-
ствената заштита Слободно избираат лекар и здрав-
ствена организација на здружениот труд во рамките 
на подрачјето на надлежната заедница на здрав-
ственото осигурување на работниците. 

Член 95 
Лицата што имаат право на здравствена заштита 

според овој закон, а кои се здравствено осигурени 
по кој и да е основ, ја користат здравствената за-
штита регулирана со прописите за здравственото о-
сигурување, а според овој закон можат да ги корис-
тат само оние видови здравствена заштита што не се 
опфатени со тие прописи односно што се предвидени 
во член 97 на овој закон. 

Член 96 
Врз товар на средствата обезбедени според овој 

закон паѓаат трошоците на здравствената заштита 
од член 44 на овој закон за корисниците осигурени-
ци на заедницата на здравственото осигурување, ко-
га 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 за-

штита според овој закон, како осигуреници на за-
едницата на здравственото осигурување користат 
протези, ортопедски и други помагала, помошни и 
санитарни справи, лекување во природни лекува-
лишта и лекување во странство според овој закон, 
врз товар на средствата обезбедени во буџетот на 
федерацијата. 

(2) Воените инвалиди осигуреници на заедница-
та на здравственото осигурување наместо лекување 
во природни лекувалишта според овој закон можат, 
по сопствен избор, да користат лекување во ста-
ционарни здравствени организации на здружениот 
труд специјализирани за лекување со примена на 
природни фактори — според прописите на заедни-
цата на здравственото осигурување. 

Член 98 
(1) Трошоците 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 до колку истите дополнител-
но се применуваат. Ако здравствената заштита се 
користи на друг начин, врз товар на овие средства 
паѓаат само трошоците што по обемот одговараат на 
трошоците што ги повлекува користењето на таква-
та заштита на пропишаниот начин. 

(2) Врз товар на средствата на буџетот на феде-
рацијата се обезбедуваат и средства за покритие на 
разликата помеѓу надоместокот на личниот доход до 
височина од 100% што му припаѓа на воениот инва-
лид како осигуреник според прописите на заедница-
та на здравственото осигурување и надоместокот што 
според тие прописи би му припаѓал да не е воен 
инвалид Исплатувањето на оваа разлика го врши 
општинскиот орган на управата надлежен за испла-
тување на паричните примања според овој закон, 

и тоа на организациите на здружениот труд ка ј кои 
воените инвалиди се на работа за првите 30 дена 
спреченост за работа односно на фондовите на за-
едницата на здравственото осигурување над 30 дена 
спреченост за работа, на начин што ќе го пропише 
републичкиот односно покраинскиот орган на упра-
вата 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 поинаку одредено. 

(2) Својството на корисник на здравствена заш-
тита според овој закон се докажува со инвалидска 
здравствена книшка. 

(3) Обрасците што се во употреба во заедницата 
ма здравственото осигурување во врска со користе-
њето на здравствената заштита ќе се применуваат 
на согласен начин и при користењето на здравстве-
ната заштита според овој закон. 

(4) Здравствената организација на здружениот 
труд не може да му ускрати укажување на меди-
цинска помош на корисник кој не може да го до-
каже својството на корисник на здравствена заш-
тита. 

(5) Сојузниот секретар за труд и социјална поли-
тика донесува поблиски прописи за образецот, за 
начинот на издавање и за употреба на инвалидската 
здравствена книшка. 

Член 100 
(1) Односите со здравствените организации на 

здружениот труд што даваат здравствена заштита 
според овој закон, можат да се регулираат со дого-
вори. Овие договори ги склучува надлежниот оп-
штински орган на управата на чие подрачје се нао-
ѓаат здравствените организации на здружениот труд 
ако републиката односно покраината не пропишала 
поинаку. 

(2) Односите со природните лекувалишта што 
даваат здравствена заштита според овој закон, како 
и со организациите на здружениот труд што про-
изведуваат протези, ортопедски и други помагала и 
санитарни справи, се утврдуваат во согласност со 
републичкиот односно покраинскиот закон. 

(3) Со договорите од ст. 1 и 2 на овој член се 
утврдуваат: обемот и квалитетот 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. 

Член 101 
Ако исплатата на надоместоци, помошти и други 

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

Член 102 
(1) Упатување во странство на лекување на ли-

ца што имаат право на здравствена заштита според 
овој закон, се врши според прописите што ги доне-
сува сојузниот секретар за труд и социјална поли-
тика. 

(2) Рртттоттие за барањето за упатување на леку-
вање во е чуство донесува надлежниот републички 
односно покраински орган на управата. Тоа решение 
е конечно. 

Г л а в а IV 

НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 

Член 103 
(1) Корисник на правата според овој закон кому 

е извршена исплата на која немал право, е должен 
да го врати ц р т а н и о т износ: 
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1) ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или морал да знае дека се неточни, или на 
друг противправен начин остварил некое примања 
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 
загубувањето или обемот на некое право, а знаел 
или морал да знае за тие промени; 

3) ако примил парични исплати во износ пого-
лем од оној што му е одреден со решението на над-

- ленениот орган на управата. 
(2) Побарувањата од став 1 на овој член заста-

руваат со истекот на роковите одредени со прописи-
те за застареноста на побарувањата. Овие рокови 
започнуваат да течат од денот кога во управната 
постапка станало конечно решението со кое е утвр-
дено дека исплатуваното примање не припаѓа или 
дека припаѓа во помал обем (став 1 точ. 1 и 2 на 
овој член) односно од денот кога е извршена послед-
ната неправилна исплата (став 1 точка 3 на овој 
член), 

(3) Корисникот е должен да го врати неправилно 
исплатеното примање во износот примен најмногу 
за последните три години, сметајќи од последната 
исплата на која немал право. Ако тоа не го стори во 
рокот што ќе го одреди надлежниот првостепен ор-
ган, враќање на неправилно примениот износ може 
да се оствари со тужба кај надлежниот суд. Обврс-
ката за враќање на неправилно исплатените прима-
ња за овој период постои независно од тоа дали е 
поништено или укинато решението според кое е ис-
платено примањето. 

Г л а в а V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 104 
(1) Барањата за признавање на својство на воен 

инвалид од војните, по основ на болест здобиена 
под околностите од член 3 точ. 1 до 5 на овој закон, 
поднесени по 31 декември 1952 година не ќе се зе-
маат во постапка. 

(2) Барањата за признавање на својство на воен 
инвалид од војните, по основ на болест здобиена под 
околностите наведени во став 1 на овој член, кои до 
1 јули 1963 година не се окончани со правосилно ре-
шени ќе се расправат според прописите што ва-
желе 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 
молчело да се земе 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. 

Член 107 
(1) Барањата за признавање на права според о-

вој закон на членовите на семејствата на лица за-
гинати, умрени или исчезнати под околностите од 
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 точка 3 
на овој закон, поднесени по 31 декември 1952 година 
де 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 1852 година, ако најде дека е во пра-
шање 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 покренување на пос-
тапка. 

(4) Како лица умрени под околностите од чл. 2 
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 по-
краинскиот орган на управата со кое не е одобрено 
земање во постапка на барање за признавање на 
инвалидските права од став 1 на овој член, поднесе-
но 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 година 
според лице умрено по 15 мај 1946 година, а чија 
смрт настапила како последица од рана, повреда, 
озледа или болест здобиена под околностите од чл. 
2 и 3 на овој закон, ќе ги ухшваат сите права спо-
ред овој закон во обем и под услови предвидени со 
овој закон. 

Член 109 
На брачниот другар и на децата кои со правото 

на семејна инвалиднина и со другите права според 
овој закон се здобиле поради неспособност за стопа-
нисување па тие права ги загубиле поради стапува-
ње во брак, а кај кои оваа неспособност и натаму 
трае, ќе им се воспостават на нивно барање правото 
на семејна инвалиднина и другите права според овој 
закон. 

Член 110 
Зголемување на личната и семејната инвалидни-

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

Член 111 
(1) Пресметување на новите износи на семејната 

инвалиднина и на ортопедскиот додаток според овој 
закон, на досегашните корисници ќе изврши над-
лежниот општински орган на управата по службе-
на должност и без донесување решение. 

(2) За воените инвалиди од I до IV група на кои 
додатокот за нега и помош од страна на друго лице 
им е признаен според поранешните прописи распо-
редување во слепените според член 32 на овој за-
кон ќе изврши надлежниот општински орган на уп-
равата по службена должност по претходно приба-
вениот наод и мислење од надлежната лекарска ко-
мисија. До донесувањето на решението за распореду-
вање ќе им се исплатува, како аконтација, износот 
на додатокот што им припаѓал до 31 декември 1972 
година. 

Член 112 
До донесувањето на поблиски прописи по овлас-

тувањата дадени со овој закон ќе се применуваат, 
освен одредбите што се спротивни на овој закон, 
следните прописи: 

1) Уредбата за височината на постојаниот ин-
валидски додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/70); 

2) Правилникот за индикациите и за роковите 
на траењето на протезите, на ортопедските и дру-
гите помагала и на санитарните справи за воените 
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инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ*', бр. 
33/70), како и одредбите од Правилникот за снабду-
вање на воените инвалиди од војните со протези, ор-
топедски и други помагала, помошни и санитарни 
справи („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63) што се 
однесуваат на постапката, контролата и начинот на 
добивање на помага лата; 

3) Правилникот за лекување на воените инвали-
ди од војните во природни лекувалишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/63); 

4) Правилникот за упатување на лекување во 
странство на корисниците на здравствена заштита 
според Законот за воените инвалиди од војните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

5) Правилникот за работата на лекарските ко-
мисии во постапката за остварување на инвалидски-
те права според Законот за воените инвалиди од вој-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

6) Правилникот за остварување на правото на 
воените инвалиди од војните на бесплатно и повлас-
тено возење („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/64); 

7) Правилникот за водење евиденција за ужива-
телите на инвалидски принадлежности според Зако-
нот за воените инвалиди од војните („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/68): 

8) Правилникот за определување на височината и 
начинот за исплатувањето на надоместоците на вое-
ните инвалиди од војните на име трошоци за поп-
равка и трошоци за осигурување на патнички мо-
торни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/65) 

9) Правилникот за начинот на исплатувањето на 
инвалидските принадлежности и другите парични 
примања според Законот за воените инвалиди од 
војните и за контролата на избришувањето на тие 
расходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63); 

10) Упатството за утврдување на процентот на 
воениот инвалидитет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/70): и 

И) Упатството за инвалидската здравствена кни-
шка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/59 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/63); 

Член 113 
Со влегувањето во сила на овој лакон престану-

ваат да важат Законот за воените инвалиди од вој-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 
54/67, 53/68, 56/69, 60/70, 15/71 и 68/71) и Законот за 
мириовремените воени инвалиди {„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/59). 

Член 114 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

Л И С Т А Т А 

НА ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА ШТО ПОВЛЕКУ-
ВААТ ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК, 

ГЛАСИ: 

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

која повлекува воен инвалидитет од I група; 
2) оштетување на функцијата на два или повеќе 

екстремитети кое е последица од здобиена рана, по-
вреда или озледа, а повлекува воен инвалидитет од 
100%; 

3) потполна загуба на видот на обете очи; 
4) ампутација на една нога во натколепицата 

или на една рака во лактот или во надлактица^. 
2, Телесни оштетувања од втор степен се: 
5) ампутација на една нога во потколеницата; 
6) ампутација на една подлактица или на една 

шака; 
7) оштетување на функцијата на еден или пове-

ќе екстремитети кое е последица од здобиена рана, 
повреда или озледа, како и обострана ампутација 

на нож јото според Chopart, ако оштетувањето однос-
но ампутацијата повлекува воен инвали/^итет од 80% 
или 90°/о. 

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

Lisfrank, или обострана ампутација на ножјето спо-
ред Chopart, или комбинација на овие ампутации, 
ако повлекува воен инвалидитет под 80%; 

9) ампутација PI ли ексартику лација во скочниот 
зглоб; 

1 Обештетување на функцијата на еден или пове-
ќе екстремитети кое е последица од здобиена рана, 
повреда или озледа, ако оштетувањето на еден ек-
стремитет повлекува воен инвалидитет од 60% или 
70%. 

4. Телесни оштетувања од четврти степен се: 
11) оштетување на функцијата на еден или пове-

ќе екстремитети кое е последица од болест а повле-
кува воен инвалидитет од најмалку 80%; 

12) други телесни оштетувања кои се. последица 
од здобиена рана, повреда или озледа, чиј воен ин-
валидитет изнесува најмалку 80%. 

629. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИ-

ЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1ЗД1" 

Се прогласува Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941", што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата та 
Соборот на народите од 15 декември 1972 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
15 декември 1972 година. 

ПР бр. 119 
16 декември 1572 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Бр,оз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж.Густав Влахов, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА 

„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА ШГ* 

I. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 1 
Носителот на „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 одредени права 

според овој закон и за членовите на своето семеј-
ство. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Како членови на семејството, во смисла на овој 
закон, се сметаат: брачниот другар, децата (родени 
во брак или вон брак или посвоени, пасиноци и вну-
чиња 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 здрав-
ственото осигурување 

Член 3 
Носителот на споменица ја користи здравстве-

ната заштита и другите права од здравственото оси-
гурување, во обем и ниво што ги утврдува заедни-
цата на здравственото осигурување. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена заштита и други права 
од здравственото осигурување помал од обемот ут-
врден за воените инвалиди со Законот за воените 
инвалиди, носителот на споменица може да ја ко-
ристи здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување во обемот утврден со 
тој закон. 

Член 4 
На носителот на споменица му припаѓа надо-

месток на личниот доход во височина од 100% од 
просечниот личен доход остварен за последните 
12 месеци пред настапувањето на случајот според 
кој се здобива со правото на надоместок на личниот 
доход, и тоа во сите случаи и за сето време на при-
времената спреченост за работа. Надоместокот во 
височина од 100% од основот се исплатува и додека 
носителот на споменица се наоѓа во здравствена ор-
ганизација на здружениот труд во која има сместу-
вање и исхрана, како и за време на лекување во 
природни лекувалишта. 

На носителот на споменица кој е уживател на 
пензија, на додаток кон пензијата, на парични надо-
местоци според прописите за пензиското и инвалид-
ското .осигурување 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 здравствената организација на 
здружениот труд во која има сместување и исхрана. 

Член 5 
Носителот на споменица кој здравствената за-

штита и другите права од здравственото осигуру-
вање ги остварува во обемот утврден од заедницата 
на здравственото осигурување, таа заштита ја ост-
варува на начинот и по постапката што се утврде-
ни со прописите за здравственото осигурување и со 
актите на заедницата на здравственото осигурување. 
Здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување од член 3 став 2 на овој за-
кон, како и лекувањето во странство, ги оствару-
ва носителот на споменица на начинот и по пос-
тапката што со прописите за воените инвалиди се 
утврдени за воените инвалиди. 

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 начинот 
и по постапката што важат за воените лица, ако 
тоа е поповолно за него. 

Член 6 
Носителот на споменица, без оглед на тоа дали 

има својство на осигурено лице или тоа својство 
го нема, не учествува во поднесувањето на трошо-
ците за користење на здравствените заслуги одре-
дени од страна на заедницата на здравственото оси-
гурување. 

По исклучок од став 1 на овој член, носителот 
на споменица учествува во поднесувањето на тро-
шоците за користење на лекови и за незадолжител-

на имунизација и тоа во случаите и со износите што 
се одредени со прописите за здравственото осигуру-
вање. 

Член 7 
Членовите на семејството на носителот на спо-

меница — уживател на постојано месечно парично 
примање, како и членовите на семејството — ужи-
ватели на постојано месечно парично примање спо-
ред овој закон, ја користат здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување, во 
обемот и нивото утврдени од заедницата на здрав-
ственото осигурување. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена зашита и други права 
од здравственото осигурување помал од обемот ут-
врден за членовите на семејството на осигуреник 
рдботник, членовите на семејството од став 1 на 
овој член можат да ја користат здравствената заш-
тита и другите права од здравственото осигурување 
во обемот утврден за членовите на семејството на 
осигуреникот-работник, под условите под кои члено-
вите на семејството на осигуреникот-работник ги 
остваруваат овие права. 

Член 8 
Носителите на споменица и членовите на нив-

ните семејства што имаат право на здравствена за-
штита и други права од здравственото осигурување 
според овој закон, ја остваруваат здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигуру-
вање во обем што го утврдува заедницата на здрав-
ственото осигурување врз товар на средствата на 
фондот на здравственото осигурување, а разликата 
помеѓу обемот утврден од страна на заедницата на 
здравственото осигурување и обемот утврден со овој 
закон, како и лекувањето на носителите на споме-
ница во странство — врз товар на средствата на 
буџетот на федерацијата. 

2. Додаток кон пензијата 

Член 9 
На носител на споменица кој остварува пен-

зија според прописите за пензиското и инвалидско-
то осигурување, му припаѓа и додаток кон пензи-
јата во височина на разликата помеѓу пензијата и 
износот од 100% куд просечниот месечен личен до-
ход што го остварил за последните 12 месеци пред 
пензионирањето. 

На носител на споменица — воен осигуреник му 
припаѓа додаток кон пензијата во височина на раз-
ликата помеѓу одредената пензија и износот од 100'% 
од платата и другите примања што се земени како 
основ при одредувањето на неговата пензија, ако 
тоа е поповолно за него. 

Вкупниот износ на пензијата и на додатокот 
кон пензијата не може да го надмине износот на 
највисокиот месечен личен доход на функционер 
на Сојузната скупштина од претходната година. 

Член 10 
На носител на споменица на кој одредената од-

носно усогласената пензија според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување му изне-
сува помалку од износот на просечниот месечен ли-
чен доход во Југославија од претходната година, 
му припаѓа додаток кон пензијата во височина на 
разликата помеѓу износот на така одредената пен-
зија и просечниот месечен личен доход во Југосла-
вија од претходната година. 

Член 11 
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. 9 и 10 на овој закон, му припаѓа 
додаток кон пензијата во височина на разликата 
помеѓу пензијата и износот од 85% од просечниот 
месечен личен доход во Југославија од претходната 
година. 
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Член 12 
На членовите на семејството на умрен носител 

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

Член 13 
Додатокот кон пензијата се усогласува на на-

чинот и по постапката што се пропишани за усогла-
сување на пензиите, со тоа што усогласениот из-
нос на пензијата и на додатокот кон пензијата за 
годината во која се врши усогласувањето не може 
да го надмине износот на највисокиот месечен ли-
чен доход на функционер на Сојузната скупштина 
од претходната година. 

Член 14 
Височината на додатокот кон пензијата ја од-

редува органот надлежен за решавање за правото 
на пензија со истото решение со кое решава за тоа 
право. 

Исплатата на додатокот кон пензијата ја врши 
органот надлежен за исплата на пензијата заедно 
со пензијата 

3. Постојано месечно парично примање 

Член 15 
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 Југославија од претход-
ната година. 

Постојано месечно парично примање, под усло-
вите од став 1 на овој член, им припаѓа и на чле-
новите на семејството на умрен носител на споме-
ница, ако во поглед на годините на возраста или 
неспособноста ги исполнуваат условите за здобива-
ње со право на семејна пензија според прописите за 
пензиското осигурување. 

Постојано месечно парично примање им припа-
ѓа на родителите на носителот на споменица, ако тоа 
право не го остваруваат брачниот другар и децата. 

Брачниот другар на умрениот носител на спо-
меница со стапувањето во брак го губи правото на 
постојано месечно парично примање. 

Член 16 
Височината на постојаното месечно парично 

примање на членовите на семјството од умрениот 
носител на споменица се одредува во процентот во 
кој 'се одредува семејната пензија, зависно од бро-
јот на членовите на семејството. 

Член 17 
Постојаното месечно парично примање припа-

ѓа од денот на исполнувањето на условите за приз-
навање на правото на постојано месечно парично 
примање, ако барањето е поднесено во рок од 3 ме-
сеци од денот на исполнувањето на условите. Ако 
барањето е поднесено по истекот на овој рок, пос-
тојаното месечно парично примање припаѓа од пр-
виот ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето. 

Член 18 
Постојаното месечно парично примање го одре-

дува и исплатува органот на управата на собранието 
на општината надлежен за работите на борците и во-
ените инвалиди. 

4. Годишно парично примање за закрепнување 

Член 19 
Носителот на споменица има право на годишно 

парично примање за закрепнување во височина од 
2.000 динари годишно. 

Сојузниот секретар за труд и социјална поли-
тика, во почетокот' на секоја година, врши усогла-
сување на износот од став 1 на овој член за порас-
тот на процентот на животните трошоци од прет-
ходната година, а врз основа на официјалните по-
датоци на Сојузниот завод за статистика. 

Исплатата на годишното парично примање за 
закрепнување ја врши Сојузниот секретаријат за 
труд и социјална политика. 

5. Бесплатно и повластено возење со средствата на 
јавниот сообраќај 

Член 20 
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 75% од редов-
ната возна цена; 

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

Член 21 
Како едно патување, во смисла на овој закон, се 

подразбира заминување од појдовното до упатното 
место (возење во заминување) и враќање од упатно-
то во пој ДОЕНОТО место или во 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 од сите 
гранки на сообраќајот назначени во член 20 на овој 
закон. 

Член 22 
Поблиски прописи за користење на бесплатно и 

повластено возење донесува сојузниот секретар за 
труд и социјална политика, во спогодба со сојузниот 
секретар за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со 
сојузниот секретар за сообраќај и врски, го пропи-
шува начинот за исплатување на надоместоците на 
организациите на здружениот труд во областа на 
сообраќајот за искористените бесплатни и повлас-
тени возења. 

6. Годишен одмор 

Член 23 
Носителот на споменица кој е во работен однос 

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

II. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Просечниот месечен личен доход во Југославија 

од претходната година го утврдува, во почетокот на 
секоја година, сојузниот секретар за труд и социјал-
на политика врз основа на официјалните податоци 
на Сојузниот завод за статистика. 

Додека за тековната година не се утврди про-
сечниот месечен личен доход од став 1 на овој член, 
ќе се исплатуваат додатокот кон пензијата и пос-
тојаното месечно парично примање во височината 
од претходната година,, како аконтација. 
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Член 25 
Додатокот кон пензијата и постојаното месечно 

парично примање можат да бидат предмет на из-
вршувана или обезбедување, и тоа: 

1) до половина — за законска издршка, и 
2) до третина" — за побарување на општествена-

та заедница, на организациите на здружениот труд, 
на банките и граѓаните. 

Член 26 

штов решаваат за правата од здравственото осигу-
рување, пензијата, додатокот кон пензијата и посто-
јаното месечно парично примање, во рок од 3 месеци 

од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 32 
Усогласување на годишното парично примање за 

закрепнување од член 19 став 1 на овој закон нема 
да се врши во 1973 година. 

Член 33 
Додека не се донесат поблиските прописи од член 

22 на овој закон, бесплатното и повластеното во-
зење со средствата на јавниот сообраќај ќе се корис-
ти на досегашниот начин. 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за правата на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/56 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65, 23/67, 42/67 и 60/70). 

Финансиските средства за остварување на пра-
вата според овој закон <!£ обезбедуваат во буџетот 
на федерацијата, како наменски средства на посеб-
на сметка. 

Начинот на пресметувањето помеѓу фондовите 
на пензиското, инвалидското и здравственото оси-
гурување односно органот на управата на собра-
нието на општината и буџетот на федерацијата се 
врши на начин што ќе го утврди сојузниот секре-
тар за финансии. 

Член 27 
Во случај на смрт на носител на споменица, на 

оној што ќе го изврши законот на умрениот му при-
паѓа паричен надоместок на трошоците за закоп 
во паушален износ од 4.000 динари. Сојузниот сек-
ретар за труд и социјална политика врши усогла-
сување на износот на надоместокот на трошоците 
за закоп спрема движењето на цените на тие тро-
шоци. Исплатата на трошоците за закоп ја врши 
органот на управата на собранието на општината 
надлежен за работите на борците и воените ин-
валиди. 

Исплатата на надоместокот од став 1 на овој 
член нема влијание врз правото на членовите на 
семејството на надоместок на трошоците за закоп 
и на посмртната помош според прописите за здрав-
ственото осигурување. 

Член 28 
Семејството односно лицето или организацијата 

што пред закопот ќе извршат превоз на умрениот 
носител на споменица имаат право на надоместок на 
фактичните трошоци за превоз на умрениот од 
местото на смртта до местото на закопот. Исплата-
та на трошоците за превоз на умрениот ја врши 
општинскиот орган на управата на собранието на 
општината надлежен за работите на борците и во-
ените инвалиди. 

Член 29 
Правата утврдени со овој закон не му припа-

ѓаат на носител на споменица што ја напуштил зем-
јата, се настапил во странство и активно дејствува 
против уставниот поредок на СФРЈ. 

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

Поблиски прописи за примена на овој член до-
несува Сојузниот извршен совет. 

- III. ПРЕОДНИ И 'ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Носителот на споменица и членовите на не-

говото семејство што ги остваруваат правата утвр-
дени со Законот за основните права на борците на 
Шпанската националноослободителна и револуци-
онерна војна, не можат да остваруваат и права утвр-
дени со овој закон. 

Член 31 
Решените и нерешените барања за остварување 

ка правата, поднесени според Законот за правата на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/56 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56 '65, 23/67, 42/67 и 60/70), се 
пренесуваат врз соодветните органи и организации 

Член 35 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 го-

дина. 

630. 

Врз основа на Уставниот амнадман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО 

ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Се прогласува Законот за основните права на 
лицата одликувани со Орден на народен херој, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 15 декември 1972 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор од 15 
декември 1972 година. 

ПР бр. 121 
16 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

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

ВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

I. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 1 
Лицето одликувано со Орден на народен херој 

(во натамошниот текст: народниот херој) има право 
на: 

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

2) годишно парично примање; 
• 3) повластено возење. 
Народниот херој има право на здравствена за-

штита и други права од здравственото осигурување 
и за членовите на своето семејство. 
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Член 2 
Членовите на семејството на лице што по 

смртта е одликувано со Орден на народен херој и 
членовите на семејството на загинат односно ум-
рен народен херој имаат право, под условите од-
редени 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 напол-
нетата 15 година на животот односно ако се на шко-
лување до наполнетата 26 година на животот, а ако 
се неспособни за стопанисување — додека таа нес-
пособност трае, како и родителите. 

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

Член ^ 
Средствата за основните права според овој закон 

се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, како 
наменски на посебна сметка. 

1. Здравствена заштита и други права од здравстве-
ното осигурување 

Член 5 
Народниот херој користи здравствена заштита и 

други права од здравственото осигурување во обем, 
на начин и по постапка што ги утврдува заедницата 
на здравственото осигурување. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена заштита и на други пра-
ва од здравственото осигурување помал од обемот 
утврден за воените инвалиди со Законот за воените 
инвалиди, народниот херој може да користи здрав-
ствена заштита во обемот и по постапката утврдена 
со тој закон. 

Народниот херој што здравствена заштита ос-
тварува во обем утврден од страна на заедницата 
на здравственото осигурување, таа заштита ја оства-
рува на начинот и по постапката што се утврдени со 
прописите за здравственото осигурување и со актите 
на заедницата на здравственото осигурување. Здрав-
ствената заштита од став 2 на овој член и лекува-
њето во странство народниот херој ги остварува на 
начинот и по постапката што се утврдени за вое-
ните инвалиди според прописите за воените инва-
лиди. 

Народниот херој може да остварува здравствена 
заштита кај воените санитетски органи и установи 
на начинот и по постапката што важат за воените 
лица. 

Член 6 
Народниот херој не учествува во поднесувањето 

на трошоците за користење на здравствените услуги 
одредени од заедницата на здравственото осигуру-
вање. 

По исклучок од став 1 на овој член, народниот 
херој учествува во поднесувањето на трошоците за 
користење на лекови и за незадолжителна имуни-
зација и тоа во случаите и со износите што се од-
редени со прописите за здравственото осигурување 
на работниците. 

Член 7 
На народниот херој му припаѓа надоместок на 

личниот доход во височина од 100% од основот за 

надоместокот на личниот доход во сите случаи и за 
сето време на привремената спреченост за работа во 
врска со користењето на здравствена заштита. На-
доместокот во височина од 100% од основот се ис-
платува и додека народниот херој се наоѓа во-здрав-
ствена организација на здружениот труд во која 
има сместување и исхрана. 

На народниот херој му припаѓа надоместок на 
личниот доход и за време на спреченсста за работа 
поради лекување во природни лекувалишта. 

На народниот херој што е уживател на пензи-
ја или на парични надоместоци според прописите за 
инвалидското осигурување, му се исплатуваат овие 
примања во ненамален износ додека се наоѓа во здрав-
ствена организација на здружениот труд во која има 
сместување и исхрана. 

Член 8 
Основ за надоместок на личниот доход претставува 

просекот на личниот доход што народниот херој го 
остварил за последните 12 месеци пред настапува-
њето на случајот според кој се здобива со право на 
надоместок. 

Член 9 \ 
Членовите на семејството остваруваат право на 

здравствена заштита и други права од здравстве-
ното осигурување во обем, на начин и по постапка 
пропишани за членовите на семејството на осигуре-
никот — работник. 

Член 10 
Лицата опфатени со овој закон што се здрав-

ствено осигурени по кој и да е основ, задолжително 
користат здравствена заштита и други права од 
здравственото осигурување според прописите за 
здравственото осигурување, а според овој закон мо-
жат да ги користат само оние видови здравствена 
заштита што не се опфатени со тие прописи. 

Врз товар на средствата обезбедени според овој 
закон паѓаат трошоците на здравствената заштита и 
на другите права од здравственото осигурување за 
корисниците од став 1 на овој член кога тие корис-
тат здравствена заштита според овој закон, што не 
им е обезбедена според прописите за здравственото 
осигурување. 

2. Годишно парично примање 

Член 11 
На народниот херој му припаѓа годишно парично 

примање во износ од 1.500 динари. 
На народниот херој со живеалиште во стран-

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

Член 12 
На членовите на семејството на лицата одлику-

вани со Орден на народен херој (член 2) им припаѓа 
годишно парично примање во износ од 1.50о динари. 

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

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

На членовите на семејството од став 2 на овој 
член со живеалиште во странство, покрај паричното 
примање од став 1 на овој член, им припаѓа и пос-
тојан додаток во износ од 1.500 динари годишно. 
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3. Постојано месечно парично примање 

Член 13 
На брачниот другар односно на родителите на 

лицето што е по смртта одликувано со Орден на 
народен херој или што загинале или умрело како 
народен 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 Југославија 
од претходната година. 

На брачниот другар односно на родителите што 
оствариле право на пензија која не го достигнува 
просечниот месечен личен доход во Југославија од 
претходната година, им припаѓа постојано месечно 
парично примање во височина на разликата помеѓу 
пензијата што му припаѓала за декември претходна-
та година и тој просечен месечен личен доход, со 
тоа што да не може да биде пониско од 50 динари. 

Постојаното месечно парично примање им при-
паѓа на родителите ако тоа парично примање не го 
остварува брачниот другар. 

Просечниот месечен личен доход во Југославија 
од претходната година го утврдува во почетокот на 
секоја година сојузниот секретар за труд и социјал-
на политика врз основа на официјалните податоци 
на Сојузниот завод за статистика. Додека за теков-
ната година не се утврди просечниот личен доход, ќе 
продолжи исплатата на постојаното месечно при-
мање од декември претходната година како акон-
тација. 

Член 14 
Постапка за признавање на правото на постоја-

но месечно парично примање поведува месно над-
лежниот општински орган на управата за работите 
на борците и воените инвалиди кој врши и исплата 
на ова примање, по барање на заинтересираното ли-
це, на боречката или друга општествено-полптичка 
организација. 

Постојаното месечно парично примање припаѓа 
од денот на исполнување на условите за признавање 
на истото, ако барањето е поднесено во рок од три 
месеци од денот на исполнувањето на условите од-
носно од првиот ден на наредниот месец по поднесу-
вањето на барањето ако барањето е поднесено по 
истекот на рокот од три месеци. 

4. Повластено возење 

Член 15 
На народниот херој му припаѓа право, на сред-

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

ница (I класа), брод (I класа) и 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 16 
Како едно патување, во смисла на овој закон, се 

подразбира заминување од појдовното до упатеното 
место (возење во заминување) и враќање од упат-
I70T0 со ПОУДОБНОТО место или во некое друго место 
(возење во враќање) 

При возењето во заминување и при возењето во 
ВРАЌАЊЕ, од ПСЈДОЕТТОТО до упатното место или об-
ратно. можат да се користат превозни средства на 
сите гранки на сообраќајот (железница, брод, авто-
бус и авион). 

Член 17 
Поблиски прописи за користење на бесплатното 

и повластеното возење донесува сојузниот секретар 
за труд и социјална политика, во спогодба со со-
јузниот секретар за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретар за финансии, во согласност 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, то про-
пишува начинот за исплатување надоместокот на 
организациите на здружениот труд во областа на 
сообраќајот за искористените, повластици. 

И. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
По барањето на заинтересираните лица заради 

остварување на правата според овој закон, освен по 
барањата за остварување на правото на здравствена 
заштита и на другите права од здравственото оси-
гурување и за остварување на правото на постојано 
месечно парично примање (чл. 13 и 14), решение до-
несува Сојузниот секретаријат за труд и социјална 
политика, против чие решение може да се поведе 
управен спор. 

Исплатувањето на годишното парично примање 
(чл. 11 и 12) го врши Сојузниот секретаријат за труд 
и социјална политика. 

Член 19 
Член на семејството што за кривично дело, извр-

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

Член 20 
Трошоците за користење на здравствени услуги 

и другите трошоци во врска со остварувањето на 
здравствената заштита и на здравственото осигуру-
вање според овој закон, ги пресметува и исплатува 
надлежната заедница на здравственото осигурување 

Заедницата на здравственото осигурување ги на-
доместува трошоците од став 1 на овој член врз то-
вар на средствата обезбедени за оваа цел во буџетот 
на федерацијата (член 4). 

Пресметката помеѓу фондовите на здравствено-
то осигурување односно органот на управата на 
собранието на општината и буџетот на федерацијата 
се врши на начин што ќе го утврди сојузниот се-
кретар за финансии. 

Член 21 
Закопот на умрениот народен херој се врши на 

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

Член 22 
До донесувањето на поблиски прописи за корис-

тење на бесплатното и повластеното возење, бес-
платното и повластеното возење ќе се користат на 
досегашниот начин. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да се применуваат: 
1) чл. 19 до 27 од Законот за одликувањата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64, 60/70 и 12/72); 
2) одредбите на Уредбата за остварување на пра-

вата на лицата одликувани со Орденот на народен 
херој, со орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со 
ор денот Бел орел со мечеви и со Златната медалја 
на Оби лик („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 4/69 
и 56/71) што се однесуваат на лицата одликувани со 
Орден на народен херој. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година* 
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Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧ-

КИОТ ДОДАТОК 

Се прогласува Законот за боречкиот додаток, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 15 декември 1972 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
15 декември 1972 година. 

ПР бр. 120 
16 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

З А К О Н 
ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

Член 1 
Со овој закон им се воспоставува право на 

додаток заради обезбедување минимум примања 
од работниот однос (во натамошниот текст: бореч-
киот додаток), и тоа: 

1) на учесниците од Народноослободителната 
борба — југословенски државјани кои во Народно-
ослободителната борба стапиле пред 9 септември 
1943 година односно пред 13 октомври 1943 година, 
а на кои, според прописите за пензиското осигуру-
вање, времето од стапувањето во Народноослободи-
телната борба до 15 мај 1945 година им е засметало 
во посебен стаж во двојно траење; 

2) на учесниците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година — југословенски државјани на кои времето 
поминато во формациите на шпанската републи-
канска војска им е засметаш) во посебен стаж во 
двојно траење; 

3) на учесниците од Народ ^ослободителното 
движење на Грција — југословенски државјани кои 
ѓо тоа движење стапиле пред 9 септември 1943 го-
дина, а на кои, според прописите за пензиското оси-
гурување, времето од стапувањето во Народноосло-
бодителното движење на Грција, а најмалку од 6 ап-
рил 1941 година до 15 мај 1945 година, им се смета 
непрекинато во посебен стаж во двојно траење. 
г Како учесници од Народноослободителната бор-

ба од став 1 на овој член кои во Народноослободи-
телната борба стапиле пред 13 октомври 1943 годи-
на се сметаат лицата што станале југословенски др-
жавјани според Договорот за мир со Италија или 
како југословенски државјани биле постојано нас-
т а н е а на територијата што со овој договор и е при-
поена на Југославија или се родени на територијата 
на Италија а станале југословенски државјани. 

Член 2 
Боречки додаток им припаѓа на лицата од член 

1 на овој закон (во понатамошниот текст: борците) 
за времето додека се наоѓаат во работен однос со 
полно работно време ако имаат најмалку 15 годи-
ни пензиски стаж, од што најмалку 10 години стаж 
на осигурување според прописите за пензиското оси-
гурување. 

( Кдко работен однос со полно работно време, во 
смисла на став 1 на овој член, се подразбира и вре-

мето што во редовен работен однос ќе го поминат 
со скратено работно време: 

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

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

Во стажот на осигурувањето до 10 години од 
став 1 на овој член се сметаат во еднократно трае-
ње и сите периоди што на борците по тој основ им се 
сметаат во посебен стаж во двојно траење. 

Член 3 
Боречкиот додаток се одредува во височина на 

разликата помеѓу личниот доход остварен за рабо-
тата во полно работно време, кој не може да биде 
помал од минималниот личен доход утврден со до-
говор на републиките и автономните покраини, и 
износот на просечниот месечен личен доход во Ју-
гославија од претходната година (во натамошниот 
текст: основот за одредување на боречкиот додаток), 
што, во почетокот на секоја година, го утврдува со-
јузниот секретар за труд и социјална политика врз 
основа на официјалните податоци на Сојузниот за-
вод за статистика. 

Договорот на републиките и автономните покра-
ини за минималниот личен доход од став 1 на ОБОЈ 
член е општозадолжителен. 

Член 4 
На борецот кој привремено се наоѓа вон рабо-

тен однос му се продолжува правото на боречки до-
даток ако во часот на престанувањето на работниот 
однос му е исплатуван тој додаток или ако би имал 
право на боречки додаток врз основа на месечниот 
износ на личниот доход остварен во изминатиот 
месец. 

Борецот кој во моментот на престанувањето на 
работниот однос не остварил боречки додаток 
поради тоа што не поднесувал барање за признава-
ње правото на боречки додаток може да поднесе ба-
рање и да го оствари правото на додаток ако во ме-
сецот што му претходи на престанувањето на работ-
ниот однос неговиот личен доход не го достигнал 
основот за одредување на боречкиот додаток. 

Во периодот додека борецот се наоѓа привремено 
БОН работен однос, боречки додаток му припаѓа ако 
и додека има право на паричен надоместок според 
прописите за организацијата и финансирањето на 
вработувањето, и тоа во височина од 50% од бореч-
киот додаток што би му припаѓал да не го прекинал 
работниот однос. 

Член 5 
Боречкиот додаток влегува во основот за одре-

дување на пензијата и на паричните надоместоци од 
кој и да се вид, што им припаѓаат на осигурениците 
според прописите за пензиското и инвалидското оси-
гурување, како и во основот за одредување надо-
местокот на личниот доход според прописите за 
здравственото осигурување. 

Член 6 
Правото на боречки додаток престанува со ос-

тварувањето на правото на старосна или инвалид-
ска 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: 
општинскиот орган на управата) според седиштето 
на организацијата на здружениот труд каде што 
борецот е вработен (во понатомашниот текст: ис-
платувачот на личниот доход) врз основа на пен-
зискиот стаж односно посебниот стаж утврден од 
страна на органот надлежен за утврдување на тој 
стаж. 
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Постапката за остварување на правото на бореч-
ки додаток ја поведува општинскиот орган на упра-
вата по барање на заинтересираното лице. 

Решението со кое е признаено правото на бореч-
ки додаток му се доставува заради извршување на 
исплатувачот на личниот доход со налог за одреду-
вање височината па месечниот износ на боречкиот 
додаток и за исплата на додатокот на корисникот. 
Промената на основот за одредување на боречкиот 
додаток не повлекува потреба за донесување ново 
решение. 

Член 8 
Боречки додаток припаѓа од денот кога борецот 

ги исполнил условите за здобивање со право на тој 
додаток, ако барањето за остварување на боречкиот 
додаток го поднел во рок од три месеци од денот на 
исполнувањето на условите за здобивање со право 
на тој додаток. 

Ако барањето е поднесено по истекот на рокот 
од три месеци, боречкиот додаток припаѓа од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на бара-
њето, како и за три месеци наназад. 

Член 9 
Боречкиот додаток се одредува во месечен из-

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

ваат и исплатуваат, како аконтација, боречкиот до-
даток на борците на кои правото на боречки дода-
ток им е признаено со решение на надлежниот оп-
штински орган на управата, и тоа за секој месец во 
кој личниот доход не го достигнал износот на утвр-
дениот основ за одредување на боречкиот додаток. 

Конечниот месечен износ на боречкиот додаток 
исплатувачите на личниот доход го одредуваат за 
секое изминато календарско тримесечје врз основ^ 
на пресметувањето на вкупно исплатениот личеа 
доход 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 
личниот доход, конечниот месечен износ на бореч-
киот додаток се одредува 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 личе& 
доход над вкупната и исплатената аконтација н& 
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 
одредување на месечниот износ на боречкиот додаток 
само за тоа тримесечје. 

Ако при конечното одредување па месечниот из-
нос па боречкиот додаток за изминатото календар-
ско тримесечје се утврди дека на борецот на име 
аконтација на боречкиот додаток му е исплатува!! 
боречки додаток иако додатокот не му припаѓа, или 
му е исплакуван поголем износ од износот што е 
конечно одреден, износот што не му припаѓа односно 
што пов-лќс му е исплатен ќе се пресмета од нево-
вист личен доход. 

Член 10 
Надлежниот општински орган на управата им 

го одредува и исплатува боречкиот додаток н& 
борците вработени кај приватни работодавци, како 
и на оние што привремено се наоѓаат вон работен од-
нос (член 4), 

Член If 
Во почетокот на тековната година, додека Со-

јузниот секретаријат за труд и социјална политика 
не го ут орди основот за одредување на боречкиот 
Додаток за тековната година, боречкиот додаток 
привремено ќе се одредува и исплатува како акон-
тација спрема си гого г од пр:: гх идната година. Ко-

нечниот износ на боречкиот додаток за првото три-
месечје на тековната година ќе се одреди откако ќе 
Се утврди основот за одредување на боречкиот до-
даток за таа година. 

Член 12 
Средствата за исплата на боречкиот додаток и 

на придонесот за социјално осигурување платен за 
износите на боречкиот додаток се обезбедуваат во бу-
џетот на федерацијата како наменски на посебна 
сметка. 

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 сојуз-
ниот секретар за труд и социјална политика. 

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 три-
месечје во височина од 50% од вкупно исплатениот 
износ на име боречки додаток во изминатиот прес-
метковен период. Конечно пресметување за изми-
натата година помеѓу исплатувачот на личниот до-
ход и надлежните општински органи на управата ќе 
се изврши во рок од 15 дена од донесувањето на за-
вршната сметка. 

Член 13 
Исплатувачите на личниот доход се должни на 

надлежниот општински орган на управата, на него-
во барање, да му ги доставуваат потребните податоци 
Ј$а личниот доход на поднесувачот на барањето за 
боречки додаток и другите податоци, кога тоа е пот-
ребно за решавање за правото на боречки додаток 
односно за одредување на височината и за исплата 
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 височината и исплатата на додатокот* 

Член 15 
Надлежните општински органи на управата се 

должни да водат'евиденција за сите борци на кои 
им е признаено правото на боречки додаток, како 
и за оние на кои им се исплатува боречки додаток, 
и тоа поединечно за. секој корисник (ликвидациона!! 
лист на корисникот на боречки додаток). 

Збирен извештај со податоците од евиденцијата 
според состојбата на крајот на полугодието надлеж-
ните општински органи на управата му доставуваат 
на републичкиот односно покраинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на борците и воените 
инвалиди, а овој му доставува на Сојузниот секре-
таријат за труд и социјална политика збирен извеш-
тај од евиденцијата за републиката односно за ав^ 
тонолшата покраина. 

' Член 16 
Сојузниот секретар за труд и социјална полити-

ка донесува поблиски прописи за начинот на одре-
дување па боречкиот додаток, за начинот и постап-
ката за пресметување помеѓу исплатувачот на лич-
ниот доход и надлежниот општински орган на уп-
равата и за евиденциите за борците иа кои им е 
признаено правото на боречки додаток што треба да 
ги водат надлежните општински органи па управата. 

Член 17 
Ако на борецот по донесувањето на ' решението 

за признавање на правото на боречки додаток ity 
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престанал работниот однос ка ј еден лсплатувач на 
; личниот доход а тој ќе заснове работен однос к а ј 

друг исплатувач на личниот доход на територијата 
I на истата општина, надлежниот општински орган на 
' управата ќе му достави на исплатувачот на личниот 

доход копија од решението за признавање правото 
на боречки додаток со потребните податоци и со 
налог за исплата на боречкиот додаток. 

Ако на борецот по донесувањето на решението 
За признавање правото на боречки додаток му пре-
станал работниот однос к а ј еден исплатувач на до-
ходот а тој ќе заснове работен однос ка ј друг испла-
тувач на личниот доход на територијата 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 уп-
равата надлежен според местото на неговото ново 
вработување целиот предмет со сите списи и пот-
ребните податоци. Општинскиот орган на управата, 
надлежен според местото на новото вработување, на 
исплатувачот на личниот доход ќе му достави копија 
од решението за признавање правото на боречки до-
даток со потребните податоци и со налог за испла-
та на боречкиот додаток. 

Член 18 
Одговорното лице на исплатувачот на личните 

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

1) ако го ускрати или ограничи правото на учес-
никот од Народноослободителната борба на боречки 
додаток што му е признаено со решение на надлеж-
ниот општински орган на управата (член 7); 

2) ако ускрати давање одделни податоци на над-
лежниот општински орган на управата или даде 
неточни податоци и известувања, или ако оневоз-
можи контрола на 'правилноста на утврдувањето 
на износот и на исплатата на боречкиот додаток (чл. 
i3 и 14). 

Член 19 
На борците од член 1 на овој закон кои се здо-

биваат со право на боречки додаток според овој за-
кон, а кои ги исполниле условите за признавање 
правото на боречки додаток, боречкиот додаток им 
припаѓа од 1 јануари 1973 година, ако барањето за 
остварување на додатокот го поднесат до 31 март 
1973 година. Ако барањето го поднесат по тој ден, 
боречкиот додаток им припаѓа од првиот ден на на-
редниот месец, како и за три месеци наназад. 

Член 20 
Додека со договор на републиките и автоном-

ните покраини не се утврди минималниот личен доход 
од член 3 на овој закон, како минимален личен до-
ход во смисла на тој член ќе се смета минималниот 
личен дохоД" утврден со општиот акт на исплатува-
чот на личниот доход односно одреден со законот 
на републиката и автономната покраина. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за боречкиот додаток 
(„Стг/жбен лист на СФРЈ", бр. 52/64, 35/65, 20/69 и 
15/71). 

До донесувањето на поблиските прописи според 
член 16 на овој закон, согласно ќе се применува, ос-
вен одредбите што се спротивни на овој закоч, У-
патството за начинот за определување на боре-:: :,т 
додаток, за пресметување на извршените исплати и 
за евиденцијата на корисниците на боречки додаток 
(„СлужЅбен лист на СФРЈ", бр. 6/65). 

Член 22 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

Го дина. 

632. 

Врз основа на Устѕвниот амапдггш XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО 
ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО 
ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН 

МЕДАЛ НА (ЗБИЛИЌ 

Се прогласува 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, што го усвои Сојузната скупшти-
на, на седницата на Соборот на народите од 15 де-
кември 1972 година и на седницата на Социјално-
-здравствениот собор од 15 декември 1972 година. 

ПР бр. 123 
16 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

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

СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЕ 

Член 1 
Лицето одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда 

со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен 
медал на Обилиќ, установен во Црна Гора 1851 го-
дина, има право на: 

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

2) на едно бесплатно патување годишно со 
авион, железница, брод и автобус. 

На лицето одликувано со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, покрај правата од став 1 на овој 
член, му 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 др наполне-
тата 26 година на животот, а ако се неспособни за сто-
панисување додека трае таа неспособност, на умре-
но лице одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, имаат право на: 

1) парично примање во износ од 1.500 динари 
годишно; 

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

Член 3 
Средствата за основните права споггд о в°Ј з а~ 

коп се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, 
како наменски на посебна сметка. 

Член 4 
Одликуваното лице од член 1 на овој закоп ко-

ристи здравствена заштита и други права од здрав-
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ствеиото осигурување во обем, на начин и по пос-
тапка што ги утврдува заедницата на здравственото 
осигурување. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствената заштита помал од обе-
мот утврден за воените инвалиди со Законот за вое-
ните инвалиди, одликуваното лице може да користи 
здравствена заштита во обем и по постапка утвр-
дени со тој закон. 

Одликуваното лице што остварува здравствена 
заштита во обем утврден од заедницата на здрав-
ственото осигурување, ја остварува таа заштита на 
начин и по постапка што се утврдени со прописите 
за здравственото осигурување и со актите на заед-
ницата на здравственото осигурување. Здравствена-
та заштита од став 2 на овој член одликуваното 
лице ја остварува на начинот и по постапката што 
се утврдени за воените инвалиди според прописите 
за воените инвалиди. 

Член 5 
На одликуваното лице од член 1 на овој закон 

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

Член 6 
Членовите на семејството на умрено лице 

одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви 
(член 2) остваруваат право на здравствена заштита 
и други права од здравственото осигурување, на 
начин и по постапка пропишани за членовите на 
осигуреникот — работник. 

jv Член 7 
Лицата опфатени со овој закон што се здрав-

ствено осигурени по кој и да е основ задолжително 
користат здравствена заштита и други права од 
здравственото осигурување според прописите за 
здравственото обигурување, а според овој закон 
можат да ги користат само оние видови здравствена 
.заштита што не се опфатени со тие прописи. 

Врз товар на средствата обезбедени според овој 
£акон паѓаат трошоците за здравствена заштита за 
Корисниците од став 1 на овој член кога користат 
здравствена заштита според овој закон, што не им 
е обезбедена според прописите за здравственото 
осигурување. 

& Член 8 
* По барањата на одликуваните лица и на чле-

новите на семејството на умрените лица одликувани 
to орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви заради ос-
тварување на правата според овој закон, освен по 
барањата за остварување на правото на здравстве-
на заштита и другите права од здравственото оси-
гурување, решенија донесува Сојузниот секретари-
јат за труд и социјална политика. Против овие ре-
шенија може да се поведе управен спор. 

Исплатувањето на паричното примање (чл. 1 И 
2) го врши Сојузниот секретаријат за труд и соци-
јална политика. 
; Член 9 

Како едно бесплатно патување годишно, во 
смисла на овој закон, се подразбира заминувањето 
од појдовното до упатното место (возење во зами-
нување) и враќањето од упатното во појдовното 
место или во некое друго место (возење во вра-
ќање). 

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

Член 10 
Поблиски прописи за користењето на бесплатно 

возење донесува сојузниот секретар за труд и соци-

јална политика, во спогодба со сојузниот секретар 
за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретар за финансии, во согласност 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, го про-
пишува начинот за исплатување на надоместокот 
на организациите на здружениот труд во областа на 
сообраќајот за користените повластици. 

Член И 
Во случај на смрт на лице одликувано со орден 

Караѓорѓева ѕвезда со мечеви на оној кој ќе го из-
врши закопот на умрениот му припаѓа надоместок: 
на трошоците за погребот во износ одреден за оси-
гурените лица во местото на закопот. 

Член 12 
Трошоците за користење на здравствените ус-

луги и другите трошоци во врска со остварувањето 
на здравствена заштита според овој закон, како и 
надоместокот на трошоците за погребот, ги пресме-
тува и ги исплатува надлежната заедница на здрав-
ственото осигурување. 

Заедницата на здравственото осигурување ги 
надоместува трошоците и надоместоците од став 1 
на овој член од средствата обезбедени во буџетот 
на федерацијата (член 3). 

Пресметката помеѓу фондовите на здравствено-
то осигурување и буџетот на федерацијата се врши 
на начин што ќе го утврди сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 13 
На лицата од член 1 на овој закон Што биле 

организатори, функционери и активни членови на 
квислиншки организации или се обележиле со так-
ва работа, и кои поради таквата работа со право-
силна судска пресуда се осудени на казна затвор 
во траење над 6 месеци или на казна строг затвор, 
не им припаѓаат правата според овој закон. 

Член 14 
До донесувањето на поблиски прописи за кори-

стењето на бесплатно возење, бесплатно возење ќе 
се користи на досегашниот начин. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) одредбите на чл. 32 до 35 од Законот за од-

ликувањата („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64, 
60/71 и 12/72); 

2) одредбите на Уредбата за остварување на пра-
вата на лицата одликувани со Орденот на народен 
херој, со орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со 
орденот Бел орел со мечеви и со Златната медалја 
ка. Обилиќ, („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 
4/69 и 56/71) што се однесуваат на лицата одлику-
вани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со 
орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на 
Обилиќ. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА 
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ОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за рсновнитѕ права на 
борците од Шпанската нацис&аЛноослободителна и 
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револуционерна војна од 1936 до 1939 година, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 15 декември 1972 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор од 
15 декември 1972 година. 
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на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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на Сојузната скупштина, 

инж. Густав Влахов, е. p. 

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

ГОДИНА 

Член 1 
Борец југословенски државјанин, во смисла на 

овој закон, е лице што учествувало во формациите 
на шпанската републиканска војска во антифаши-
стичката, националноослободителната и револуци-
онерната војна од 1936 до 1939 година, и кое оства-
рило континуитет на револуционерна работа во вре-
мето од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година (во по-
натамошниот текст: шпанскиот борец). 

Својството на шпански борец од став 1 на овој 
член го утврдува Сојузниот секретаријат за труд 
и социјална политика врз основа на мислење на 
Здружението на југословенските доброволци од 
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-

та на јавниот сообраќај; 
6) годишен одмор. 

Член 3 
Шпанскиот борец има одредени 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 брак или посвоени, пасторчиња 
или внучиња без родители што ги издржувал 
шпанскиот борец) и родителите (татко и мајка, очув 
и маштеа и посвоител). 

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

Член 4 
Шпанскиот борец користи здравствена заштита 

и други права од здравственото осигурување во 
с'ом и ниво што ги утврдува заедницата на здрав-
ственото осигурување. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена заштита и на други 
права од здравственото осигурување помал од обе-
мот утврден за воените инвалиди со Законот за 
воените инвалиди, шпанскиот борец може да ко-
ристи здравствена залггита и други права од здрав-

ственото осигурување ЕО обемот утврден со тој 
закоп. 

Член 5 
На шпанскиот борец му припаѓа надоместок на 

личниот доход во височина од 100% од просечниот 
личен доход остварен за последните 12 месеци пред 
настапувањето на случајот според кој се стекнува 
правото иа надоместок на личниот доход, и тоа во 
сите случаи и за сето време на привремена спрече-
ност за работа. Надоместокот во височина од 100% 
од основот се исплатува и додека шпанскиот бо-
рец се наоѓа во здравствена организација на здру-
жениот труд во која има сместување и исхрана, 
како и за време на лекување во природни лекува-
лишта. 

На шпанскиот борец кој е уживател на пен-
зија, на додаток кон пензијата, на парични надо-
местоци според прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување или на постојано месечно па-
рично примање според овој закон, му се исплату-
ваат овие примања во ненамален износ за сето вре-
ме додека се наоѓа во здравствената организација 
на здружениот труд во која има сместување и ис-
храна. 

Члеи 6 
Шпанскиот борец кој здравствената заштита и 

другите права од здравственото осигурување ги 
остварува во обемот утврден од заедницата на 
здравственото осигурување, ја остварува таа за-
штита на начин и по постапка што се утврдени со 
прописите за здравственото осигурување и со а к -
тите на заедниците на здравственото осигурување. 
Здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување од член 4 став 2 од овој за-
кон, како и лекувањето во странство ги остварува 
шпанскиот борец на начин и по постапка што се 
утврдени за воените инвалиди со прописите за вое-
ните инвалиди. 

Шпанскиот борец, без оглед на тоа дали има 
својство на осигурено лице или го нема тоа свој-
ство, може да ја остварува здравствената заштита 
ка ј воените санитетски органи и установи на на-
чин и по постапка што важат за воените лица, ако 
тоа за него е поповолно. 

Член 7 
Шпанскиот борец без оглед дали има својство 

на осигурено лице или го нема * тоа својство, не 
учествува во поднесувањето на трошоците за ко-
ристење на здравствените услуги одредени од стра-
на на заедницата на здравственото осигурување. 

По исклучок од став 1 на овој член, шпанскиот 
борец учествува во поднесувањето на трошоците за 
користење на лекови и за незадолжителна имуни-
зација и тоа во случаите и со износите што се одре-
дени со прописите за здравственото осигурување. 

Член 8 
Членови на семејството на шпанскиот борец 

— уживател на постојано месечно парично примање, 
како и членовите на семејството —* уживатели на 
постојано месечно парично примање според овој 
закон, користат здравствена заштита и други позва 
од здравственото осигурување во обемот и нивото 
утврдени од заедницата еа здравственото осигуру-
вање. 

Ако заедницата на здравственото осигурување 
утврди обем на здравствена заштита и на други 
права од здравственото осигурување помал од обе-
мот утврден за членовите на семејството на осигу-
реникот — работник, членовите на семејството од 
став 1 ка овој член можат да ја користат здоав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување во обемот утврден за членовите на се-
мејството на осигуреникот — работник, под усло-
вите под кои членовите па семејството па осигуре-
никот — работник ги остваруваат овие права. 
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Член 9 
Шпанските борци и членовите на нивните се-

мејства што имаат право на здравствена заштита и 
други права од здравственото осигурување според 
свој закон, ја остваруваат здравствената заштита и 
другите права од здравственото' осигурување во 
обем што го утврдува заедницата на здравственото 
осигурување врз товар на средствата од фондот на 
здравственото осигурување, а разликата помеѓу обе-
мот утврден од страна на заедницата на здравстве-
ното осигурување и обемот утврден со овој закон, 
како и лекувањето на шпанскиот борец во стран-
ство — врз товар на средствата на буџетот на фе-
дерацијата. 

2. Додаток коп пензијата 

Член 10 
На шпанскиот борец кој остварува пензија 

според прописите за пензиското и нвалидското 
осигурување му припаѓа и додаток кон пензијата во 
височина на разликата помеѓу пензијата и износот 
ед 100% од "просечниот месечен личен доход што го 
остварил за последните 12 месеци пред пензиони-
рањето. 

Ка шпанскиот борец, воен осигуреник, му при-
паѓа додатокот кон пензијата во височина на разли-
ката помеѓу одредената пензија и износот од 100% 
од платата и другите примања што се земени како 
основ при одредувањето на неговата пензија, ако 
тоа за него е поповолно. 

В К У П Н И О Т износ на пензијата и на додатокот 
кон пензијата не може да го надмине износот на 
највисокиот месечен личен доход на функционер 
на Сојузната скупштина од претходната година. 

Член И 
На шпанскиот борец, на кого одредената од-

носно усогласената пензија според прописите за 
пензиското и нвалидското осигурување му изне-
сува помалку од износот на просечниот месечен 
личен доход во Југославија од претходната година, 
му припаѓа додаток кон пензијата во височина на 
разликата помеѓу износот на така одредената пен-
зија и просечниот месечен личен доход во Југо-
славија од претходната година. 

Член 12 
На шпанскиот борец кој остварил старосна 

пензија без пензиски стаж од најмалку 15 години, 
од што најмалку 10 години стаж на осигурување, 
по исклучок од чл, 10 и 11 на овој закон, му при-
паѓа додаток кон пензијата во височина на разли-
ката похмеѓу пензијата и износот од 85% од просеч-
ниот месечен личен доход во Југославија од прет-
ходната година. 

Член 13 
На членовите на семејството на умрен шпан-

ски борец што имаат право на семејна пензија им 
припаѓа и додаток кон пензијата во истиот процент 
во кој се одредува и пензијата. 

Член 14 
Додатокот кон пензијата се усогласува на на-

чинот и по постапката што се пропишани за усо-
гласување на пензиите, со тоа што усогласениот 
износ на пензијата и на додатокот кон пензијата за 
годината во која се врши усогласувањето не може 
да го надмине износот на највисокиот месечен ли-
чен доход на функционер на Сојузната скупштина 
од претходната година. 

Член 15 
Височината на додатокот кон пензијата ја од-

редува органот надлежен за решавање за правото 
на пензија со истото решение со кое решава за тоа 
право. 

Исплатата на додатокот кон пензијата ја врши 
органот надлежен за исплата на пензијата заедно 
со пензијата. 

3. Постојано месечно парично примање 

Член 16 
На шпанскиот борец кој не остварил право на 

пензија и не е во работен однос ниту врши само-
стојна дејност, му припаѓа постојано месечно па-
рично примање во височина од 85% од просечниот 
месечен личен доход во Југославија од претходна-
та година. 

Постојано месечно парично примање, под усло-
вите од став 1 на овој член. им припаѓа и на чле-
новите на семејството на умрен шпански бо-
рец, ако во поглед на годините на возраста и неспо-
собноста ги исполнуваат условите за здобивање со 
право на семејна пензија според прописите за пен-
зиското осигурување. 

Постојано месечно парично примање им при-
паѓа на родителите на умрениот шпански борец, 
ако тоа право не го остваруваат брачниот другар 
и децата. 

Брачниот другар на умрениот шпански борец со 
стапување во брак го губи правото на постојано 
месечно парично примање. 

Член 17 
Височината на постојаното месечно парично 

примање на членовите на семејството на умрениот 
шпански борец се одредува во процентот во кој се 
одредува семејната пензија зависно од бројот на 
членовите на семејството. 

Член 18 
Постојаното месечно парично примање припаѓа 

од денот на исполнувањето на условите за призна-
вање на правото на постојано месечно парично при-
мање, 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, по-
стојаното месечно парично примање припаѓа од пр-
виот ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето. 

Член 19 
Постојаното месечно парично примање го од-

редува и го исплатува органот на управата на со-
бранието на општината надлежен за работите на 
борците и воените инвалиди. 

4. Годишно парично примање за закрепнување 

Член 20 
Шпанскиот борец има право на годишно па-

рично примање за закрепнување во височина од 2.000 
динари годишно. 

Сојузниот секретар за труд и социјална поли-
тика, во почетокот на секоја година, врши усогла-
сување на износот од став 1 на овој член за пора-
стот на процентот на животните трошоци од прет-
ходната година, а врз основа на официјалните по-
датоци на Сојузниот завод за статистика. 

Исплатата на годишното парично примање за 
закрепнување ја врши Сојузниот секретаријат за 
труд и социјална политика. 

5. Бесплатно и повластено возеше со средствата на 
јавниот сообраќај 

Член 21 
На шпанскиот борец му припаѓа, на средствата 

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 75% од редов-
ната возна цена; 

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

СЛУЖБЕН ЛИСТ КА СФРЈ Четврток, 21 декември 1972 
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Член 22 
Како едно патување, во смисла на овој закон, 

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

При возењето во заминување и при возењето во 
враќање, од појдениотq до упатнот;о место, или об-
ратно, можат да се користат превозните средства 
на сите гранки од сообраќајот назначени во член 21 
на овој закон. 

Член 23 
Поблиски прописи за користењето на бесплат-

ното и повластеното возење донесува сојузниот се-
кретар за труд и социјална политика, во спогодба 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретар за финансии,л во спогодба 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, го про-
пишува начинот на исплатувањето на надоместо-
ците на организациите на здружениот труд во об-
ласта на сообраќајот за искористените бесплатни и 
повластени возења. 

6. Годишен одмор 

Член 24 
Шпанскиот борец што е во редовен работен од-

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

И. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Просечниот месечен личен доход во Југослави-

ја од претходната година го утврдува, во почетокот 
на секоја година, сојузниот секретар за труд и со-
цијална политика, врз основа на официјалните по-
датоци на Сојузниот завод за статистика. 

Додека за тековната година не се утврди про-
сечниот месечен личен доход од став 1 на овој 
член, додатокот кон пензијата и постојаното месеч-
но парично примање ќе се исплатуваат во височи-
на од притходната година, како аконтација. 

Член 26 . 
Додатокот кон пензијата и постојаното месечно 

парично примање можат да бидат предмет на из-
вршување или обезбедување, и тоа: ' 

1) до половина — за законска издршка, и 
2) до третина — за побарувања на општестве-

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

Член 27 
Финансиските средства за остварување на пра-

вата според овој закон се обезбедуваат во буџетот 
на федерацијата, како наменски средства на по-
себна сметка. 

Начинот на пресметувањето помеѓу фондовите 
на пензиското, инвалидското и здравственото оси-
гурување односно органот на управата на собрани-
ето на општината и буџетот на федерацијата се вр-
ши на начин што ќе го утврди сојузниот секретар 
за Финансии. 

Член 28 
Во случај на смрт на шпански борец, на оној 

што ќе го изврши закопот на умрениот му припаѓа 
паричен надоместок на трошоците на погребот во 
паушален износ од 4.000 динари. Сојузниот секретар 
за труд и социјална политика врши усогласување 
на износот на надоместокот на трошоците на погре-
бот според движењето на цените на тие трошоци. 
Исплатата на трошоците на погребот ја врши ор-
ганот на управата на собранието на општината над-
лежен за работите на борците и воените инвалиди. 

Исплатата на надоместокот од став 1 на- овој 
член нема влијание врз правото на членовите на 
семејството на надоместок на погребните трошоци 
и на посмртната помош според прописите за здрав-
ственото осигурување. 

Член 29 
Семејството односно лицето или организацијата 

што ќе извршат превоз на умрениот шпански бо-
рец пред закопот, имаат право на надоместок на 
вистинските трошоци на превозот на умрениот од 
местото на смртта до местото на законот. Испла-
тата на трошоците на превозот на умрениот ја вр-
ши органот на управата на собранието на општина-
та надлежен за работите на борците и воените ин-
валиди. 

Член 30 
Правата утврдени со овој закон не му припа-

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

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

Поблиски прописи за примена на овој член до-
несува Сојузниот извршен совет. 

П1. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Шпанскиот борец и членовите на неговото се-

мејство кои ги остваруваат правата утврдени со 
Законот за основните права на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941", не можат да ги оствару-
ваат и правата утврдени со овој закон. 

Член 31 
Усогласување на паричниот надоместок за за-

крепнување од член 20 став 1 на овој закон нема 
да се врши во 1973 година. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

634. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВ-
НИОТ ПЕЧАТ НА СФРЈ И ЗА ПЕЧАТИТЕ НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Се прогласува Законот за државниот печат на 
СФРЈ и за печатите на сојузните органи, што го 
усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 15 декември 1972 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор од 
15 декември 1972 година. 

ПР бр. 117 
16 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

инж. Густав Влахов, е. p. 
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З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ НА СФРЈ И ЗА ПЕЧА-

ТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

I. Државен печат на СФРЈ 

Член 1 
Државниот печат на СФРЈ служи за потврду-

вање автентичноста на актот на кој се става. 
Државниот печат на СФРЈ се става на ориги-

налите на сојузните закони, на актите со кои се 
ратификуваат меѓународни договори, на актите на 
Претседателот на Републиката и на Претседател-
ството на СФРЈ што се однесуваат на претставу-
вање на Југославија во странство а што тие ќе 
ги одредат и на оригиналите на други акти што ќе 
ги одреди сојузниот закон. 

Член 2 
Државниот печат на СФРЈ има облик на круг 

чиј пречник изнесува 70 mm, а е изработен од ме-
тал за добивање отпечаток во печатен восок. Др-
жавниот печат на СФРЈ го содржи називот на др-
жавата и во средината грбот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (во натамош-
ниот текст: грбот на Југославија). Називот на др-
жавата е испишан на јазиците на народите на Ју-
гославија. 

Грбот на Југославија, утврден со Уставот на 
СФРЈ, има облик одреден во прилогот на овој за-
кон кој е негов составен дел. 

Член 3 
Државниот печат на СФРЈ се чува во Сојузниот 

извршен совет, а за неговата употреба е одговорен 
секретарот на Сојузниот извршен совет. 

И. Печати на сојузните органи 

Член 4 
Печатот на сојузен орган на управата, на со-

јузна организација и на друг сојузен орган (во на-
тамошниот текст: сојузните органи) служи за пот-
врдување автентичноста на актот. 

Печатот на сојузен орган се става на актите со 
кои сојузниот орган одлучува или службено општи 
со други органи, организации или граѓани. 

Член 5 
Печатот на сојузниот орган има облик на круг. 

Печатот ги содржи називот и седиштето на сојузниот 
орган и, во средината, грбот на Југославија. Нази-
вот и седиштето на сојузниот орган се испишани на 
јазиците на народите на Југославија. 

Обликот, големината и содржината на печатите 
на единиците и установите на Југословенската на-
родна армија ги утврдува сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 6 
Сојузните органи се должни матриците на из-

работените печати да ги чуваат или да ги уништат. 
Уништувањето на матриците го врши комисија што 
ја образува сојузен орган. 

Сојз^зните органи се должни на Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи да му ги достават 
отпечатоците на своите печати и да го пријават 
постанувањето или загубувањето на печатот. 

III. Завршни .одредби 

Члан 7 
Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе до-

несе поблиски прописи за давање овластувања на 
печаторезници за изработка на државниот печат 
на СФРЈ и на печатите на сојузните органи и за 
работата на печаторезниците во врска со изработ-
ката на тие печати. 

Сојузниот секретар за правосудни и општи уп-
равни работи ќе донесе поблиски прописи за го-
лемината на печатот, за содржината на малите пе-
чати и за чувањето и употребата на печатите на 
сојузните органи, како и прописи за штембилите 
на сојузните органи. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за државниот печат 
и за печатите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/63). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

635. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Југословенската народна армија, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 15 декември 1972 година и на 
седницата на Оггштествено-политичкиот собор од 
15 декември 1972 година. 

ПР бр. 126 
16 декември 1972 тодина 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Законот за Југословенската народна армија 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65) член 
257 се менува и гласи: 

„На активно воено лице службата му преста-
нува: 

1) ако врз основа на оцената и мислењето од 
надлежниот орган на здравствената служба се утвр-
ди дека е трајно неспособно за служба во Југосло-
венската народна армија; 

2) кога ќе истече времето предвидено во член 
145 став 3 на овој закон, а не биде назначено на 
одредена должност; 

3) ако во редовното оценување двапати едно-
подруго е неповолно оценето; 

4) по барање; 
5) по пресуда од воен дисциплински суд; 
6) ако го изгуби чинот односно класата. 
Службата не може да престане по барање во 

случај на непосредна воена опасност или за време 
на воена состојба. 

На активно воено лице службата може да му 
престане: 
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-1) кога ќе наполни 40 (маж) односно 35 (жена) 
години пензиски стаж и 60 (маж) односно 55 (жена) 
години живот; 

2) поради преминување на служба вон од Ју-
гословенската народна армија, на барање од др-
жавен орган, од организација на здружениот труд 
или од друга организација, ако потребите на служ-
бата го дозволуваат тоа и ако активното воено ли-
це даде своја согласност. 

На лицето што е ставено на располагање според 
член 145 од овој, закон службата може да му прес-
тане со негова согласност и пред истекот на време-
то предвидено во тој член." 

Член 2 
По член 257 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 257а 
Оцената на здравствената способност, во смисла 

на член 257 став 1 точка 1 од овој закон, се врши 
по барање на активното воено лице или неговиот 
претпоставен старешина на положба на командант 
на полк (самостоен баталјон), на нему рамен или 
повисок старешина. 

Командантот на полк (самостоен баталјон), 
нему рамен или повисок старешина, е должен да 
упати на оцена на способноста за служба во Југо-
словенската народна армија воено лице што се на-
оѓало на лекување односно боледување непрекинато 
12 месеци или со прекини 18 месеци вкупно за пос-
ледните две години. 

Член 2576 
На активно воено лице не може да му престане 

службата без негова согласност од причината на-
ведена во член 257 став 1 точка 2 од овој закон до-
дека не ги наполни следните години на живот: 

1) подофицер, офицер во чин потпоручник, по-
ручник, капетан и капетан I класа и воен служ-
беник од XII до IV к л а с а 4 6 години; 

2) офицер во чин мајор и воен службеник од 
111 класа — 47 години; 

3) офицер во чин потполковник и воен службе-
ник II класа — 49 години; 

4) офицер во чин полковник и воен службеник 
I класа — 52 години; 

5) офицер во чин генерал-мајор — 56 години; 
6) офицер во чин генерал-потполковник — 58 

години; 
7) офицер во чин генерал-полковник — 60 го-

дини; 
8) офицер во чин генерал на армија — 65 го-

дини. 
На активно воено лице што, во смисла на член 

112 од овој закон, е вонредно унапредено по става-
њето на располагање (член 145), годините на воз-
раста, пропишани во став 1 на овој член, се сме-
таат според чинот што го имало тоа лице пред вон-
редното унапредување." 

Член 3 
Член 260 се брише. 

Член 4 
Член 262 се менува и гласи: 
„На активно воено лице не може да му престане 

службата од причините наведени во член 257 став 
1 точ. 2 и 3 на овој закон додека се наоѓа на леку-
вање или боледување, ако не се здобило со право 
на паричен надоместок (член 264а) односно на пен-
зија, како ниту на трудна жена и мајка пред на-
полнетите 8 месеци по породувањето." . 

Член 5 
По член 264 се додаваат 13 нови членови, кои 

гласат: 

„Член 264д, 
Лицето на кое му престанала активната воена 

служба според член 257 став 1 точка 2 од овој за-
кон, откако наполнило години на живот предвидени 
во член 2576 на овој закон, има право на месечен 
паричен надоместок поради престанок на служ-
бата по потреба на службата (во натамошниот текст: 
паричен надоместок), ако во моментот на престано-
кот на активната воена служба нема 40 (маж) од-
носно 35 (жена) години пензиски стаж а поминало 
во активна воена служба најмалку 20 години. 

Право л а паричен надоместок има и лице на кое 
со негова согласност ќе му престане активната воена 
служба според член 257 став 1 точка 2 на овој закон 
пред наполнетите години на живот, предвидени во 
член 2576 на овој закон, ако до моментот на прес-
танокот на активната воена служба поминало во 
Југословенската народна армија најмалку 20 го-
дини и ако има најмалку 25 години пензиски стаж. 

Член 2646 
Височината на паричниот надоместок изнесува 

85%, а на носител на „Партизанска споменица 1941" 
— 100% од основот за одредување на паричниот на-
доместок. 

Како основ за одредување на паричниот надо-
месток се земаат примањата што му припаѓале на 
лицето од член 264а на овој закон (во натамошниот 
текст: корисникот на надоместокот) спрема чинот од-
носно класата и положбата, според прописите за 
платите на активните воени лица, за месец декем-
ври на годината што ц претходи на годината во која 
ќе го оствари правото на паричен надоместок о д -
носно примања што според истиот чин односно кла-
са и положба би му припаѓале во месецот декември 
на годината што тк претходи на годината во која 
прима паричен надоместок. 

Ако корисникот на надоместокот за последните 5 
години или, ако тоа за него е поповолно, за кои и 
да било десет години едноподруго активна воена 
служба, примал и некои од посебните додатоци 
според прописите за платите на активните воени 
лица, и тие додатоци во просечниот месечен износ, 
влегуваат во основот за одредување на паричниот 
надоместок. Посебните додатоци се пресметуваат на 
вредноста што, според прописите за платите на ак-
тивните воени лица, ја имале во месец декември на 
годината што ft претходи на годината во која се 
остварува правото на паричен надоместок односно 
во која се прима паричниот надоместок. 

Ако се изменат видовите, условите и другите 
елементи на посебните додатоци одредени со про-
писите за платите на активните воени лица, посеб-
ните додатоци се пресметуваат на начин кој, во 
согласност со прописите за платите на активните 
воени лица, ќе го пропише сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 264в 
Паричниот надоместок припаѓа од првиот ден на 

наредниот месец по престанокот на активната воена 
служба. 

Член 264г 
На корисникот на надоместокот му престанува 

правото на паричен надоместок: 
1) ако биде повторно примен во активна воена 

служба; 
2) кога ќе оствари право на пензија; 
3) кога ќе наполни 40 (маж) односно 35 (жена) 

години пензиски стаж; 
4) кога ќе наполни 60 (маж) односно 55 (жена) 

години живот; 
5) со заминување во странство на постојан прес-

тој. 
По исклучок, корисникот на надоместокот КОЈ, 

во времето на наполнувањето на годините на живот 
од став 1 точка 4 на овој член, не наполнил пен-
зиски стаж од 40 (маж) односно 35 (жена) години 
според прописите , за пензиското осигурување на 
воените осигуреници, го задржува правото на па-
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ричен надоместок додека не го наполни тој пензис-
ки стаж. но најдолго до наполнетите 65 (маж) од-
носно 60 (жена) години живот. 

Како постојан престој во странство, во смисла 
на став 1 точка 5 од овој член, се -смета иселување 
од Југославија или престој во странство подолго од 
10 години. 

Член 264д 
Посебниот стаж и стажот на осигурување кои 

според прописите за пензиското осигурување се 
сметаат во наголемеео траење, ири утврдувањето 
на пензискиот стаж, во смисла на член 264а став 1 
и член 264г став 1 точка 3 на овој закон, се сметаат 
во ефективно траење. 

Член 264ѓ 
На корисникот на надоместокот не му припаѓа 

паричен надоместок за време на воена вежба во 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, ако за тоа време му при-
паѓа надоместок односно плата според прописите 
за надоместокот односно платата за време на воена 
вежба, 

Член 264е 
©На корисникот на надоместокот што ќе се вра-

боти, освен ако биде повторно примен во активна 
воена служба, исплатувањето на надоместокот му 
се врши согласно прописите со кои се регулира 
исплатувањето на пензијата за време на траењето 
на вработувањето на пензионерот што важат на 
подрачјето на заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на работниците на кое корис-
никот на надоместокот има живеалиште. 

На корисникот на надоместокот што ќе стапи 
во работен однос или врши самостојна дејност по 
основ на која е пензиски осигурен, освен ако биде 
повторно примен во активна воена служба, му се 
исплатуваат 50°/о од надоместокот, ако тоа за него 
е поповолно отколку според одредбата на став 1 на 
овај член. Вкупниот износ на делот на надоместо-
кот од овој став и на остварениот личен доход#од 
работа! однос односно од остварениот приход по 
основ на вршењето на самостојната дејност не мо-
же да биде поголем од највисокиот износ на лич-
ниот доход утврден со општествениот договор на 
подрачјето на републиката односно на автономната 
покраина на кое ужмвателот на надоместокот има 
живеалиште. 

Член 264ж 
За време на издржувањето на казната затвор 

или строг затвор поради кривично дело, на корис-
никот на надоместокот му припаѓа една третина од 
паричниот надоместок, а ако издржува семејство — 
една половина од паричниот надоместок. 

Член 264з 
Сојузниот секретар за народна одбрана ја од-

редува воената единица или воената установа за 
решавање за правото на паричен надоместок. 

Член 264ѕ 
Фактите или околностите што влијаат врз про-

мената или престанокот на правото на паричен на-
доместок корисникот на надоместокот е должен да 
п ги пријави на воената единица односно воената 
установа од член 264з на овој закон во рок од 15 
дена од денот кога тие факти или околности наста-
пиле. 

Член 264и 
Корисникот на надоместокот има право на пен-

зиско, инвалидско и здравствено осигурување, право 
на надоместок за годишен одмор и право на до-
даток на деца и непосредна детска заштита, под 
истите ус ЛОБ и како и активното воено лице. 

Право на здравствено осигурување имаат и чле-
новите на семејството на корисникот на надоместо-
кот, во обемот и под условите како и членовите на 
семејството на активното воено лице. 

Во случај на смрт на корисникот на надоместо-
кот членовите на неговото семејство се здобиваат со 
право на семејна пензија под истите услови под кои 

' би се здобивале со таа пензиј а ако корисникот на на-
доместокот во моментот на смртта би бил во активна 
Еоена служба. 

Член 264ј 
Паричниот надоместок се исплатува врз товар 

на финансискиот план на Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

Член 264к 
Придонесите за социјално осигурување на ко-

рисникот на надоместокот се пресметуваат од осно-
вицата што ја претставуваат вкупните примања што 
служат како основ за одредување на паричниот 
надоместок (член 2646). 

Придонесите за социјално осигурување и дру-
гите придонеси на корисниците на надоместокот се 
плаќаат според прописите што важат за активните 
воени лица." 

Член 6 
Член 265 се менува и гласи: 
„Брачниот другар на активно воено лице што 

ќе го загуби животот при вршењето на воената служ-
ба или ќе умре од повреда здобиена при вршењето 
на службата, а кој нема право на семејна пензија, 
се упатува, по свое барање, на оспособување зара-
ди здобивање со стручна подготовка, врз товар на 
средставата на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, ако во моментот на смртта на активното 
воено лице немал никаква стручна подготовка и не 
е во работен однос. Оспособувањето може да трае 
најдолго четири години. 

Се овластува сојузниот секретар за народна од-
брана да донесе поблиски прописи за условите за 
оспособување заради здобивање со стручната под-
готовка од став 1 на овој член." 

Член 7 
Во членот 266 по став 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 на овој 

член, корисникот на надоместокот што ќе го из-
губи чинот односно класата според став 1 точ. 2 и 3 
на овој член, не го губи правото на паричен надо-
месток/' 

Член 8 
Во член 69 став 1 зборовите: „точ. 2, 3, 7 и 8" се 

заменуваат со зборовите: „точ. 1, 5 и 6"; во член 171 
став 1 зборовите: „точка 8" — со зборовите: „точка 
6"; во член 205 зборовите: „точ. 4 и 5" — со зборо-
вите: „точ. 2 и 3"; во член 258 став 1 зборовите: 
„точ, 1 до 8" — со зборовите: „точ. 1 до 6 и став 2", 
во став 2 зборовите: „точ. 1 до 5" — со зборовите: 
„точ. 1 до 3 и став 2" и во став 3 зборовите: „точ. 7 
и 8" — со зборовите: „точ. 5 и 6", а зборовите: „точ-
ка 8а — со зборовите: „точка 6"; во член 261 зборови-
те: „точка 7" — со зборовите: „точка 5"; во член 263 
став 2 зборовите: „точ. 1 до 7" — со зборовите: „точ. 
1 до 5", во став 3 зборовите: „точка 8" — со зборо-
вите: „точка 6" и во став 4 зборовите: „став 3" — 
со зборовите: „став 2 точка 2 а во член 264 став 2 
зборовите: „точ. 7 или 8" — со зборовите: „точ. 5 
или 6". 

Член 9 
Лицата што според член 265 од Законот за Ју-

гословенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64) оствариле право на оспособување 
за друга служба со стекнување стручна подготовка 
односно што ги исполниле условите за остварување 



на тоа право до денот на влегувањето во сила на 
овој закон, можат да го користат односно да го 
остваруваат тоа право под условите од тој член и 
прописите донесени врз основа на тој член и по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

636. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата и делокругот на со-
јузните органи на управата и на сојузните органи-
зации, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 15 декември 1972 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 15 декември 1972 година. 

ПР бр. 85 
16 декември 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и делокругот на 

сојузните органи на управата и на сојузните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71) 
во член 2 став 2 се менува и гласи: 

„Сојузните управи се образуваат како самостојни 
сојузни органи на управата или како органи на уп-
равата во состав на сојузни секретаријат^ сојузни-
те инспекторати се образуваат како органи на уп-
равата во состав на сојузен секретаријат, а сојузни-
те организации — како самостојни сојузни организа-
ции или како сојузни организации во состав на 
сојузен секретаријат." 

Член 2 
Во член 3 по алинеја 4 се додава нова алинеја 5, 

која гласи: 
„Сојузен секретаријат за пазарот и цените;". 

Член 3 
Член 7 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за стопанство го следи 

спроведувањето на стопанскиот систем во целост и 
предлага мерки за неговото унапредување, ги вр-
ши работите што се однесуваат: на положбата, ра-
ботењето и условите за стопанисување на организа-
циите на здружениот труд на единственото стопан-
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еко подрачје на Југославија; на здружувањето на 
организациите на здрул^ениот труд, на самоуправно-
то спогодување и општественото договорање во од-
носите од областа на стопанството; на вложувањето 
на домашните лица во странство и на странските 
лица во Југославија; на ^операцијата и деловно-
техничката соработка со странски лица; на стандар-
дите, нормите на квалитетот на производите и услу-
гите; на стоковните и услужните жигови, на зна-
кот на квалитетот и на техничките нормативи, и вр-
ши други работи од областа на, стопанството, освен 
работите од наведените области што се ставени во 
делокруг на друг сојузен орган на управата или 
сојузна организација. 

Сојузниот секретаријат за стопанство соработува 
со други сојузни органи на управата и сојузни орга-
низации заради усогласување на активноста во ра-
ботите што се однесуваат на стопанскиот систем во 
целост од надлежноста на органите на федераци-
јата." 

Член 4 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 
„Сојузниот секретаријат за пазарот и цените ги 

следи односите и појавите на пазарот на стоки и 
услуги и дејството на мерките од тековната економ-
ска политика заради обезбедување единство на југо-
словенскиот пазар; предлага и презема мерки од об-
ласта на системот и политиката на цените; ја следи 
снабденоста на пазарот и презема мерки за кои е 
овластен, вклучувајќи интервенции со општествени 
стоковни резерви и други мерки на економската по-
литика со кои се влијае врз понудата и побарувач-
ката, и врши работи на надзор над придржувањето 
кон сојузните прописи од областа на прометот и вр-
шењето услуги. 

Сојузниот секретаријат за пазарот и цените со-
работува со други сојузни органи на управата и со-
јузни организации, заради усогласување на актив-
носта во работите што се однесуваат на единстве-
ниот југословенски пазар, на снабденоста на пазарот 
и на општествената контрола на цените и на про-
изводите и услугите од надлежноста на органите на 
федерацијата." 

Член 5 
Во член 12 зборовите: „работите што се однесу-

ваат на организацијата на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации, на спроведувањето 
на самоуправувањето во тие органи односно органи-
зации" се заменуваат со зборовите: „работите што 
се однесуваат на организацијата и начинот на ра-
ботата на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации, на материјалните и други односи 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, како и на прашања на правата' на работ-
ниците од работата и по основ на работата во сојуз-
ните органи на управата и во сојузните организа-
ции". 

Член 6 
Во член 18 став 4 зборовите: „Сојузниот паза-

риштен инспекторат се наоѓа во состав на Сојузниот 
секретаријат за стопанство," се заменуваат со збо-
ровите: „Сојузниот иазариштен инспекторат се нао-
ѓа во состав на Сојузниот секретаријат за пазарот 
и цените,". 

Член 7 
Во член 22 се додава нов став 2, кој гласи: 
»Сојузниот завод за цени се наоѓа во состав на 

Сојузниот секретаријат за пазарот и цените." 

Член 8 
Во член 31 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 

производи се наоѓа во состав на Сојузниот секрета-
ријат за пазар и цените." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 9 

Во член 32 по став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 
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„Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи се наоѓа во состав на Сојузниот секре-
таријат за пазарот и цените." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 10 
Во член 35 по став 6 се додава нов став 7, кој 

гласи: 
„Стручните и административните работи за пот-

ребите на Сојузниот правен совет и на Сојузниот 
економски совет ги вршат стручните служби на Со-
јузниот извршен совет." 

Член 11 
Во член 39 став 2 зборовите: „Овие решенија се 

конечни во управната постапка, ако со закон не е 
поинаку определено/' се бришат. 

Став 3 се менува и гласи: 
„Прописите од областите за кои сојузните упра-

ви во состав на сојузните секретаријати се основани, 
ги донесува директорот на сојузната управа, а про-
писите од областите за кои сојузните инспекторати 
и сојузните организации во состав на сојузните се-
кретаријати се основани, ги донесува старешината 
на сојузниот секретаријат во чиј состав се наоѓа ин-
спекторатот односно организацијата." 

Став 4 се менува и гласи: 
»»Надзор над работата на сојузен орган на управата 

односно на сојузна организација во состав на соју-
зен секретаријат, врши сојузниот секретаријат во 
чиј состав се наоѓа тој орган односно организација. 
Во вршењето на овој надзор сојузниот секретар има 
право и должност: да укине поединечни акти на 
старешината на сојузен орган на управата односно 
на сојузна организација во составот донесени вон 
управната постапка, ако се во спротивност со сојуз-
ниот закон или со друг сојузен пропис; да решава 
по жалба против акт на старешината на сојузен ор-
ган на управата односно на сојузна организација во 
составот и да врши право на надзор според пропи-
сите за управната постапка, ако со сојузниот Закон 
не е поинаку определено; да издава задолжителни 
стручни упатства на органот односно организација-
та во составот и да им одредува одделни задачи во 
рамките на делокругот на органот односно органи-
зацијата во составот; да бара извештаи од органот 
односно организацијата во составот за вршењето на 
работите од надлежноста на тој орган односно ор-
ганизација и да го надзира извршувањето на сојуз-
ните прописи што непосредно ги извршува органот 
на управата односно на организацијата во составот." 

Член 12 
Во член 46 став 1 по зборовите: „во Сојузниот 

завод за меѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка," се додаваат зборовите: „во Со-
јузниот завод за статистика". 

Во став 2 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „а во согласност со овластувањето утврдено 
со сојузен закон, одлучува за определени прашања 
од надлежноста на сојузниот орган на управата од-
носно на сојузната организација во чиј состав е 

- образуван". 
Член 13 

Сојузниот завод за јавна управа престанува да 
работи на 1 јануари 1973 година. 

Работниците што ќе се затекнат на работа во 
Сојузниот завод за јавна управа на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, ги имаат правата 
и должностите од чл. 53 и 54 на Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации. 

Опремата, инвентарот и друг имот, архивата и 
документацијата на Сојузниот завод за јавна упра-
ва ќе ги преземе Сојузниот секретаријат за право-
судни и општи управни работи до 1 јануари 1973 
година. 

Член 14 
Работниците на Сојузниот секретаријат за сто-

панство, што до денот на влегувањето во сила на 

овој закон работеле на работите што му се ставени 
во делокругот на Сојузниот секретаријат за паза-
рот и цените, ќе ги преземе Сојузниот секретаријат 
за пазарот и цените. 

Сојузниот извршен совет, сразмерно на презе-
мените работи, ќе го утврди износот на средствата 
што од Сојузниот секретаријат за стопанство ќе се 
пренесат врз Сојузниот секретаријат за пазарот и 
цените, за вршење на работите од неговиот дело-
круг. 

Сојузниот секретаријат за стопанство, во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за пазарот и це-
ните, ќе го распореди инвентарот од Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, сразмерно на работите 
преземени од Сојузниот секретаријат за пазарот и 
цените, а Сојузниот секретаријат за пазарот и це-
ните ќе ја преземе архивата и друга документаци-
ја која се однесува на работите од неговиот дело-
круг утврдени со овој закон. 

Преземањето на работниците и преносот на сред-
ствата, имотот, архивата и документацијата, во смис-
ла на ст. 1 до 3 на овој член, ќе се извршат до 1 
јануари 1973 година, со кој ден ќе почне да работи 
Сојузниот секретаријат за пазарот и цените. 

Член 15 
Работниците во заедничките стручни и технич-

ки служби што ги основал Сојузниот извршен со-
вет, кои поради реорганизацијата на тие служби не 
бидат распоредени во тие служби поради укинува-
ње на работното место ги имаат правата и должнос-
тите од чл. 53 и 54 на Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сој узните организацин. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи член 105 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67, 50/69 и 25/70). 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

637. 

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 
став 3 алинеја 4, во врска со Уставниот амандман 
XXXVIII точка 1 став 2, со член 10 став 2 и со 
член 14 од Законот за Сојузниот извршен совет, 
Сојузната скупштина, на предлог од претседателот 
на Сојузниот извршен совет и врз основа на ми-
слењето од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Соборот на народите од 15 декември 
1972 година и на седницата на Општествено-поли-
тичкиот собор од 15 декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ И ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР 

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

I 

Се разрешува од должноста на член на Сојуз-
ниот извршен совет дипл. инж. Драгомир Мило-
евиќ. 

И 

За член на Сојузниот извршен совет се избира 
Милош Миниќ, досегашен потпредседател на Сојуз-
ната скупштина« 
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III 

За потпретседател на Сојузниот И З Е Р с о в е т 
и за сојузен секретар за надворешни работи се 
именува Милош Миниќ. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 744 
16 декември 1972 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

Претседател на 
Општествено-политичкиот Претседател на 

собор, Соборот на народите, 
Радомир Коматина, е р. Мика Ш в и ш , е. р. 

638, 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за бан-
ките и за кредитното и банкарското работење 
(„Службен лист на СФРЈ**, бр. 58/71), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Потрошувачки кредити можат да се даваат на 

крајните корисници за купување трајни потрошни 
производи и други индустриски производи за лична 
потрошувачка (во понатамошниот текст: стоките), 
чија цена по единица на мерка е поголема од 400 
динари. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, потрошувачки кредити можат да се даваат 
за купување ва книги и за купување на јаглен во 
времето од 1 април до 1 октомври и ако цената по 
единица ва мерка е помала од 400 динари. 

Член 2 
Потрошувачите кредити ги даваат организа-

циите на здружениот труд што се занимаваат со 
производство или преш ет на стоки за кои кредит 
се дава според одредбите на оваа уредба. 

Организациите на здружениот труд можат да 
даваат потрошувачки кредити за купување на стоки 
што тие ги произведуваат и на стоки што по пред-
метот на своето работење ги продаваат. 

Потрошувачки кредити можат да даваат и бан-
ките под условите и за намените одредени со оваа 
уредба. 

Член 3 
Потрошувачки кредити можат да им се даваат: 
1) на работници во редовен работен однос; 
2) на подофицери, офицери и службеници на 

Југословенската народна армија; >. 
3) на лични и семејни пензионери и инвалиди; 
4) на лица од самостојни професии што се со-

цијално осигурени (лекари, писатели, уметници, 
адвокати, свештеници и др.); 

5) на иматели на приватни занаетчиски ду-
ќани; 

ву на индивидуален земјоделски производители; 
7) на ученици, студенти и на други лица вон 

работен однос, само за купување на книги. 

Не се сметаат како работници во редовен рабо-
тен однос, во смисла на оваа уредба, работниците 
што склучиле договор за работа односно што се 
земени на работа на одредено време или за извр-
шување на одредена работа. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд потрошу-

в а ч и т е кредити ги даваат од своите средства и од 
средствата на кредитите што за таа цел ќе ги до-
бијат од банките и од други организации на здру-
жениот труд. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд потрошу-

вачки кредити можат да даваат само на лицата од 
член 3 на оваа уредба, и тоа исклучиво за купување 
на стоки од домашно производство. 

Како стоки од домашно производство не се 
сметаат трајните потрошни производи што се про-
изведеш! со монтажа на увозни делови, склопови, 
поток лопови и полупроизводи, ако тие учествуваат 
во производителската продажна цена на готовите 
производи со повеќе од 50%. 

По исклучок од одредбата на ста® 2 од овој 
член, како стоел од домашно производство се сме-
таат и трајните потрошни производи што домаш-
ните организации на здружениот труд ги произве-
дуваат во кооперација со странски производители, 
согласно Одлуката за производствена кооперација 
која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/69), ако домашните организации на здружениот 
труд поднесат доказ дека имаат регистриран дого-
вор за долгорочно производство на тие производи 
и дека ^операцијата ја извршуваат на начинот 
предвиден со договорот за долгорочна производ-
ствена кооперација. 

Докази за исполнувањето на условите од ст. 2 
и 3 на овој член поднесува производители ата ор-
ганизација на здружениот труд. 

Член 6 
Кредити на организациите на здружениот труд 

банките им одобруваат од средствата предвидени во 
член 12 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд ги утврду-

ваат условите за давање на потрошувачки кредити 
за купување на индустриски стоки, придржувајќи 
се кон следните услови: 

1) роковите за враќање на кредитите не можат 
да бидат подолги, и тоа: за купување на јаглен — 
од 10 месеци, за купување на автомобили — од 30 
месеци, а за купување на други индустриски стоки 
— од 24 месеци; 

2) потрошувачките кредити можат да се даваат 
најмногу до следните износи, и тоа: 

а) на работници во редовен работен однос — до 
1/3 од вкупниот нето-износ на личниот доход за 
времето за кое се дава кредитот; 

б) на пензионери и инвалиди — до 1/3 од вкуп-
ната пензија односно инвалиднина за времето за 
кое се дава кредитот; 

в) на лица од самостојни професии — до 1/3 
од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за 
здравственото осигурување и придонес за пензис-
кото и инвалидското осигурување за времето за 
кое се дава кредитот; 

г) на иматели на приватни занаетчиски дуќани 
— до 1/3 од основицата на која е извршен разрез 
на придонесот од данокот од личниот доход од 
самостојно вршење на занаетчиски и други стопан-
ски дејности, пресметана за времето за кое се дава 
кредитот; 

д) на индивидуални земјоделски производители 
— до 1/3 од основицата на која е извршен разрез на 
придонесот односно на данокот од личниот доход од 
земјоделска дејност за изминатата година, пресме-
тана за времето за кое се дава кредитот; 
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ѓ) на ученици, студенти и други лица вон ра-
ботен однос — до 800 динари. 

По одобрувањето на кредитот, а пред неговото 
користење, корисникот на кредитот полага во го-
тови пари износ од најмалку 20*Vo од височината на 
одобрениот кредит. Овој износ не се полага за кре-
дитите одобрени за купување на јаглен и за купу-
вање на книги. 

Условите што организациите на здружениот 
труд ги утврдуваат според одредбите на ст. 1 и 2 
од овој член важат за сите корисници на кредитите 
што се даваат за исти намени. 

Член 8 
На лицата од член 7 став 1 точка 2 под а) и б) 

на оваа уредба давателот на кредитот е должен да 
им го обуслсви давањето на потрошувачкиот кредит 
со ставање забрана на личниот доход на корисникот 
на кредитот. Исплатителите на личните доходи се 
должни ставената забрана уредно да ја спроведу-
ваат и проверуваат дека вкупно одобрениот кредит 
на тој корисник не го надминува износот од член 7 
на оваа уредба. 

Ако исплатителот на личните доходи- ставањето 
на забраната ја обусловува со надоместок на тро-
шоци, трошоците е должен да ги надомести бара-
телот на кредитот, во износот што го утврдува над-
лежниот орган на исплатителот на личниот доход. 

Член 9 
Банките можат да даваат потрошувачки кре-

дити во готови пари, со рок за враќање до 12 месеци 
и без сопствено учество, за намирување на трошоци 
за породување, болест, смртен случај и преселу-
вање до износот од 2.000 динари, но не поголем од 
износот предвиден во член 7 на оваа уредба. 

Банките можат да даваат потрошувачки кре-
дити на воени инвалиди од војните за купување 
автомобили со рок за враќање до 5 години, со 
полагање во готови пари износ од 10% од височи-
ната на одобрениот кредит. 

Член 10 
Ако корисниците на кредити користат истовре-

мено потрошувачки кредит кај повеќе давачи на 
кредити, вкупниот износ на одобрените кредити не 
може да биде поголем од износите пропишани во 
член 7 на оваа уредба. 

Давачите на потрошувачите кредити при одо-
брувањето на кредитите, врз основа на податоците 
што ги поднесува барателот на кредитот, се должни 
да вршат проверување на износот на вкупно одо-
брените кредити во смисла на став 1 од овој член. 

Член 11 
Исплатата на потрошувачите кредити банките 

ја вршат по пат на вирмански налози и кредитни 
писма, а врз основа на соодветната документација 
од која може да се установи дека средствата на 
одобрениот кредит наменски се користат. 

Член 12 
Сојузниот секретар за народна одбрана ќе до-

несе поблиски прописи за примената на одредбите 
на оваа уредба врз потрошувачите кредити што 
се даваат на подофицери, офицери и службеници 
на Југословенската народна армија. 

Член 13 
Контрола на правилноста на примената на оваа 

уредба вршат Службата на општественото книго-
водство и Сојузниот пазарен инспекторат, согласно 
со важечките прописи. 

Член 14 
На барањата за потрошувачки кредити, по кои 

не се склучени договори до денот на влегувањето 

во сила на оваа уредба, ќе се применуваат одред-
бите на оваа уредба. 

Кредитните писма по потрошувачките кредити 
издадени на корисниците до денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба, можат да се користат и по 
тој ден за намените за кои се издадени. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат: Уредбата за општите ус-
лови за давање потрошувачки кредити („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 17/66, 42/66, 27/67,51/67, 8/68,17/68, 
23/68, 7/69, 50/69, 25/70, 48/70, 6/71 и 32/71), Уредбата 
за општите услови за давање потрошувачки кредити 
за унапредување на туризмот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/66, 23/68 и 48/70), Наредбата за инду-
стриските производи што не можат да се продаваат 
на кредит („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/68 и 
32/71), Одлуката за условите под кои банките можат 
да даваат потрошувачки кредити во готови пари 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/66) и Одлуката 
за начинот на усогласување на пласманот на делов-
ните банки во потрошувачки кредити со соодвет-
ните извори на средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/67, 9/69, 49/69, 35/70 и 32/71). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 208 
13 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

639. 

Врз основа на точка 20 од Одлуката за органи-
зациите на здружениот труд што суровините и дру-
гите репродукциони материјали, чиј увоз е регули-
ран, ги увезуваат во одреден однос спрема остваре-
ниот девизен прилив по извозот во 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72), сојузниот се-
кретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТО-
ЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНА-
ТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАКАЊЕ НА УВОЗОТ 
НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕ-
ВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1973 ГО-

ДИНА 

1. Во Прегледот на податоците за точка 2 од 
Наредбата за начинот и постапката за доставување 
на податоците и документацијата потребни за утвр-
дување и распределба на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини и други репро-
дукциони материјали во 1973 година, заради утвр-
дување на односот на увозот спрема девизниот при-
лив по извозот во 1973 година (Образец ВЕЗ — 73/1), 
кој е составен дел на Наредбата за начинот и пос-
тапката за доставување на податоците и докумен-
тацијата потребни за утврдување и распределба на 
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ноември 1972 година, кој излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони материјали во 
1973 година, заради утврдување на односот на уво-
зот опрема девизниот прилив по извозот во 1973 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/72) во на-
зивот зборовите: „точка 2" се заменуваат со зборо-
вите: „точка 1". 

Заглавјето на образецот се менува и гласи: 

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

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

642. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE DAILY TELEGRAPH" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „The Daily Telegraph", број 
36559 од 3$ ноември 1972 година, кој излегува на 
англиски јазик во Лондон, Велика Британија. П. бр. 11031 

12 декември 1ЅЈ2 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

Бр. 650-1-12/84 
7 декември 1972 година 

Белград 

Бр. 650-1-32/233 
7 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

640. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот 
и за другите видови информации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/60 w „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung", од 10 ноем-
ври 1972 година, 15 ноември 1972 година и 17 ноем-
ври 1972 година, кој излегува на германски јазик 
во Клагеефурт, Австрија. 

Бр. 650-1-2/69 
6 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е., р. 

641. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видеви информации (.,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Ероса4', број 1155 од 19 

643-

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELTWOСНЕ" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Die Weltwoche", број 47 
од 22 ноември 1972 година кој излегува на герман-
ски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр 650-1-30/3 
8 ^декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, е. р. 

644. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69. 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70 8/71, 21/71, 24/71, 26/72. 23/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ШЕЌЕР 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
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фична опрема што се користи во индустријата на ше-
ќер, наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки за увоз на сто-
ките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

— Уреди за згуснување на тиња со 
филтрирање 10 

— Уреди за смекнување на шеќер-
ни сокови 10 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

84.10/2 

84.10/3 

84.13/3 

84.14/4в 

84.17/16 

84.17/1в 

84.17/1г 

84.17/ls 

84.18/2а 

84.18/26 

Ротациони пумпи 
Ех. 
Ротациони пумпи з& транспорт на 
меласа, густ сок и шеќеровина 10 

Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи со про-

менлив број вртења 10 
— Центрифугални пумпи за транс-

порт на мешаница на репа и во-
да капацитет над 400 тона на 
час 

Автоматски огна ри на котли со 
течно гориво 
Ех. 
Горилници на мазут 
Други печки 
Ех. 
Печки за континуирано печење на 
вар со константно одржување на 
јаглендиоксид на најмалку 32% 
корисна зафатнина над 100 кубни 
метри 

Машини и уреди за пречистување 
Ех. 
Уреди за пречистување на шеќе-
рен сок со варио млеко и јаглен-
диоксид 

Машини и уреди за стерилизација 
и пастеризација 
Ех. 
Уреди за стерилизација на вода од 
преси за пулпа 
Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Уреди ЗА-сушење шеќер во КОЦКИ 

Други машини и уреди 
Ех. 
— Катализатори на дифузиони у-

реди за екстракција на сок од 
изрежана шеќерна репа — по-
гонски дел 

— Спирални изменувачи на топли-
на за загревање на шеќерен сок 

, Индустриски центрифуги за теч-
ности 
Ех. 
Центрифуги за издвојување на ше-
ќер во кристал од матичен сируп 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и та-
сови 
Ех. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

84.19/8 

84.20/1 

84.21/4е 

84.22/5Д 

84.25/10 

84.25/12 

84.30/7 

10 

10 

Машини за дозирање и пакување 
Ex. 
Машини за дозирање и пакување 
на шеќер 10 

Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
— Уреди за дозирање на варио 

млеко во уреди за пречистува-
ње на шеќерен сок 10 

— Ваги за мерење на режанки ше-
ќерна репа на транспортери 10 

— Електронски ваги за мерење на 
бруто и нето тежина на мостри 
шеќерна репа 10 

— Електронски ваги за дозирање 
на мостри шеќерна репа 10 

Други атомизери и слични прс-
калки 
Ех. 
Уреди за истовар на репа со воден 
млаз 10 
Други машини и апарати за дози-
рање, манипулација, натовар или 
истовар и сл. 
Ех. 
— Уреди за пнеуматски транспорт 

на суви режанки шеќерна репа 
— Автоматски уреди за земање 

мостри шеќерна репа од камион 

Машини за вадење компири и репа 
Ex. 
Машини за вадење репа 
Други машини, апарати и справи 
Ех. 
Преси за палетизирање на суви ре-
жанки шеќерна репа 
Машини и уреди за изработка на 
шеќер 
Ех. 
— Вибрациони сита за перење на 

шеќерна репа 
— Уреди за отстранување на камен 

од мешаници на репа и вода — 
фаќани на камен 

— Машини за режење на шеќерна 
репа 

— ПОГОНСКИ дел и сита за дифуз-
ни уреди за екстракција на сок 
од изрежана шеќерна репа 

— Преси за пулпа, содржина на 
сува материја над 18°/о 

— Уреди за изработка на шеќер во 
КОЦКИ 

— Машини за перење мостри на 
шеќерна репа 

— Маси за сортирање на шеќерна 
репа 

— Пилести сечалки за режење 
мостри на шеќерна репа 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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645. 

— Машини за екстракција и фил-
трација на ренина каша од мос-
три на шеќерна репа 10 

84.33/Г Машини за изработка на хартиени 
ќесиња, пликови и други предмети 
за пакување од хартија и картон 
Ех. 
Машини за изработка на кутии за 
пакување на шеќер во КОЦКИ 10 

84.45/16-1 Преси со механички погон 
Ех. 
Преси за исправување ножови на 
машини за режење шеќерна репа 10 

84.45/2в-2 Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
Уреди за рамнење ножеви на ма-
шини за режење на шеќерна репа 10 

84.45/2д-3 Глодалки копирни, специјални и 
други 
Ех. 
Специјални глодалки за острење 
ножови на машини за режење ше-
ќерна репа 10 

84.59/2К ' Други машини и механички справи 
Ех. 
Уреди за класирање на шеќер во 
кристал со вибрациона постапка 10 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола на 
протокот, длабочината, притисокот 
и ел. 
Ех. 
— Уреди за контрола на протокот 

на шеќерен сок 10 
— Уреди за регулирање густината 

на шеќерен сок 10 

90.25 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за одредување јачината.на 
шеќерен раствор — сахариметри 10 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Апарати за утврдување содржината 
на шеќер во мостри на шеќерна 
репа — полариметри 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-13674/1 
23 ноември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ ВО ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ПОЛУСПРОВОДНИЦИ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема која се ко-
ристи во производството на полуспроводници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/72) во точка 2 
бројот: „1972" се заменува со бројот: „1971". 

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

Бр. 3-10564/2 
11 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

646. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство и со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, директорот на Сојузниот завод за цени из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ" бр. 11/71, 
15/71. 17/71, 19/71, 21/71, 48/71, 51/71, 54/71, 56/71, 60/71, 
3/72, 20/72, 38/72, 39/72, 57/72, 62/72 и 63/72) во точка 
1 одредбата под 23 се менува и гласи: 

„23) 04.05/1а Јајца во лушпа, кокошкини, свежи 
во износ од 0,20 динари за 1 парче,". 

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

Бр. 17-966/1 
13 декември 1972 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

цени, 
Вјекослав Лацковић, е. p. 
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Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за основање 
Постојано претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија при UNESCO 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/68), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА ПОСТОЈА-
НОТО ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ПРИ UNESCO 1 

Се разрешува од должноста шеф на Постојаното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија при Организацијата на обе-
динетите нации за просвета, наука и култура 
(UNESCO) во Париз, Душан Поповски, бидејќи му 
истече четиригодишниот период во вршење на оваа 
должност. 

Б. бр. 166 
17 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за основање 
Постојано претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија при UNESCO 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/68), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНОТО 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ 

UNESCO 

За шеф на Постојаното претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
при Организацијата на обединетите нации за прос-
вета, наука и култура (UNESCO) во Париз, се наз-
начува Батриќ Јовановиќ, публицист, извонреден и 
ополномопгген амбасадор, 

Б. бр. 167 
17 септември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен созет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

* — д — " Д — — и ч — д и — у « — г з г н и —зди 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето постојан по-
лет заради остварување на поставените задачи во 
единиците со кои раководат, како и за создавање ус-
лови за постигање на исклучително добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО* СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

мајорите на авијација: Алихоџић Хасана Салих, 
Бајић Васе Бранислав. Башић Баре Лука, Беговић 
Душана Драгољуб, Брајковец Јанеза Антон, Чича 
Илије Милан, Чолић Петра Милан, Дабић Јанка Ми-
лан, Драговић Пера Раде, Дрљевић Радована Перо, 
Дрожина Антона Бранко-Антон, Ивановић Исаила 
Радомир, Ивановић Вуксана Вукман, Јоцић Аксен-
и ј а Благоје, Јовановић Михајла Светолик, Јовано-
вић Крсте Вукомир, Јурјевић Боже Звонко; 

Кајевић Владимира Божидар, Крештелица Ши-
ме Мирко, Кучер Валентина Тоне, Манић Стојадина 
Боривоје, Марчетић Илије Тодор, Михаиловић Ми-
лете Стеван, Миладиновић Живомира Новица, Ми-
шић Душана Гојко, Младеновић Петра Сретен, По-
повић Лазара Светозар, Савић Миленка Радош, 
Станковић Николе Стево, Шамо Јосипа Иван, Ше-
брек Винка Драгутин, Швенда Фране Антон, Турк 
Ивана Јанез, Урошевић Николе Томислав, Велими-
ровић Раденка Благоје, Војводић Милорада Бошко, 
Вољавец Фрање Вилко, Вујовић Јована Страхиња, 
Вукајловић Тодора Александар, Вуковић Павла 
Павле, Жигурски Радована Светозар; 

мајорите за врска: Банковић Јосипа Антон, Ба-
новић Драгића Светислав, Пауковић Лазара Алек-
сандар, Станковић Милана Јован, Вигњевић Раде 
Милорад, Вирић Драгољуба Ратко; 

воздухопловнотехничките мајори: Белингер 
на Алојз, Благојевић Михајла Бранко, Букал Лацка 
Стјепан, Ципријан Матије Лука, Гортнар Славка 
Нада, Јанковић Велимира Светислав, Лазаревски 
Дане Методије, Лоргер Мартина Марјан, Мешано-
вић Емина Хусеин, Мијовић Ристе Вељко, Милој-
ковић Миливоја Јеремија, Моровић Јерка Василије; 

Огризовић Данила Павле, Петровић Ђуре Ду-
шан, Станчић Андрије Проко, Туцовић Јована Ве-
лимир, Трифунов рећ Војислава Драгован, Велески 
Василија Ђорђе; 

техничките мајори: Буквић Ранка Милан, Дуга-
лић Ћамила Есад, Јаначковић Светозара Слободан, 
Пајић Петра Глиго, Павловић Павла Драгољуб, Ра-
денковић Владимира Витомир, Радуловић Предрага 
Мирослав, Ракић Алексе Радиша, Рустија Франца 
Виктор, Велеј Луке Владо; 

мајорите на финансиска служба: Јаклић Матије 
Звонимир, Марјановић Миливоја Стамен, Мијатовић 
Божидара Ђорђе, Перишић Радисава Новак; 

мајорот на сообраќајна служба: Печенковић 
Богољуба Првослав; 

мајорот на административна служба: Савовић 
Саве Благоје; 

'пешадискиот мајор: Вранеша Јудите Иван; 
капетаните I класа на авијација: Бачић Пријама 

Франко, Бурсаћ Андрије Перица, Ћумурија Џема ла 
Ахмед, Чућиловић Душана Крсто, Димић Алексан-
дра Димитрије, Јаковљевић Петра Миодраг, Јање-
товић Јована Михајло; Калинић Илије Петар, Кос-
тић Михајла Градимир, Лазаревић Бранислава Ж и -
вотије, Ливајушић Марка Петар, Мартинко Марка 
Маријан, Михајлов Милутина Радивоје, Мрваљевић 
Живојина Божидар; 

Павелкић Емила Мирослав, Пен Макса Макс, 
Петковић Милорада. Петар, Радовановић Петра 
Стеван, Радуновић Мирка Драгољуб, Ристић Бра-
нислава Милош, Ристић Рашка Милован, Секулић 
Пеје Илија, Симић Војислава Светољуб, Симовић 
Владислава Ненад, Сретеновић Милана Драган, 
Ставницки Јакоба Стјепан, Стефановић Петра Љу-
биша, Шаренац Драге Лука, Вуковић Димитрија 
Љубиша, Зиданпћ Јосипа Станислав; 

воздухопловнотехничките капетани! класа: Би-
гар Влаха Миљенко, Ферекчић Болете Петар, Ј еф-
тић Цветка Милорад, Ковачевић Николе Перо, Мар-
ковић Цветина Радивој, Младеновић Стојана Ми-
лорад, Николић Светислава Владимир, Петровић 
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Чедомира Борислав, Петровић Симеона Милорад, 
кречковић Ђорђа Милан, Стајић Петра Благоје, 
Стоиљковић Драгутина Момчило, Тица Јована Ж а р -
ко, Томић Љубише Миодраг, Тртић Милоша Миле; 

артилериските капетани I класа: Бергинц Ива-
на Станко, Дебељачки Михајла Велимир, Ходовић 
Иљаза Алија, Ивановић Милутина Милорад, Јова-
новић Боривоја Љубиша, Милановић Бранка Бра-
нислав, Налић Мухамеда Сакиб, Радичевић Душана 
Живко, Рудан Радослава Стево, Тодоровић Вукаши-
на Радмило; 

интендантските капетани I класа: Фетих Отона 
Душан, Николић Стевана Миодраг, Стојановић 
Срећка Милорад, Зафиров Ристе Ангел; 

санитетските капетани I класа: Галић Тривуна 
Светозар, Поповић Драгољуба Србољуб; 

техничките капетани 1 класа: Иванчевић Стје-
пана Зоран, Шегота Албина Никола; 

капетанот I класа на градежна служба: Јова-
новић Светозара Душан; 

пешадиските капетани I класа: Кмезић Јанка 
Стеван, Остојић Николе Сава, Стругар Боре Бранко; 

капетаните I класа за врска: Отовић Мирка Ду-
шан, Радовић Вукашина Милован, Шпановић Вује 
Живојин; 

инженерискиот капетан I класа: Ракитић Мате 
Иван; 

капетаните I класа на финансиска служба: Рат-
ков Бошка Митар, Тојагић Миле Милош; 

техничкиот капетан: Цулић Вида Јован; 
капетаните на авијација: Цвијетић Анте Ми-

лан, Хаџимусић Ибрахима Мехо, Недељковић Сла-
вомира Милутин, Тришић Станимира Добривоје; 

артилсрпските капетани: Ђурић Ратка Стамен-
ко, Ракић Гавре Жељко; 

капетаните за врска: Крагуљ Саве Бранко, Пу-
ношевић Пере Миладин; 

воздухопловнотехничките капетани: Крањц 
Фрање Иван, Павловић Драгомира Милојко, Писа-
рев Миладина Никола, Станојевић Миливоја Ми-
лан, Заниновић Грге Мирко; 

инженерискиот капетан: Николовски Санде 
Мирко; 

воздухопловнотехничките заставници: Габријелић 
Јосипа Вјекослав, Хаџимулић Мухарема Исмет, Ка -
риклић Светозара Душан, Костић Илије Љубомир, 
Ковачевић Бранка Златко, Мартиновић Милића 
Момчило, Ренар Ивана Алојз, Сајовић Карла Драго, 
Видановић Стевана Никола, Наумоски Јаковчета 
Михаил, Марјановић Милена Јован, Поповић Дра-
гомира Славко, Томовић Николе Драго, Живановић 
Славка Миленко; 

заставниците на административна служба: 
Илић Илије Видоје, Марковић Милосава Драгољуб, 
Владић Станка Душан, Бан Лајоша Јосип, Цвјети-
ћанин Ђуре Мане, Гудељевић Боже Бранко; 

техничкиот заставник: Јерић Микана Рајко; 
заставниците на сообраќајна служба: Михајло-

вић Драгомира Славко, Павловић Бошка Милан; 
заставникот на авијација: Шкунца Шиме Ан-

тон, Милутиновић Мирка Светолик; 
пешадискиот заставник: Лакичевић Петра Јо-

ван; 
интендантските заставници: Суша Љубомира 

Манојло, Жигман Драгутина Стјепан; 
воените службеници III класа на администра-

тивна служба: Баги Јована Јосип, Маровић Анте 
Фрањо; 

воените службеници IV класа на администра-
тивна служба: Јокановић Ђоке Љубомир, Марковић 
Мартина Петар, Смиљанић Софронија Милош; 

за примерна работа на развивањето полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

техничкиот капетан: Лукић Јеврема Драгослав; 
капетанот на авијација: Николић Јаначка Об-

рад; 
поручникот на финансиска служба: Чешљарац 

Драгомира Раде; 
санитетските поручници: Милуновић Драгутина 

Мирослав, Тошић Милутина Синиша; 
поручникот на авијација: Нешић Милисава Ми-

лош; 
интеидантскиот поручник: Живковић Божидара 

Ратомир; 
воздухопловнотехничките потпоручник: Дим-

чић Милојка Зоран, Шешевић Огњена Мирослав; 
артилерискиот потпоручник: Ковачевић Илије 

Лазар; 
потпоручниците за врска: Лукић Милутина 

Драгослав, Мирковић Стеве Бранко; 
потпоручникот на сообраќајна служба: Живче-

вић Ђорђа Стојко; 
заставникот на административна служба: Дра-

гић Ђуре Јосип; 
заставникот на авијација: Илић Тихомира Ра-

дојица; 
интендантскиот заставник: Томић Милана Бо-

шко; 
воздухопл ©Биотехничкиот заставник: Вуксан 

Стјепана Драго; 
воздухопловнотехничките постари водници I 

класа:Бербер Љубомира Станко,Бодловић Раде Ђуро, 
Борозан Милоша Милорад, Димчић Александра То-
мислав, Грбачић Андрије Стево, Иванковић Јере-
мија Томо, Јаћимовић Димитрија Живорад, Јанко-
вић Милуна Благомир, Јараковић Живомира Мили-
воје, Јовановић Јосипа Стојан, Јовановић Радована 
Драгољуб; 

Кнежевић Благоја Милован, Максимовић Арсе-
није Марко, Максимовић Милинка Томислав, Ми-
јалковић Живојина Бошко, Мијановић Јована Пе-
тар, Миљуш Јове Мирко, Митровић Драгољуба Ж и -
ворад, Новаковић Гаје Петар, Пјанић Реце Муха-
рем, Ристић Станка Владимир; 

Сивац Сулејмана Јасим, Сокач Мије Стјепан, 
Соколић Томе Иван, Шантрић Филипа Божидар, 
Шипка Миле Богољуб, Шокец Мартина Иван, Том-
љеновић Луке Габријел, Васиљевски Ангела Љубо, 
Жерајић Ристе Новица; 

постарите водници I класа на авијација: Бојол-
ка Алојза Ненад, Француски Милорада Василије, 
Грчиќ Миливоја Сретен, Лој анчић Радоја Радомир, 
Мачар Миливоја Десимир, Шкрба Митра Раде, Унић 
Јосипа Никола, Вучковић Чедомира Милутин; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Цекић Добривоја Светислав, Дурковић Ми-
лиќа Машан, Каралић Теодора Рајко, Ракочевић 
Мила Милорад, Вучен Драгоја Никола, Вукичевић 
Рашка Војислав; 

техничките постари водници I класа: Дамјано-
вић Петра Бранко, Ђајић Томе Саво, Ђоковић Ми-
ливоја Томислав, Марковиќ Михајла Живомир, Ми-
јић Михајла Бошко, Радаковић Петра Драган, Ве-
личковић Димитра Софроније; 

санитетскиот постар водник I класа: Дмитровић 
Милана Милан; 

интендантските постари водници I класа: Ђо-
ловиќ Лазара Милош, Трендафиловски Петка 
Мирко; 

постарите водници I класа за врска: Кос Милу-
тина Миленко, Мазеј Макса Едвард, Николић Вла-
димира Миленко, Радојичић Радојице Степан, Ра-
дошевић Боже Бранко, Станојковски Блаже Стојче, 
Стојковић Добривоја Милоје, Штетиќ Николе Ти-
хомир, Вучић Мате Анте; 

постариот водник I класа на финансиска служ-
ба: Ненадић Драгомира Петар; 

артилерискиот постар водник I класа: Николић 
Добривоја Христивоје; 

воздухопловнотехничките постари водници: Ацко-
вић Николе Слободан, Антолић Николе Никола, 
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Белоица Никодина Милан, Боснић Тодора Миле, 
Челић Војина Миланко, Чупић Ђурђа Илија, Ћур-
чић Гојка Миле, Ђурић Љубомира Томислав, Грао-
вац Нове Васо, Јањевић Петка Милош, Јевтић Љу-
бана Миленко, Катанић Младена Љубинко, Медић 
Рајка Раде, Петровић Животи ја Момчило, Рајић 
Стевана Србислав, Ранђеловић Ђорђа Велимир, Ри-
стић Стојана Арсо, Ристић Стојана Душан, Славко-
вић Спасе Богоје, Соколовић Љубивоја Ненад, Спа-
сић Стојана Васо, Средојевић Љубомира Радомир, 
Станчевић Милана Симо, Вељановски Ивана Ефто; 

постарите водници на авијација: Алексић Сре-
тена Алекса, Блашко Благоја Андрија* Цветковић 
Јосипа Градимир. Јордановски Георгија Илија, Ма-
тић Жарка Радован, Миленковић Боривоја Миод-
раг, Миленковић Милорада Драгољуб; 

постариот водник на финансиска служба; Бе-
љић Богића Добривоје: 

техничките постар« водници: Близнаковски Ва-
си ла Атанас, Будимирова Милата Негован, Цвет-
ковић Велибора Војин, Лазаревић Новака Влади-
мир, Маршић Мије Дарко, Недељковић Ратомира 
Србислав, Несторовић Мила Радован, Потић Видена 
Звонимир, Ружић Јована Ратко, Симоновић Тимо-
тија Радисав, Станковић Видана Марко, Томановић 
Саве Србољуб, Вучићевић Саве Милан, Вукелић 
Милете Јанко, 

постарите водници за врска: Цигановић Илије 
Славко, Чалић Гњатија Марко, Јовановић Радослава 
Слободан, Млађеновић Мирка Будимир, Новаковић 
Љубе Богољуб. Паравана Миле Милош, Радосав-
левић Бранислава Владимир, Терзић Милосава Ми-
лан, Тришић Миодрага Радош, Угаркозић Николе 
Душан; 

аргил српските постари водници: Цонић Вука-
шина Хранислав, Јовановић Будимира Славољуб, 
Коцић Симона Радован, Макарин Луке Миле, Нико-
лић Љубише Радослав, Плећаш Илије Саво, Савић 
Мил а ш Драгољуб, Стојановић Радомира Бранислав; 

пешадиските постари водници; Цветић Митра 
Обрад, Дугајлић Пере Илија, Гр&аћ Петра Станко, 
Пашић Васе Стеван, Радов а новић Петра Данило, 
Стевановић Светозара Владимир; 

ииженериските постари водници: Кострешени^ 
Косте Петар, Лукета Пашка Ивица, Плесник Фран-
ца Звонимир, Пунош Драгана Миле, Стевић Храни-
слава Радомир; 

постарите водници на административна служба: 
Лазић Стојана Јован, Милоеављевић Светислава 
Станиша, Протић Филипа Ђорђе, Сирар Јове Рајко; 

санитетскиот постар водник: Пешић Стојана 
Војислав; 

постарите водници на сообраќајна служба: Сре-
јић Бранислава Слободан, Тејић Бранислава Ми-
лош; 

воздухошховнотехничките водници I класа: Ај -
дар Ђуре Ђуро, Аљиновић Доминика Станко, Брадњар 
Тихомира Пуниша, Батрла Фрање Антон, Бојмић 
Маријана Миливој, Домазет Благоја Радован, Ђор-
ђевић Драгољуба Бранислав, Фатур Људмиле Петер, 
Фрилин Михе Владимир, Гајић Које Вељко, Глу-
шић Ђорђа Милан, Грујић Љубише Властимир, Гуг-
лета Илије Никола, Гвозден сивић Рада Бранко; 

Јанковић Илије Борислав, Јаношевић Стеве Са-
во, Јеличић Ђуре Рајко, Катић Николе Здравко, Ке-
лемен Ђуре Јосип, Клепач Стјепана Јосип, Костић 
Радише Војислав, Кошанин Владимира Радољуб, 
Ковач Фрање Фрањо, Ковачевић Милуна Радош, 
Краљ Франца Франц, Ласло Мите Бранислав, Лазић 
Радована Душан, Ленђер Ивана Иван, Марић Сло-
бодана Милосав, Марић Петра Никола,' Матић Алек-
сандра Драгиша, Милановић Александра Драгослав, 
Миш Роке Тешимир, Младеновић Властимира Ан-
дра, Мреница Стевана Александар, Муратовић Са-
фета Есад, 

Наранчић Милоша Бошко, Николић Новака 
Слободан, Пантелић Видоја Златомир, Павловић 

Јанка Стјепан, Павловић Драгоја Владимир, Пау-
новић Стојана Зоран, Петровић Драгољуба Милисав, 
Пођаворшек Алојза Мирко, Рајић Љубише Милан, 
Ризвановић Зећира Вукашин, Роквић Марка Милан, 
Русић Васе Душко, Симчић Антона Сав ел, Станко-
вић Душице Саво, Шупе Иве Лука, Талески Боше 
Тодор, Ујвари Драгутина Звонко, Вранковић Мила-
на Жељко, Вуковић Јована Иван, Живанчевић Ду-
шана Милош; 

инженерискиот водник I класа: Андрић Мила-
дина Јовица; 

арт и лери ските водници I класа: Аритоновић 
Јаћима Чедомир, Димоски Бог атина Светозар, Лу-
кић Милосава Миде, Маџар Раде Вукашин, Пуше-
љић Мате Иво, Ристић Боривоје Александар; 

техничките водници I класа: Береш Тове Борис, 
Драгић Милоша Ђуро, Гајић Драгољуба Остоја, Гла-
мочанин Јована Ратко, Грандић Марка Васо, Јанчић 
Дане Мишо. Јевремовић Ратка Бранислав, Јовано-
вић Војина Драгољуб, Јовановић Душана Миливој, 
Крајновић Саве Миливој, Николић Светозара Павле, 
Павловић Милорада Живадин, Пилај Матија Иван, 
Поповић Крсте Драгољуб, Р а д и в о ј е в ^ Станка Перо, 
Ратковић Миће Момчило, Жагар Катице Иван; 

Болниците I класа за врска: Брдар Дане Душан, 
Лазаревић Добривоја Слободан, Лукач Петра Вла-
димир, Папеша Креше Томислав, Павловић Добро-
сава Цветан, Сотлар Јоже Јоже, Срдановић Радиса-
ва Лазар, Змазек Ивана Јоже; 

пешадиските водници I класа: Дамјанов ски 
Танаска Наум, Дракулић Ивана Владо, Милојковић 
Радивоја Живота, Павловић Илије Миливоје; 

санитетскиот водник I класа: Јовановић Дра-
гице Веља; 

интендантскиот водник 1 класа; Кургаш Едмаза 
Рамиз; 

водниците I класа на сообраќајна служба; На-
ђен Фрање Фрањо, Тепшић Раде Небојша; 

водник от I класа на авијација: Трајковић Бого-
сава Драгољуб; 

воздухопл©Биотехничките водници: Баковић Ри-
сте Бранко, Чизмић Ивана Илија, Јаворки« Ане 
Павел, Јовановић Милана Божидар, Обреза Анто-
није Марко, Попивода Вука Драгољуб, Радић Ђуре 
Славко, Рамић Адема Горан, Вазмер Петра Антон, 
Вејиновић Славка Миланко, Вугер Стјепана Славко; 

Болниците на АБХ одбрана: Дуковски Стојмира 
Санде, Радић Рајка Нинко; 

санитетскиот водник: Ђоновић Ђурице Милан; 
техничкиот водник: Џафић Муша Кемал; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

воз дух оил овнотехничките водници I класа: 
Дан Иванке Слободан, Кнежевић Недељка Богдан, 
Новаковић Александра Владан, Пејчић Јована Ми-
ливоје, Ранер Петра Петар, Савчић Милосава Ми-
лорад, Стојановић Душана Дикан, Топић Драгана 
Бранко; 

техничкиот водник I класа: Марковић Милоша 
Милоје; 

техничките водници: Антоловић Јосипа Мирко, 
Петровић Војмира Слободан, Пртарић Симе Ивица; 

артилериските водници: Чуде Мила Јован, Ђу-
јић Рафаила Милован; 

воздухопловнотехничките водници: Илић Радо-
мира Слободан, Каталина Стеве Боро, Кумер Ви-
цепца Јожеф, Милетић Саве Мирослав, Рајић Дра-
гутина Јован, Рушков Милана Мирко, Шлемер Ан-
дрије Иван, Веселић Вељка Ранко; 

водникот-питомец на ПШРО: Лабовић Љуба 
Владимир; 
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деоетарите: Ј анкуловом Томе Јанко, Кукић 
Живка Младену 

разводникот: Јанковић Драгомира Бранко; 
војниците: Петковић Владимира Бранислав, 

Сивић Матије Јосип, Ходак Николе Славко, Ачков-
ски Бориса Бранко, Старчевић Раде Рајко, Мале-
шевић Јосе Петар; 

за постарати примерни успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

воздухопловиотехничкиот капетан I класа: Ма-
риншек Матије Матија; 

заставши от на административна служба: Попо-
вић "Буре Бранко. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОДИ* АЛИСТИЧК А ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман X X x V i i 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одзиикувалата 
одлучува да се одликуваат за примерни заслуги * 
умешност во работата та реѓа®Јавањето на "постојан 
полет заради остварувавме на поставените зада™ 
во еданицФгге со кои раководат, како и за создава-
н а услови за постигање иа исклучително добри ус-
песи: во своите единице и установи-

СЗО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

капетанот на бош брод: Фудгош Анте Борис; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетските полковници: Дшрато Анте Милац, 
Хедедаћ Стевана Иван, Ј&ваиец Мате Вјекослав, 
Јуквда Анте Казимир, Зол ш е р Ђуре Домашај; 

пешадиските полковници: Коваче© Марина Зо-
ран, Маравић Ђуре Гојко, Раковић Вида Јован, Ж е -
жељ Аћима Данило; 

полковникот на правна служба: Манојловић 
Светозара Стеван; 

канет а пите на боен брод: Мрдаковић Аврама 
Милорад, Томић Јакова Никола; 

техничкиот полковник": Ромац "Бује Душан; 
морнаричкотекничкиот полковник: Томашић 

Рудолфа Берислав; 
пешадиските иотшшковници: Бакић Тодора Ра-

дован, Благиов Јосипа Јерко, Димигрсшски Христо-
ва Стеван, Дукић Ивана Јосо, Мандић Лазе Вељко, 
Суботић Владимира Војислав, Тањга Раде Стеван, 
Зупачич Штефана Алојз; 

капетаните на фрегата: Баковник Ивана Здравко, 
Бол анча Мате Јере, Бошковић Радослава Милован, 
Брезед Франца Јоже, Глиха Ладислава Ладислав, 
Грбић Драгутина Душан, Јеловчић Грге Анте, Кале-
бота Петра Јошко, Лазовић Васе Тонко, Миховило-
вић Рока Анте, Милетић Ђорђа Момчило, Николић 
Николе Милорад, Пејовић Мате Сава, Станар 
Василија Недељко, Шимунов Мате Миро, Велат 
Срећка Маринко, Весић Саве Душан, Жуљевић 
Фране Јосип; 

техничките потнолковници: Барчот Јерка Анте, 
Баретић Миховила Звонко, Славуљ Јандрије Стан-
ко, Ушљебрка Мате Раде; 

потлолковниците за врска: Банхковић Ивана 
Аугустин, Лошић Франке Стјепан; 

потполковникот на градежна служба: Билић 
Душана Дојчин; 

артилериските потполковници: Бласлав Шиме 
Радослав, Добрић Саве Миле, Лујић Томе Ђуро; 

потполковниците ва финансиска служба: Бо-
ж и ћ Михајла Антон, Црногорац Јефте Божо, Ива-
новић Владимира Душан, Магдов Стеве Тоде, 
Рундић Мате Љубо; 

мориаричкотехничките потгаол ковници: Б ру сић 
Ивана Вјекослав, Јовановић Николе Благоје, К и -
села Стјепана Боривој, Ковачевић Лазара Милан, 
Павловић Боривоја Миодраг, Прелевић Ф и ш т а 
Милорад; 

интендантските потполковници: Бутала Матије 
Полде, 'Бурић Новш^е Божо, Кокић Николе Милан, 
Папак Јакова Пашко, Сжаилбеговић Фехима Тахир; 

санитет ежите цотолкивници: Галетовић Ивана 
Жарко, Грегорчић Антуна Милан; 

тздтполковштците ва правеа служба: Љубичић 
Марка Радослав, Пејовић Пеје Миливоје; 

тотгсолковниког на АБХ о б р а н а : Недић Саве 
Јован; 

капетаније па корвета: Андоновски Копе Алек-
сандар, Боснић Ђуре Никола, Бундама Михај«а 
Неделвк-а, Јури шаин Петра Анте, Козола Макса 
Макс, Марган Ивана Владимир, Ристић Филипа 
Сретен, Шкртић Ивана Јосип, Трива Луке Данило; 

санитетските мајори: Бајчетић Радивоја Љу-
бомир, Гатара Николе Маринко; 

моршфмчкотехвдгахиот ма Јор : Брешан Вицка 
Т*0«ћн; 

пешадиските мајори: ГЈааадочгаеин Обреда Ран-
ко, Морача Мишоша Никола, Моровић Драгутина 
Виктор, Пекев Манојла Милош; 

артилсрпскиот мајор: Љубојевић Ђуре Дими-
трије; 

мајорот на правеа служба: Матутиновић Мате 
Петар; 

мајорот на градежна служба: Мрдежа Ивана 
Јаков; 

воздухохшовширехничкиот мајор: Поповић Дра-
га Радомир; 

интендантскиот мајор: Срделић Крижана 
Јерко; 

мајорите на финансиска служба: Стојановић 
Алеков Драгав!, Шкулегић Радомира Михајло; 

мајорот за ерска: НЈтрбац Душана Стево; 
пешадиските капетани I класа: Блажевић Томе 

Марко, Јеутићек Лудвига Рудолф; 
ифрзгчнмците ша боен брод: Калем Николе Мијо, 

Малков Ивана Недељко, Маторац Јосипа "Емил; 
капетанот I класа за врска: Мудрога Ангела 

Анте; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потно дневникот на финансиска служба: Була-
товић Вука Димитрије; 

пешадискиот мајор: Брацовић Петра Мило; 
капетанот на корвета: Чворовић Николе Марко; 
санитетскиот мајор: Мунитлак Љубомира 

Урош; 
интендантскиот мајор: Зоричић Мате Иван; 
морнаричкотехничкиот капетан I класа: Вешан 

Ивана Винко; 
артилсрпскиот капетан I класа: Чичин-Шаин 

Јерка Анте; 
поручниците на боен брод: Ћоровић Милинка 

Божидар, Добромировић Пауна Павле, Фркић Пав-
ла Златко, Гладовић Васе Вељко, Исаковић Ана-
стасија Јосип, Олтеан Јована Михајло, Павлинац 
Фрање Иван, Петровић Драгољуба Предраг, Ру-
кавина Анђелка Анђелко, Живановић Крстивоја 
Војимир; 
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интендантските капетани I класа: Гардашевић 
Николе Данило, Мајић Митра Блажо; 

санитетските капетани I класа: Гудељ Душана 
Петар, Максимовић Дмитра Бранко, Стојанић 
Гроздана Славољуб, Стојановић Светислава Ни-
кола; 

техничкиот капетан I класа: Јоксимовић Сте-
вана Миодраг; 

капетанот I класа на геодетска служба: Меш-
теровић Михајла Александар; 

техничките капетани I класа: Освалд Јакоба 
Павао, Савин Анте Ловре; 

пешадиските капетани I класа: Подравец Стје-
пана Андрија, Радуљ Милана Милорад, Воронцов 
Феодора Александар; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Прашчевић 
Вука Славко; 

капетанот I класа за врска: Вири јевић Марка 
Саво; 

капетанот I класа на административна служба: 
Вучковић Милована Милош; 

техничките капетани: Аћимовић Милорада 
Продан, Хрибар Ловре Петар; 

интендантскиот капетан: Алексић Драгомира 
Душан; 

капетанот на административна служба: Бака-
лар Ивана Владимир; 

санитетските капетани: Брезак Фрање Звони-
мир, Елаковић Јове Дејан, Медић Маријана Добро-
слав, Миросавић Миломира Душан, Штамбук Дани-
мира Иво; 

поручниците на фрегата: Ћеваповић Мартина 
Владимир, Јанежић Кожета Едвард, Ковачић Ива-
на Александар, Кралевски Кире Симеон; 

морнаричкотехничките капетани: Дукић Ђуре 
Богдан, Филиповић-Грчић Бранко, Ивелић Мили-
воја Драго, Јоксимовић Велимира Градимир, Ми-
хаљевић Стеве Драгић, Петков Милутина Милован; 

капетанот на финансиска служба: Ђорђевић 
Првула Добросав; 

артилериските капетани: Марковић Ратка Дра-
гомир, Перовић Милорада Томислав; 

капетанот на градежна служба: Новељић Луке 
Радомир; 

пешадискиот капетан: Угреновић Вука Вучић; 
поручници^ за врска: Беочанин Драгомира 

Љубинко, Дамњановић Божидара Јован, Дошено-
вић Ранка Миле; 

поручникот на оклопни единици: Бурсаћ Петра 
Ненад; 

поручниците на корвета: Чепелак Драгутина Кру-
нослав, Ђуришић Љубомира Петар, Гикић Крсте Ми-
лан, Грбац Фрање Карло, Грегори Ивана Иван, 
Грубер Стјепана Бруно, Јосифовски Пандил а Дуке, 
Орловић Николе Петар, Приморац Ивана Маринко, 
Штефанец Фрање Иван, Штефаиић Ивана Богумил, 
Томас Анте Миле, Завратник Данијела Антон; 

поручниците на финансиска служба: Димитров-
ски Бориса Кирил, Михњак Михаила Мирон; 

техничките поручници: Драгичевић Владе Ду-
шан, Ђорђевић Ранђела Светомир, Томић Марка 
Томо; 

морнаричкотехничките поручници: Дринковић 
Мате Казимир, Грего Луиђи ја Салваторе, Груби-
шић-Чабо Николе Мато, Хоџић Му је Сифет, Јасе-
ник Ивана Иван; 

пешадиските поручници: Лакић Луке Цвије-
тин, Петковић Николе Здравко; 

артилерискиот поручник: Поч Станка Небојша; 
санитетскиот поручник: Пред ован Шиме Ен-

рико; 
поручникот на правна служба: Селаковић Мир-

ка Негослав; 
поручникот на сообраќајна служба: Воркапић 

Симе Милан; 
пешадискиот потпоручник: Антониј ев ић Мом-

чила Гвозден; 
морнаричкотехничките потпоручник!: Бабић 

Саве Борислав, Билић Теодора Маринко, Јокић Не-
дељка Станислав; 

поморските потпоручиици: Бокун Јована Радо-
ван, Његован Мише Гојко, Скендер Мате Милутин, 
Тадијановић Јосипа Славко, Урсић Вида Анте, Врт-
лар Филипа Винко, Зјачић Андрије Данило; 

потпоручникот на сообраќајна служба: Домазет 
Милана Миле; 

потпоручникот на финансиска служба: Џепина 
Јанка Маријан; 

интендантскиот потпоручник: Иванишевић То-
ме Јосип; 

пешадискиот потпоручник: Јанковић Стевана 
Саво; 

техничките потпоручници: Коруга Душана Ра-
де. Трифуновић Драгољуба Милољуб; 

потпоручникот на АБХ одбрана: Прокић Радос-
л а в а Трајко; 

санитетскиот потпоручник: Стојанац Илије 
Илија; 

артилерискиот потпоручник: Стојановић Бра-
нислава Живомир; 

морнаричкотехничките заставници: Антић Ан-
дрије Лука, Церјак Адолфа Адолф, Црвелин Мате 
Анте, Инђић Владимира Миливој, Јуришић Ивана 
Антон, Лазић Петра Ристо, Мендебаба Боже Тихо-
мир, Пајк Јосипа Јосип, Петровски Ефтима Павле, 
Возаревић Уроша Милорад; 

поморските заставници: Бакиш Милића Ђорђе, 
Балтић Живојина Бошко, Баретић Звонимира Мо-
мир, Баук Јанка Јерко, Богдановић Серафина 
Драгомир, Брала Стијелана Милан, Црница Мате 
Анте, Дрнасин Петра Стипе, Ферш Антона Силве-
стар, Кокотовић Миће Владимир, Лалић Николе 
Вељко, Ловренчић Маргарете Фрањо, Миливојевић 
Јове Ђорђе, Ненадов Боже Петар, Павловић Драго-
слава Андрија, Секулић Љубисава Милутин, Топа-
ловић Мијата Војин, Живковић Спасе Саво; 

заставниците на административна служба: Бан-
ко Ивана Марчело, Бинакај Аљиља Дервиш, Цр-
њак Јосе Лука, Гуић Ивана Иво, Куштрин Матев-
жа Владо, Милин Анте Никола, Мојсиловић Ми-
лоша Милован, Пекез Павла Душан, Савић Живана 
Велисав, Тешић Милана Лука; 

пешадиските заставници: Бановић Јоке Владо, 
Јелић Мартина Јосип, Карапанџа Николе Милан, 
Ковач Јове Ђорђе; 

санитетските заставници: Батиновић Анте Иван, 
Чеман Јована Павле; 

интендантските заставници: Дабић Данила Стојан, 
Ерчић Радосава Радован, Ферхатовић Хасана Су-
лејман, Јовановић Стојана Милан, Куштера Стје-
пана Иван, Мајценић Фрање Иван, Марковић Ла-
зара Димитрије, Ристић Димчета Стојан, Слишковић 
Ивана Иван, Стојановић Милутина Светозар, Жив-
ковић Цветка Драги; 

заставниците за врска: Егерић Момчила Смиљ-
ко, Граф Михајла Драго, Крџић Недељка Јовиша, 
Петровић Петра Јово; 

техничкиот заставник: Глигора Ивана Јосип; 
заставникот на АБХ одбрана: Јурић Мате Јо-

сип; 
артилерискиот заставник: Стевовић Радосава 

Лука; 
поморските постари водници I класа: Бајровић 

Алије Бајазит, Баруџија Миле Јово, Бекић Николе 
Јован, Бубањ Петра Габријел, Драгановић Младена 
Петар, Ђурђевић Драгољуба Велибор, Колић Боже 
Љубо, Мирић Николе Радомир, Онић Ивана Станко, 
Поповски Костадина Ристо, Потнар Марка Јуре, 
Васић Рајка Светозар; 

пешадиските постари водници I класа: Билић 
Душана Иван, Давидовић Ђорђа Владо, Врзић Ми-
лана Будимир; 

интендантските постари водници I класа: Божо-
вић Момира Синиша, Драгојевић Милована Жарко, 
Гавриловић Павла Никола, Ивановић Предрага Кос-
тадин, Никић Мије Јосип, Петковић Тривуна Ми-
ломир, Прша Ивана Миле; 

морнаричкотехничките постари водници I класа: 
Бубало Триве Душан, Дероси Ивана Рино, Хасић 
Ибре Јунус, Јелинић Јурја Александар, Кинџић 
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Стјепана Мато,, Костић Драгомира Радмило, Пашко 
Славка Златко, Пецотић Петра Анте, Стојанов Дра-
гомира Илија, Свилар Ђуре Никола; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Чулић Фране Иван, Грбић Николе Раде, 
Хорват Шимуна Петар, Камјанац Ирене Петар, Ко-
шевић Николе Срећко, Новак Антуна Едо, Павло-
вић Радомира Радојко; 

санитетските постари водници I класа: Хорват 
Петра Јосип, Станковић Радована Никола; 

техничките постари водници I класа: Маринко-
вић Велимира Бошко, Ристивојевић Чедомира Дра-
гомир; 

артилериските постари водници I класа: Мило-
вац Томе Раде, Ранђеловић Јефте Радивоје; 

постариот водник I класа за врска: Шишовић 
Јагоша Момир; 

постарите водници на административна служ-
ба: Аничин Александра Анте, Петковић Благоја 
Синиша; 

постариот водник на финансиска служба: Ан-
ђелић Симеуна Данило; 

морнаричкотехничките постари водници: Барац 
Блажа Бранко, Дуке® Јосипа Вазидио, Јелић Све-
тозара Свето, Колар Матије Матија, Лазаревић 
Васкрсија Драгољуб, Лазић Живојина Александар, 
Медвед Петра Фрањо, Парезановић Љубише Мила-
дин, Ратковић Милана Танасије, Тишма Љубана 
Никола, Томић Дује Анте, Витановић Анте Јосип, 
Врхњак Јосипа Јанко, Живковић Драгише Милу-
тин; 

постариот водник на сообраќајна служба: До-
дић Миле Данајил; 

поморските постари водници: Драгосавац Милоша 
Милан, Ђорђевић Витомира Радош, Грабеж Дмитра 
Чедо, Грујић Спасоја Бошко, Хасан Мије Ивица, 
Кушек Ивана Томислав, Лукић Драгољуба Слобо-
дан, Марковић Николе Живојин, Матовић Илије 
Цветко, Николић Милорада Зоран, Њежић Јоце 
Никола, Орлић Мирка Бранислав^ Шебић Душана 
Стаменко, Шишко Иве Винко, Удовч Каролине 
Жељко, Барчот Ивана Ивица; 

интендантсЈште постари водници: Хаџиефендић 
Фадила Мујо, Викић Мује Мустафа; 

а р т е р и с к и т е постари водници: Лукић Милу-
тина Милан, Трајковски Стојана Недељко; 

пешадискиот постар водник: Валенчић Петра 
Антон; 

техничкиот водник I класа: Ћаћић Милана 
Миле; 

морнаричкотехничките водници I класа: Мар-
ковић Вида Иван, Петрашиновић Бранка Драгољуб, 
Раичевић Нове Бранко; 

поморскиот водник I класа: Шепаровић Ивана 
Слободан; 

воените службеници III класа на финансиска 
служба: Ивановић Вукадина Милен, Курелић Ан-
тона Јосип; 

санитетскиот воен службеник IV класа: Делић 
Бранка Драгица; 

воениот службеник IV класа на администра-
тивна служба: Гијевски Милана Станко; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Новаковић Тихомира Ранко; 

воените службеници IV класа на музичка 
служба: Троголо Батисте Анте, Зеба Ловре Никола; 

воениот службеник V класа на административна 
служба: Калафатић Фране Невен; 

санитетски от воен службеник V класа: Степа-
нов Михајла Бисерка; 

саиитетскиот воен службеник VI класа: Ђорђе-
вић-Јовичић Љубомира Драгана; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Хорват Петра Рудолф, Шамец Стјепана Ђуро; 

воените службеници VII класа ка музичка 
служба: Батор Антона Иван, Пекић Радомира Ми-
ливоје; 

санитетскиот воен службеник VII класа: Мило-
шевић Радоја Слободанка; 

воениот службеник VTII класа на администра-
тивна служба: Бранђолица Фране Лина; 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во ра-
ководењето со воените единици, во нивното зац-
врстување и оспособување за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

капетаните на боен брод: Алач Грге Миро, Пе-
зељ Ивана Лука; 

артил српските пол ковници: Димитровић Јосипа 
Маријан, Говорник Томе Раде; 

инженерискиот полковник: Јурјевић Едуарда 
Владо; 

пешадискиот полковник: Нижић Јуре Томислав; 
пешадискиот потполковник: Биочић Марина 

Иван; 
капетаните на фрегата: Гавровски Георгија 

Бранко, Хајдић Петра Никола, Матошић Фабјана 
Јаков; 

потполковникот на правна служба: Мијушко-
вић Милана Новак; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

морнаричкотехничките потполковници: Бачак 
Луке Бранко, Дадић Мије Андрија; 

капетаните на фрегата: Капетановић Стипе Ан-
те, Лахчански Бориса Методије, Павковић Павка 
Љубомир, Топлак Хуге Љубо је, Трбојевић Ђуре 
Урош; 

техничкиот потполковник: Кучан Драгутина 
Зринко; 

калетаните на корвета: Бачић Гервазија Адолф, 
Бавдаж Кристијана Марко, Бу линић Рока Јосип, 
Деспотовић Милана Миливој, Гупггин Антона Мир-
ко, Холовка Владимира Јосип, Јокић Милоша Мио-
драг, Јурковић Боже Срећко, Логожар Филипа 
Игнације; 

Максимовић Добривоја Југослав, Мандрика 
Петра Јошко, Прга Јосипа Аугуст, Србљин Стра-
хиње Јован, Шоре Јакова Анте, Телесманић Ивана 
Славко, Тончић Јанка Мирослав; 

мајорот на правна служба: Боровац Недељка 
Никола; 

артилериските мајори: Деканић Маријана Иван, 
Пуача Јована Србо, Тасовац Николе Марин; 

техничкиот мајор: Дујмовић Јакова Божо; 
пешадиските мајори: Јовановић Марина Фа-

бијан, Мијатовић Драга Радојица, Перишин Ивана 
Анте, Руње Мате Лука, Тмушић Анте Александар; 

инженерискиот мајор: Кокан Фабијана Иван; 
санитетските мајори: Ковач Фрање Фрањо, Ле-

пота Еле Антон, Медић Ђуре Миле, Плетикос 
Ивана Марцело; / 

морнаричкотехничките мајори: Кожул Јосипа 
Јосип, Сарач Салиха Дервиш, Симеонов Милана 
Жива; 

ветеринарниот мајор: Крстачић Јосипа Јосип; 
- мајорите за врска: Осредкар Јакоба Мартин, 

Виславски Јакима Мирон; 
интендантскиот мајор:- Ратковић Стевана Гојко; 
капетаните I класа на финансиска служба: 

Андрић Драгољуба Станко, Угарковић Милана Ђу-
ро, Владић Димитрија Јанко; 

поручниците на боен брод: Анђелковић Боривоја 
Томислав, Беара Јована Љубиша, Беширевић Агана 
Џевад Ћетковић Николе Благоје, Ћук Миће Ма-
нојло, Ђукић Лазара Момчило, Ђурашковић Вуко-
сава Алекса, Филиповић Петра Милан, Финжгар 
Антона Душан, Јовановић Зарија Михајло, Јововић 
Илије Саво, Качмарчик Јосипа Зденко, Коровљев 
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Јована Стеван, Ковачић Бранка Владимир, Крмпот 
Јакова Слободан; 

Остојић Николе Милан, Петровић Мирка Ста-
нимир, Станојевић Саве Властимир, Вего Николе 
Милан; 

' капетаните I класа за врска: Бајић Миле Ду-
шан, Хрњак Николе Дане, Милошевски Тодора 
Славе, Паровић Милана Владимир, Радуловић Ду-
шана Јован; 

артилериски!^ капетани I класа: Благојевић 
Николе Драган, Комлен Јефте Ђоко, Оровић Бошка 
Бранко; 

санитетските капетани I класа: Благојевић 
Глише Милорад, Јовановић Илије Димитрије, Ос-
трец Матије Бојан; 

морнаричкотехничките капетани I класа: Бобо-
лановић Петра Радомир, Хинић Мије Мане, Печњак 
Рудолфа Драган, Самарџија Николе Звонко; 

техничките капетани I класа: Бурсаћ Милана 
Никола, Габарић Ивана Драго, Недељковић Бра-
тислава Војислав; 

интендантските капетани I класа: Ћирић Мио-
драга Душан, Крнић Мије Анте; 

инженериските капетани I класа: Драгичевић 
Неђе Данило, Манчић Вукашина Србислав; 

капетанот I класа на градежна служба: Мата-
вуљ Милана Михајло; 

капетанот I класа на геодетска служба: Сарај-
лић Ибрахима Јусуф; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Стојановић 
Јована Мирослав; 

морнаричкотехничкиот капетан: Бајић Шиме 
Јосип; 

капетанот за врска: Мандић Ивана Никола; 
санитетскиот капетан: Марковић Милана Сла-

вољуб; 
поручникот на фрегата: Некић Јосипа Порин; 
техничките заставници: Бушкулић Јозе Славко, 

Хрбока Јосе Благоје; 
заставници^ на административна служба: До-

невски Трајана Благоје, Дорић Нурије Исмет, Ивковић 
Луке Јанко, Корда Косте Дарко, Латковић Луке 
Михаило, Меић Мате Јере, Миљковић Марка Ђуро, 
Пејчић Јована Благоје, Ристовић Недељка Мом-
чило, Сладић Марка Марко, Станој ловић Будисава 
Петар; 

интендантските заставници: Фатимић Омера 
Хасан, Михајловић Борислава Вукадин; 

поморските заставници: Поповић Недељка Љу-
бомир, Рогулић Јозе Дује, Саџак Живојина Добри-
воје; 

морнаричкотехничкиот заставник: Рак Ивана 
Динко; 

поморскиот постар водник I класа: Ђуровић 
Јагоша Илија; 

воените службеници III класа на администра-
тивна служба: Кончар Душана Милан, Толић Ан-
дрије Дане; 

воениот службеник IV класа на административ-
на служба: Брцан Ђуре Рајко; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Ћирковић Павла Тиодор; 
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Страна 
627. Закон за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници — — 1253 
628. Закон за воените инвалиди — — — — 1274 
629. Закон за основните права на носителите 

на „Партизанска споменица 1941" — — 1287 
630. &акон за основните права на лицата од-

ликувани со Орден на народен херој — 1290 
631. Закон за боречкиот додаток — — — 1293 
632. Закон за основните права на лицата од-

ликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со 
мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со 
Златен медал на Обилиќ — — — — 1295 

633. Закон за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година 1296 

634. Закон за државниот печат на СФРЈ и за 
печатите на сојузните органи — — — 1299 

635. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Југословенската народна армија — 1300 

636. Закон за измеци и дополненија на Законот 
за организацијата и делокругот на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните 
организации — — — — — — — 1303 

637. Одлука за разрешување од должност и за 
избор на член на Сојузниот извршен совет 
и за именување потпретседател на Сојуз-
ниот извршен совет и сојузен секретар за 
надворешни работи — — — — — — 1304 

638. Уредба за општите услови за давање по-
трошувачки кредити — — — — — 1305 

639. Наредба за измена на Наредбата за начи-
нот и постапката за доставување на пода-
тоците и документацијата потребни за у-
тврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини и други репродукциони матери-
јали во 1973 година, заради утврдување на 
односот на увозот спрема девизниот при-
лив по извозот во 1973 година — — — 1306 

640. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Kleine Zeitung" — 1307 

641. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Ероса" — — 1307 

642. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „The Daily Tele-
graph" — — — — — — — — — 1307 

643. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Die Weltwoche" — 1307 

644. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во индустријата на шеќер 1307 

645. Решение за измена на Решението за од-
редување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема која се користи 
во производството на полуспроводници — 1309 

646. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината на посебната давачка при увозот ^ 
на одделни земјоделски и прехранбени' 
производи — — — — — — — — 1309 

Назначувања и разрешувања — — — — — 1310 
Одликувања — — — — — — — — — 1310 


