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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА 

ОБВРСКА 
Се прогласува Законот за воената обврска, што го ус-

вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 ноември 1985 година. 

П бр. 500 
27 ноември 1985 година 
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На Претседателството 
СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА 

/ 

Г л а в а 1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член I 
Воената обврска е составен дел од правата и 

должностите на граѓаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ) 
за одбрана на земјата, зачувување на нејзината слобода, 
независност, суверенитет, територијална целокупност и на 
општественото уредување утврдено со Уставот на СФРЈ. 

Со извршувањето на воената Обврска граѓаните на 
СФРЈ се подготвуваат, обучуваат и организираат за воде-
ње на вооружена борба^ за вршење на други должности во 
вооружените сили на СФРЈ (во натамошниот текст: воо-
ружени сили) и за учество во другите форми на општона-
роден отпор против непријателот, во случај на агресија 
или на друга опасност за земјата. 

Член 2 
Воената обврска ја извршуваат, во мир и во војна, си-

те граѓани на СФРЈ што имаат општа работна способ-
ност, под условите пропишани со овој закон. За остварува-
ње на воената обврска се одговорни и се грижат организа-
циите на здружен труд, месните заедници, други самоу-
правни организации и заедници, општествено-политички-
те и општествените организации, општествено-политич-
ките заедници и нивните органи. 

Член 3 

Надлежните органи во републиката, односно во авто-
номната покраина, во рамките на своите права и должнос-

ти утврдени со уставот и законот, го организираат и обез-
бедуваат спроведувањето на воената обврска на територи-
јата на соодветната општествено-политичка заедница, го 
усогласуваат нејзиното извршување со извршувањето на 
другите права и должности во областа на општонародна-
та одбрана и општествената самозаштита и, во врска со 
тоа, ги преземаат потребните мерки и соработуваат со 
надлежните воени органи. 

Покрај работите од став 1 на овој член, надлежниот 
општински орган ја води воената евиденција на воените 
обврзници и извршува други работи во врска со водењето 
на воената евиденција пропишана со овој закон. 

Член 4 
Во извршувањето на плановите за пополнување на 

вооружените сили, надлежните органи во републиката од-
носно во автономната покраина, во соработка со над-
лежните воени органи, ги донесуваат плановите за регру-
тирање и пополнување на вооружените сили, ги оствару-
ваат плановите и извршуваат други работи и задачи во 
спроведувањето на воената обврска. 

Воениот орган кој ќе го определи сојузниот секретар 
за народна одбрана може непосредно да општи со оп-
штинските органи надлежни за работи на воената обврска 
заради непосреден увид во остварувањето на плановите за 
регрутирање и пополнување на вооружените сили и на 
други планови за спроведување на воената обврска, како и 
во извршувањето на работите во врска со тие планови. 

Член 5 
Воената обврска се состои од регрутна обврска, об-

врска за служење на воената рок и обврска за служење во 
резервниот состав. 

Под условите утврдени со овој закон, воената об-
врска ја опфаќа и воената обука на жените. 

в На регрутна обврска, под условите пропишани со 
овој закон, подлежат сите државјани на СФРЈ, а на об-
врска за служење на военот рок и на обврска за служење во 
резервниот состав - државјаните на СФРЈ способни за вое-
на служба. 

Член 6 
Жените не подлежат на регрутирање ниту на обврска 

за служење на воениот рок. 
За време на мир, жените кои доброволно ќе се прија-

ват можат, во согласност со потребите за пополнување на 
вооружените сили, да се повикуваат на воена обука, а 
жените кои според одредбите на овој закон подлежат на 
воена обврска (во натамошниот текст: жени - воени об-
врзници) - на воени вежби во вооружените сили, заради 
стекнување на неопходни воени знаења и обучување за 
должности во војна. 

Член 7 
Лицето кое подлежи на воена обврска е воен обврз-

ник. Во текот на траењето на воената обврска воениот об-
врзник е: 

1) регрут - за време на регрутната обврска; 
2) војник - за време на служењето на воениот рок, од-

носно жена - за време на доброволната воена обука во во-
оружените сили; 

3) војник во резерва, резервен помлад офицер, резер-
вен офицер или резервен воен службеник и жена - војник 
во резерва, жена - резервен помлад офицер, жена - резер-
вен офицер, или жена - резервен воен службеник (во ната-



Страна 1642 - Број 64 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 2 декември 1985 

мошниот текст: лице во резервниот состав) - за време на 
траењето на обврската за служење во резервниот состав 
на вооружените сили. 

Под поимот војник, во смисла на овој закон, се под-
разбира и морнар. 

/ 
Член 8 

На воениот обврзник му престанува воената обврска: 
1) кога ќе ги наполни годините на животот определе-

ни со овој закон (член 48); 
2) ако е Оценет како неспособен за воена служба; 
3) ако му престане државјанството на СФРЈ.. 

Член 9 
Државјанинот на СФРЈ на кој воената обврска му 

престанала според одредбата на член 8 точка 2. од овој за-
кон подлежи на ревизионен преглед заради проверка на 
неговата способност за воена служба. 

Ревизиониот преглед од став 1 на овој член може да 
се изврши ако државјанинот на СФРЈ кој е оценет како не-
способен за воена служба не наполнило 50 години живот. 

Лицето од став 2 на овој член кое на ревизиониот 
преглед ќе биде оценето како способно или ограничено 
способно за воена служба станува воен обврзник и под-
лежи на обврската за служење на воениот рок до крајот на 
календарската година во која наполнува 27 годинии 
живот, а ако таа календарска година изминала - на об-
врската за служење во резервниот состав. 

Одлука за ревизиони прегледи на лицата од едно или 
повеќе годишта може да донесе Сојузниот извршен совет, 
а за одделни лица - сојузниот секретар за народна одбра-
на, односно старешината што тој ќе го овласти или во 
рамките на правата и должностите предвидени со законот 
- надлежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Член 10 
Обврската за служење на воениот рок се извршува во 

Југословенската народна армија, а обврската за служење 
во резервниот состав на вооружените сили - во Југосло-
венската народна армија и во територијалната одбрана. 

Член 11 
Воениот обврзник станува воено лице со стапувањето 

во воената единица, односно воената установа на воо-
ружените сили (во натамошниот текст: воена единица, од-
носно воена установа), а престанува да биде воено лице со 
отпуштањето од воената единица, односно од воената ус-
танова. 

Воениот обврзник, за време на извршувањето на вое-
ната обврска по покана од надлежниот орган се изедначу-
ва, во поглед на правата и должностите, со военото лице, 
и тоа: 

1) од поаѓањето од станот до враќањето во станот во 
местото на постојаниот престој, односно на привремени-
от престој, ако привремениот престој го пријавил во смис-
ла на член 72 став 2 од овој закон; 

2) ако престојува во странство: во доаѓањето - од 
границата на СФРЈ до местото во кое треба да му се јави 
на надлежниот орган, а во враќањето - од местото во кое 
ја извршил воената обврска заради која е повикан до гра-
ницата на СФРЈ. 

Г л а в а I I 

РЕГРУТНА ОБВРСКА 

Член 12 
Регрутната обврска се состои од должноста за одзи-

вање на општа или поединечна покана и од извршување 
на прописите и наредбите на надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници, воените органи и на 
други државни органи, во врска со воведувањето во воена-
та евиденција, лекарските и други прегледи и испитувања, 
регрутирањето и стапувањето на служење на воениот рок. 

Регрутната обврска настанува на почетокот од кален-
дарската година во која државјанинот на СФРЈ наполнува 
17 години живот и трае до стапувањето на служење на вое-

ниот рок, односно до преведувањето во резервниот состав 
ако обврската за служење на воениот рок ја регулирал на 
друг начин или до престанувањето на воената обврска 
според одредбите на член 8 точ. 2 или 3 од овој закон. 

Член 13 
Во текот на регрутната обврска регрутот подлежи: 
1) на лекарски и други прегледи и на психолошки ис-

питувања заради утврдување на способноста за воена 
служба; 

2) на регрутирање; 
3) на стапување на служење на воениот рок; 
4) на други обврски пропишани со овој закон. 

Член 14 ^ 
Прегледите и испитувањата од член 13 точка 1 на 

овој закон, по барање од надлежниот орган во република-
та односно во автономната покраина, ги вршат организа-
циите на здружен труд од здравствената дејност, а можат 
да ги вршат и воените здравствени установи што ќе ги оп-
редели сојузниот секретар за народна одбрана. Заемните 
права и обврски на органот по чие барање се вршат овие 
прегледи и испитувања и здравствената установа се ут-
врдуваат со договор. 

1 Член 15 
Регрутирање се врши во календарската година во ко-

ја регрутот наполнува 18 години живот. 
Регрутот може, по свое барање, да биде регрутиран 

во календарската година во која наполнува 17 години 
живот. 

Во случај на непосредна воена опасност или на воена 
состојба, Претседателството на СФРЈ може да нареди да 
се регрутираат и лицата што наполниле 16 години живот. 

Член 16 
Регрутирањето го вршат регрутни комисии. 
Регрутните комисии ги формира надлежниот орган 

во републиката односно во автономната покраина. Члено-
вите на регрутната комисија - воени лица, се определува-
ат на предлог од надлежниот воен орган. 

Регрутната комисија ја сочинуваат определени воени 
и цивилни лица, од кои еден член мора да биде претстав-
ник на собранието на општествено-политичката заедница, 
а друг член - лекар. Членови на регрутната комисија 
можат да бидат и други лица ако е тоа определено со про-
пис на републиката, односно на автономната покраина. 

Претседател на регрутната комисија е воено лице. 
Административно-техничките и други подготовки во 

врска со регрутирањето, како и просториите што се по-
требни за тоа, ги обезбедува надлежниот орган на општес-
твено-политичката заедница, а кога регрутирањето се 
врши во воена установа - и надлежниот воен орган. 

Член 17 
На регрутирањето се оценува способноста на регру-

тот за воена служба и се определува родот, односно 
службата во која ќе го служи воениот рок. 

Оцената на способноста на регрутот за воена служба 
и родот, односно службата што му е определена, регрут-
ната комисија ги запишува во неговата воена книшка. 

Член 18 
Регрутната комисија ја оценува способноста на секој 

регрут за воена служба врз основа на наодите од претход-
но извршените лекарски и други прегледи и психолошки 
испитувања, како и на лекарскиот преглед при регрутира-
њето. 

Оцената на регрутната комисија може да биде: 
1) способен за воена служба; 
2) ограничено .способен за воена служба; 
3) привремено неспособен за воена служба; 
4) неспособен за воена служба. 
Оцената неспособен за воена служба, како и оцената 

дека регрутот е способен за определени специјалности 
што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана 
можат да се дадат само врз оснбва на лекарски наоди и 
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други прегледи и психолошки испитувања во воена здрав-
ствена установа што ќе ја определи сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 19 
Родот, односно службата определена на регрутира-

њето, регрутната комисија може по исклучок да ја измени 
ако е тоа потребно поради: пополнување на Југословен-
ската народна армија, измена на здравствената состојба 
на регрутот, дополнително стекната стручна подготовка 
или промена на неговото занимање. 

Член 20 
Регрутот кој е оценет како привремено неспособен за 

воена служба подлежи на повторни регрутирања до крајот 
на календарската година во која наполнува 27 години 
живот. 

При секое регрутирање, привремената неспособност 
може да се определи во таење Од една до четири години, 
со тоа што времето на траењето на привремената неспо-
собност не може да се определи подолго од крајот на ка-
лендарската година во која регрутот наполнува 27 години 
живот. 

Траењето на привремената неспособност на регрутот 
и времето на неговото повторно регрутирање ги опреде-
лува регрутната комисија. 

Регрутот може да биде оценет како привремено не-
способен за воена служба само двапати. При третото рег-
рутирање, регрутната комисија донесува конечна оцена за 
неговата способност во врска со служењето на воениот 
рок. 

Регрут на кого времето на траењето на привремената 
неспособност за воена служба би требало да му се опреде-
ли подолго од крајот на календарската година во која на-
полнува 27 години живот се преведува во резервниот сос-
тав и неговата способност за воена служба се оценува спо-
ред одредбите на овој закон што се однесуваат на лицата 
во резервниот состав. 

Член 21 
Се овластува сојузниот секретар за народната одбра-

на да донесе прописи за мерилата за оценување на здрав-
ствената способност на воените обврзници за воена 
служба и за лекарските и други прегледи и испитувања на 
воените обврзници заради утврдување на способноста за 
воена служба, како и прописи за начинот на работата на 
регрутните комисии и за условите за определување на ро-
довите и службите во кои регрутите ќе го служат воениот 
рок. 

Г л а в а I I I 

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК 

Член 22 
Служењето на воениот рок трае 12 месеци. 

Член 23 
Со стапувањето на служење на воениот рок во едини-

ца, односно установа на Југословенската народна армија, 
регрутот станува војник и од тој ден се смета дека го 
служи воениот рок. 

Член 24 
На служење на воениот рок се упатуваат регрутите 

кои се оценети како способни или ограничено способни за 
воена служба, по правило, во календарската година во ко-
ја наполнуваат 19 години живот. Регрутот кој во оваа го-
дина не го завршил училиштето за средно насочено обра-
зование, односно другото средно училиште што го посету-
ва, ќе се упати на служење на воениот рок кога ќе го за-
врши тоа училиште, но најдоцна до крајот на календар-
ската година во која наполнува 21 година живот. 

Регрутот кој е запишан на факултет, односно во дру-
га висока или виша школа во СФРЈ, се упатува на служење 
на воениот рок во календарската година во која го за-
вршил училиштето за средно насочено образование, од-
нсно другото средно училиште ако наполнил 18 години 
живот. 

Регрутот од став 2 на овој член се упатува на служење 
на воениот рок во периодот утврден така што овој рок да 
истекува до почетокот на наставата во наредната учебна 
година на факултетот, односно на другата висока или ви-
ша школа во која е запишан. 

Регрутот кој е запишан на факултет, односно во дру-
га висока или виша школа во СФРЈ, а кој, поради причини 
утврдени со законот, не е упатен на служење на воениот 
рок во календарската година во која завршил училиште за 
средно насочено образование, односно друго средно учи-
лиште во СФРЈ, ќе се упати на служење на воениот рок во 
согласност со одредбата на став 3 од овој член, а по пре-
станувањето на причините поради кои не бил упатен на 
служење на воениот рок. 

Регрутот кој самиот бара да биде упатен на служење, 
односно дослужување на воениот рок ќе биде упатен во 
рок од три месеци од денот на поднесувањето на барање-
то, ако во таа година наполнува 18 години живот. 

Регрутот кој од одобрен привремен престој во стран-
ство, што трае подолго од една година, ќе се врати во зем-
јата и ќе побара да биде упатен на служење на воениот 
рок, се упатува во рок од триесет дена од денот на подне-
сувањето на барањето, ако во таа година наполнува 18 го-
дини живот. 

За време на воена состојба или во случај на непосред-
на воена опасност, Претседателството на СФРЈ може да 
нареди на служење на воениот рок да се упатат и регрути-
те кои наполниле 17 години живот. 

Член 25 
Регрутот може да биде упатен на служење на воениот 

рок до крајот на календарската година во која наполнува 
27 години живот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, рег-
рутот за кој ќе се утврди дека не ги извршувал обврските 
пропишани со ОВОЈ закон, па поради тоа не бил упатен на 
служење на воениот рок до крајот на календарската годи-
на во која наполнува 27 години живот, се упатува на 
служење на воениот рок најдоцна до крајот на календар-
ската година во која наполнува 30 години живот. 

Воениот обврзник кој поради објективни причини не 
е упатен на служење на воениот рок до истекот на рокот 
од став 1 на овој член, а ќе изјави желба да го служи воени-
от рок, ако е оценет како способен за воена служба и ако 
не наполнил 30 години живот, може да биде упатен на 
служење на воениот рок. 

Регрутот кој не е упатен на служење на воениот рок 
до истекот на роковите од ст. 1 и 2 на овој член, а е оценет 
како способен за воена служба или ограничено способен за 
воена служба, се преведува во резервниот состав. 

Член 26 
Регрутите кои имаат соодветна училишна подготов-

ка и ги исполнуваат другите услови пропишани за избор 
на питомци за ,школите за резервни офицери, можат да 
служат воен рок во школата за резервни офицери на родот 
ако се оценети како способни за воена служба, а во школа-
та за резервни офицери на службите - и ако се оценети ка-
ко ограничено способни за воена служба. 

Регрутите за питомци на школите за резервни офице-
ри ги избира комисија што ја формира надлежниот орган 
во републиката односно во автономната покраина, на 
предлог од надлежниот орган на општествено-политичка-
та заедница во која се води воената евиденција на регрути-
те. Членовите на комисијата се цивилни лица и активни 
воени лица. Активните воени лица се определуваат на 
предлог од надлежниот воен орган. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, на 
предлог од командантот на полк, на него рамен или пови-
сок старешина, на натамошно служење на воениот рок во 
школа за резервни офицери може да биде упатен и војник, 
ако ги исполнува условите од став 1 на овој член. 

Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана 
да донесе порписи за условите и постапката за избор на 
регрути, односно војници за питомци на школите за резер-
вни офицери. 

Член 27 
За упатувањето на служење на воениот рок на регрут 

кој постојано живее во странство, а ќе изјави желба да го 
служи воениот рок, како и на регрут кој покрај југословен-
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ското има и странско државјанство, а кој го служел воени-
от рок во странство, решава сојузниот секретар за народ-
на одбрана или старешината што тој ќе го овласти. 

Член 28 
На служење на воениот рок не се упатува: 
1) регрут кој правосилно е осуден на казна малолет-

нички затвор или безусловно на казна затвор поради кри-
вично дело - додека не ја издржи казната или не биде пуш-
тен на условен отпуст; 

2) регрут спрема кој е применета заводска воспитна 
Мерка или мерка на безбедност задолжително психијат-
риско лекување и чување во здравствена установа - додека 
трае мерката што е применета; 

3) регрут против кого е поведена кривична постапка 
поради кривично дело за кое се гони по службена 
должност - додека постапката не биде правосилно за-
вршена. 

Регрутите кои од причините наведени во став 1 на 
овој член не се упатени на служење на воениот рок, се упа-
туваат на служење, односно на дослужување на воениот 
рок по издржаната казна, по пуштањето на условен от-
пуст, по запирањето на воспитната мерка или на мерката 
на безбедност, односно по правосилно завршената кривич-
на постапка, а најдоцна до крајот на календарската годи-
на во која наполнуваат 30 години живот. 

Лицата осудени на казна малолетнички затвор или 
безусловно на казна затвор поради кривично дело можат, 
за време на воена состојба или во случај на непосредна во-
ена опасност, да бидат упатени на служење на воениот рок 
ако им е одложено издржувањето на казната. 

Член 29 
Од обврската за служење на воениот рок се ослободу-

ва: 
1) лицето оценето како неспособно за воена служба; 
2) лицето кое ќе стекне државјанство на СФРЈ со при-

раѓање или врз основа на меѓунродни договори, ако во 
земјата чијшто државјанин било го отслужило воениот 
рок, односно ако наполнило 27 години живот; 

3) лицето кое стекнало својство на активно воено ли-
це, според прописите со кои се уредува службата во воо-
ружените сили; 

4) лицето кое завршило училиште за внатрешни ра-
боти во траење од најмалку две години и на должноста 
милиционер поминало најмалку две години. 

Член 30 
Служењето на воениот рок по барање од регрутот се 

одлага: 
1) на регрутот кој според прописите со кои се уредува 

заштитата на семејството на лицата на задолжителна вое-
на служба го стекнува својството хранител на семејството 
ако со упатувањето на служење на воениот рок неговото 
семјство би било доведено во тешка материјална положба, 
додека тие околности траат, а најдоцна до крајот на ноем-
ври од календарската година во која наполнува 27 години 
живот. 

2) на половината, односно на полголемиот дел регру-
ти, ако нивниот број е непарен, кои се членови на едно до-
маќинство ако еден или повеќе членови на тоа домаќин-
ство се упатува или веќе се наоѓа на служење на воениот 
рок - за време додека тој член, односно втората половина 
на членовите на тоа домаќинство не го отслужи воениот 
рок или од други причини не биде отпуштена од Југосло-
венската народна армија, а најдоцна до крајот на ноември 
од календарската година во која наполнуваат 27 години 
живот; 

3) као поради смрт или тешка болест во семејството 
или поради елементарна непогода семејството на регру-
тот би било доведено во тешка положба со неговото упа-
тување на служење на воениот рок - за времето додека тие 
причини постојат, а најдолго за една година. 

На регрутот од став 1 точ. 1. и 2. на овој член 
служењето за воениот рок му се одлага за наредната годи-
на ако барањето на одлагање на служењето на воениот 
рок и потребните докази ги поднесе до надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница во рок од осум де-
на од денот на приемот на известувањето или поканата за 
упатување на служење на воениот рок. 

Регрутот кој според одредбите на овој член го корис-
ти правото на одлагање на служењето на воениот рок е 
должен да го извести надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница за настанатата промена поради ко-
ја тоа право му престанува, во рок од осум дена од денот 
на настанувањето на таквата промена. 

Член 31 
Служењето на воениот рок, на барање од регрутот, 

по исклучок може да се одложи најмногу за една година 
од оправдани семејни или други причини според прописи-
те што ги донесува сојузниот секретар за народна одбра-
на. 

Член 32 
Служењето на воениот рок му се прекинува: 
1) на војник кој во текот на служењето на воениот рок 

е оценет како привремено неспособен за воена служба; 
2) на војник кого во текот на служењето на воениот 

рок со правосилна пресуда воениот суд го осудил на казна 
малолетнички затвор или безусловно на казна затвор - до-
дека не ја издржи казната или додека не биде пуштен на 
условен отпуст; 1 

3) на војник кого во текот на служењето на воениот 
рок со правосилна пресуда друг суд го осудил на безуслов-
на казна затвор над шест месеци или на казна малолетнич-
ки затвор - додека не ја издржи казната или не биде пуш-
тен на условен отпуст; 

4) на војник против кого во текот на служењето на во-
ениот рок е поведена кривична постапка поради кривично 
дело сторено пред стапувањето на служење на воениот 
рок, за кое се гони по службена должност, ако за тоа дело е 
предвидена казна затвор над три години. 

По исклучок од одредбата на точка 3 став 1 од овој 
член, служењето на воениот рок не му се прекинува на вој-
ник кој со правосилна пресуда е осуден на казна малолет-
нички затвор до две години или на безусловна казна за-
твор до две години, на кого, до завршувањето на служење-
то на воениот рок не му остануваат повеќе од шест месе-
ци. 

Член 33 
На војник служењето на воениот рок може по негово 

барање да му се прекине поради смрт или тешка болест во 
семејството или поради елементарна непогода, ако него-
вото семејство би било доведено во тешка положба пора-
ди неговата отсутност - за времето додека постојат тие 
причини, а најдолго за една година. 

Служењето на воениот рок може да му се прекине на 
војник, по негово барање и по барање на Сојузот за физич-
ка култура на Југославија, заради негово учество во состав 
на репрезентацијата на СФРЈ на светско или европско нат-
преварување или на олимписки игри, ако не користи отсу-
ство за учествување на спортски натпреварувања според 
одредбите на сојузниот закон со кој е уредена службата во 
вооружените сили. 

Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот 
рок од причините наведени во став 2 на овој член се упату-
ва на дослужување на воениот рок во текот на календар-
ската година во која е завршено натпреварувањето, а нај-
доцна до крајот на календарската година во која наполну-
ва 27 години живот. 

За прекинување на служењето на воениот рок според 
одредбата на став 2 од овој член решава воениот стареши-
на кого ќе го определи сојузниот секретар за народна од-
брана. 

Член 34 
На војник кој е оценет како привремено неспособен 

за воена служба служењето на воениот рок може да му се 
прекине само еднаш. Војникот на кого и вторпат би треба-
ло да му се прекине служењето на воениот рок поради тоа 
што е оценет како привремено неспособен за воена служба 
се преведува во резервниот состав, без оглед на тоа колку 
поминал на служење на воениот рок. Таквото лице под-
лежи на повторен лекарски преглед заради оценување на 
способноста за служба во резервниот состав. 

Член 35 
Лицето на кое ме е прекинато служењето на воениот 

рок од причините наведени во член 32 став 1 точ. 1 до 4 
или во чл^н 33 на овој закон, а кое не ја регулирало об-
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ската за служење на воениот рок во смисла на член 36 
овој закон, повторно станува регрут и подлежи на об-

оите што со овој закон се пропишани за регрутот. 
Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот 

?с од причините наведени во член 32 став 1. точ. 2 до 4 на 
)ј закон се упатува на дослужување на воениот рок во 
;от на годината во која е отпуштено од издружување на 
ната, односно пуштено на условен отпуст или во која 
правосилна одлука на судот е завршена кривичната по-
лка, а најдоцна до крајот на календарската година во 
а наполнува 30 години живот. 

Член 36 
Лицето на кое му е прекинато служењето на воениот 

; според одредбите на овој закон ќе се упати на до-
мување на преостанатиот дел од воениот рок по пре-
нувањето на причините поради кои му е прекинато 
жењето на воениот рок, а најдоцна до крајот на кал сн-
а а т а година во која наполнува 27 години живот. 

Член 37 
Војникот кој во текот на служењето на воениот рок е 

нет како неспособен за воена служба се отпушта од Ју-
1овенската народна армија. Тоа лице може да биде пе-
ано на дослужување на воениот рок, односно преведе-
ло резервниот состав по условите пропишани со одред-
е на овој закон. 

Член 38 
Времето што питомецот на воена школа ќе го поми-

10 воена школа се смета како служење на воениот рок. 
На питомецот на воена школа на кого по која и да би-

нгова му е прекинато школувањето не му се смета во 
кење на воениот рок првата година на школувањето во 
1ата школа. 

Член 39 
Во служење на воениот рок не се смета времето што 

икот ќе го помине: 
1) на издржување на дисциплински мерки војнички 

твор, односно на издржување казна затвор што над-
тот воен старешина, според прописите за воената 
шплина, ја изрекува во вкупно траење над десет дена; 
2) на лекување и боледување поради повреда или дру-

неспособување предизвикано во намера да је одбегне 
ата служба или да биде распореден на полесна 
шост, ако е тоа утврдено со правосилна пресуда на 
иот суд; 
3) на самоволно оддалечување или бекство од Југос-
нската народна армија, што непрекинато траело нај-
у дваесет и четири часа; 
4) во притвор што против него е определен во кри-
а постапка, ако тоа време со правосилна пресуда му е 
ггано во казната поради извршено кривично дело. 

Член 40 
Лицето што ќе отслужи воениот рок се отпушта од 
ловенската народна армија и станува војник во ре-

а под условите пропишани со законот со кој се уре-
службата во вооружените сили - резервен помлад 
ер или резервен офицер. 
Војникот кој на крајот од служењето на воениот рок 
користи отсуството што му припаѓа или отсуството 
viy е одобрено, од Југословенската народна армија с% 
ита порано за онолку денови колку што трае отсус-
) што му припаѓа, односно што му е одобрено. 

Член 41 
2е овластува сојузниот секретар за народна одбрана 
несе прописи: за времето и начинот на упатување на 
тите на служење на воениот рок; за одлагањето и 
нот на служењето на воениот рок и за отпуштањето 
јниците од Југословенската народна армија. 

Г л а в а I V 

ВОЕНА ОБУКА НА ЖЕНИ 

Член 42 
оената обука на жените кои за тоа доброволно се 
шле се организира и спроведува во Југословенската 

народна армија и во територијалната одбрана. Оваа обука 
може да трае од два до шест месеци, зависно од должнос-
тите за кои се обучуваат. 

На воената обука од став 1 на овој член жена може да 
се повика во календарската година во која наполнува 19 
години живот па до крајот на календарската година во ко-
ја наполнува 27 години живот, ако е способна за воена 
служба. 

На воена обука нема да се повикува бремена жена и 
жена која има дете помладо од седум години. 

Способноста на жената за воена служба ја утврдува 
лекарска комисија, што ја формира надлежниот орган во 
републиката, односно во автономната покраина, сообраз-
но со критериумите утврдени за оценување на способнос-
та на воените обврзници за воена служба. 

Член 43 
Воената обука на жените се планира и организира во 

согласност со потребите за пополнување на вооружените 
сили и со можностите за изведување на оваа обука во вое-, 
ните единици и воените установи. 

Воената обука на жените се организира и спроведува 
заради стекнување на неопходни воени знаења и вештини 
и обучување за нивните должности во вооружените сили. 

Член 44 
Жената која стапила во воена единица односно воена 

установа заради воена обука се смета како воено лице од 
денот на стапувањето во таа единица, односно установа, 
до денот на отпуштањето од воената единица, односно во-
ената установа и за тоа време носи воена униформа, под-
лежни на воена дисциплина и ги има сите други права и 
обврски пропишани за војниците. 

Член 45 
Жената која е повикана на воена обука и која стапила 

во воена единица, односно воена установа е должна да се 
обучува и на воена обука да го помине времето предвиде-
но со планот и програмата на воената обука. 

Жената која ја започнала воената обука може да биде 
ослободена од таа обука поради болест или од друга оп-
равдана причина. 

Член 46 
Сојузниот извршен совет ги донесува прописите за 

оценување на способноста на жените за воена служба. 
Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана 

да ги донесе прописите: за планирањето и организирање-
то на воената обука на жените; за упатувањето на жените 
на воена обука и за други прашања од значење за непос-
редното организирање и спроведување на оваа обука. 

Г л а в а V 

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ 

Член 47 
На обврската за служење во резервниот состав на во-

оружените сили подлежат воените обврзници: 
1) што го отслужиле воениот рок; 
2) кои, според одредбите на овој закон, ја регулирале 

обврската за служење на воениот рок на друг начин; 
3) жени - воени обврзници. 
На обврската за служење во резервниот состав на те-

риторијалната одбрана под условите пропишани со овој 
закон подлежат сите жени - воени обврзници, а на ,об-
врската за служење во резервниот состав на Југословен-
ската народна армија - жените - воени обврзници што 
имаат подготовка за вршење на стручни и технички 
служби во Југословенската народна армија и жените - вое-
ни обврзници кои во мир се обучени за воени должности 
во вооружените сили. 

Член 48 
Обврската за служење во резервниот состав за мажи 

настанува од денот на отпуштањето од служење ,на воени-
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от рок, односно од денот кога обврската за служење на во-
ениот рок е регулирана на друг начин и трае до крајот на 
календарската година во која воениот обврзник - маж на-
полнува 60 години живот. 

Обврската за служење во резервниот состав за жени 
настанува во почетокот на календарската година во која 
наполнуваат 19 години живот и трае до крајот на кален-
дарската година во која наполнуваат 50 години живот. 

Во случај на непосредна воена опасност и за време на 
воена состојба, Претседателството на СФРЈ може да го 
продолжи траењето на обврската за служење во резервни-
от состав за резервните помлади офицери, резервните 
офицери и резервните воени службеници и по истекот на 
годините пропишани со одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член. 

Член 49 
Обврската за служење во резервниот состав на воо-

ружените сили се извршува со учество на обврзниците на 
воени вежби, курсеви и други форми на воена обука и со 
извршување на други должности пропишани со овој за-
кон, а во војна или во случај на непосредна воена опасност 
или друга опасност за земјата - со стапување во воо-
ружените сили и со извршување на определени воени 
должности.. 

Воените вежби, курсевите и другите форми на воена 
обука што се сметаат како воена вежба (во натамошниот 
текст: воени вежби) можат вкупно да траат за војниците 
во резерва, за резервните помлади офицери и за резервни-
те воени службеници - до шест месеци, за резервните офи-
цери - до 12 месеци, а за сите жени - воени обврзници - до 
шест месеци. 

Член 50 
Воените вежби, по правило, се организираат и се из-

ведуваат во воените единици, односно воените установи. 
Воените вежби што траат до 48 часови, по правило, 

се организираат и се изведуваат надвор од работното вре-
ме, во време на дневниот или седмичниот одмор на лица-
та во резервниот состав. 

,На лицата во резервниот состав во извршување на 
воена вежба им се признава и времето што ќе го поминат 
на курсеви и други форми на военостручна обука што се 
изведува во организација на сојузот на резервните воени 
старешини и во други организации што ќе ги определи со-
јузниот секретар за народна одбрана, ако обуката ја пла-
нирал, организирал и контролирал орган на Југословен-
ската народна армија или штаб на територијалната од-
брана и ако обуката се изведува по покана од надлежниот 
орган на општествено-политичкат а заедница. 

Лицата во резервниот состав се должни да се одзоват 
на поканата за посетување на обуката од став 3 на овој 
член. 

Како извршување на воена вежба се признава и вре-
мето што лицето во резервниот состав ќе го помине како 
наставник по обука за одбрана и заштита, ако за таа рабо-
та на прима надомест. 

Осум часови поминати на курсот или на„обуката на-
ведена во став 3 од овој член, односно осум часови работа 
во својството наставник по обука за одбрана и заштита 
што е извршена на начинот пропишан во став 5 од овој 
член, се сметаат како еден ден воена вежба. 

Вежбите на лицата во резервниот состав што имаат 
воен распоред надвор од вооружените сили се сметаат ка-
ко воени вежби во смисла на одредбите на овој закон ако 
тие лица учествуваат во вежбите на должности на кои 
имаат воен распоред, по покана од надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница. 

Член 51 
Воените обврзници што го отслужиле воениот рок, а 

имаат воен распоред во милицијата, можат да бидат пови-
кани на воена вежба, во единица на милицијата. 

Функционерот кој раководи со сојузниот, републич-
киот, односно покраинскиот орган надлежен за внатреш-
ни работи, ги повикува воените обврзници од став 1 на 
овој член на воена вежба во единиците на милицијата, ре-
шава за нивните барања за одлагање на воената вежба и за 
други прашања во врска со извршувањето на таа вежба. 

Воената вежба извршена во единиците на милицијата 
се изедначува, во смисла на овој закон, со воената вежба 
во воените единици, односно воените установи. 

Член 52 
Лицата во резервниот состав - мажи можат да бидат 

повикувани на воени вежби до наполнети 55 години 
живот, а жени - до наполнети 45 години живот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
воена вежба не се повикува бремена жена, воен обврзник 
чијшто брачен другар е повикан на воена служба или кој 
нема брачен другар - ако има дете помладо од 15 години, 
како и жена чијшто брачен другар не е повикан на воена 
служба - јако има дете помладо од десет години. 

Лице во резервниот состав може да биде повикано на 
воена вежба најмногу до два месеца во текот на една годи-
на. 

Претседателството на СФРЈ може, кога тоа го бараат 
интересите на одбраната на земјата, да нареди да се пови-
каат на воена вежба: 

1) лица во резервниот состав кои веќе завршиле вое-
ни вежби во траење пропишано со одредбите на став 3 од 
овој член и на член 49 став 2 од овој закон; 

2) лица во резервниот состав што ги наполниле годи-
ните на живот пропишани во став 1 од овој член. 

Претседателството на СФРЈ може, кога тоа го бараат 
интересите на одбраната на земјата, да нареди да се за-
држат на воена вежба и лицата во резервниот состав не-
посредно по отслужувањето на воениот рок. 

Член 53 
На лице во резервниот состав, по негово барање, 

вршењето на воена вежба му се одлага од следните причи-
ни: 

1) ако е болно - до наредното повикување по негово-
то оздравување; 

2) ако од неговото домаќинство во исто време се по-
викуваат на воена вежба два или повеќе членови или некои 
Од нив веќе се наоѓаат на воена вежба или на служење на 
воениот рок - додека еден член односно другата половина 
членови на домаќинството не се врати од воена вежба, од-
носно од служење на воениот рок; 

3) ако во време на воената вежба полага испити и ако 
со заминувањето на воена вежба би било спречено да ја за-
врши учебната година - додека таквата причина постои; 

4) ако поради смрт или тешка болест во домаќин-
ството, односно поради елементарна непогода, со негово-
то заминување на воена вежба домаќинството би било до-
ведено во тешка положба - додека трае таквата состојба 
во домаќинството, а најдолго една година; 

5) ако непосредно пред заминувањето или во време 
на заминувањето на воена вежба настапила смрт во дома-
ќинството или во семејството - до наредното повикување 
на воена вежба. 

Ако во местото во кое престојува лицето во резервни-
от состав владее заразна болест, вршењето на воената 
вежба на тоа лице му се одлага додека трае заразната бо-
лест. 

Вршењето на воена вежба, по исклучок, може да се 
одложи поради неодложни потреби на службата, ако тоа 
го побара надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница или друг државен орган, организација на 
здружен труд или друга самоуправна организација или за-
едница кај која лицето во резервниот состав е вработено -
додека таквата потреба постои, а најдолго една година. 

Вршењето на воена вежба која трае подолго од три 
дена може на земјоделец и на друго лице што самостојно 
врши стопанска дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓани, а што е повикано на воена 
вежба, по исклучок да му се одложи поради неодложни ра-
боти, ако вр неговото домаќинство нема друг член спосо-
бен за стопанисување - најдолго три месеци. 

Барање за одлагање на вршењето на воена вежба се 
поднесува до надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница во рок од осум дена од денот на приемот на 
поканата за воена вежба, а ако одлагањето се побара пора-
ди причините наведени во точ. 1, 4 и 5 од став 1 на овој 
член, барање може да се поднесе и кога ќе настане причи-
на поради која се бара одлагање на вршењето на воената 
вежба. 

Член 54 
На лицата во резервниот состав, според потребите за 

пополнување на вооружените сили, им се определува и со-
општува воениот распоред во воените единици, односно 
во воените установи. 
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Податоците за воениот распоред се воена тајна. 
На лице во резервниот состав на кое му е определен 

воениот распоред може да му се даде лична воена опрема 
според должноста на која е распоредено. 

Лицето на кое, во смисла на одредбата на став 3 од 
овој член, му се дава лична воена опрема е должно таа оп-
рема да ја прими, чува и одржува, а кога е тоа определено 
со покана од надлежниот орган - да ја носи со себе и, по 
барање од надлежниот орган, да ја врати во исправна сос-
тојба. 

Член 55 
Лицето во резервниот состав кај кое настанала про-

мена во здравствената состојба што е од влијание врз не-
говата способност за воена служба може, по свое барање 
или по покана од надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница или од воениот орган, да биде упатено 
на лекарски преглед заради оценување на способноста за 
воена служба. 

Оцена на способноста за воена служба на лицето од 
став 1 на овој член дава надлежната регрутна комисија во 
согласност со одредбите на овој закон за оценување на 
здравствената способност на регрутите за воена служба. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, оце-
на на способноста на лицата од определени специјалности 
што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбрана 
дава воено-лекарска комисија. 

Способноста За воена служба на жена - воен обврзник 
ја утврдува лекарската комисија што ќе ја определи над-
лежниот орган во републиката, односно во автономната 
покраина. 

Член 56 
Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана 

да донесе прописи: за повикувањето на лица во резервни-
от состав на воени вежби и за одлагањето на воената 
вежба; за организирањето стручна обука на лицата во ре-
зервниот состав во организации на сојузот на резервните 
воени старешини и во други организации; за начинот на 
определување на воениот распоред на воените обврзници; 
за издавањето лична воена опрема на воените обврзници и 
за чувањето, одржувањето и враќањето на таа опрема. 

Г л а в а VI 

ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 
ВО СТРАНСТВО 

Член 57 
Регрутот кој има намера да патува во странство на 

привремен или постојан престој е должен да набави одоб-
рение од надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница. 

Одобрение за патување и привремен престој во 
странство може да му се издаде на регрутот ако во стран-
ство патува, и тоа: 

1) заради лекување - додека трае лекувањето, а нај-
долго две години; 

2) заради учество во ученички екскурзии, користење 
на годишен одмор, туристичко патување и слично - до 40 
дена; 

3) заради извршување на службена работа, учествува-
ње на спортски натпревари или на културно-уметнички 
приредби, уредување на имотноправни, семејни и слични 
односи во странство, или во случај на тешка болест или 
смрт на член на потесното семејство во странство - до 60 
дена; 

4) заради извршување на пловидбен стаж според про-
грамата на училиштето за образование на ученици од по-
морска насока - до завршувањето на тој стаж; 

5) заради извршување на обврски од работниот1 однос 
на брод или на воздухоплов на СФРЈ кои сообраќаат на 
меѓународните линии - до две години; 

6) заради заминување во странство со родителите 
или со брачниот другар, кои во странство заминуваат 
службено или на работа, ако неговото упатување на 
служење на воениот рок не е предвидено во рок од една го-
дина од денот на поднесувањето на барањето за одобре-
ние - до четири години; 

7) заради вршење на приватни или службени работи, 
ако на регрутирањето е оценет како привремено неспосо-
бен за воена служба на време од две или повеќе години -
до истекот на времето за кое е оценет како привремено не-
способен за воена служба. 

Органот од став 1 на овој член не може да му одобри 
на регрутот патување и привремен престој во странство 
со рок кој би важел подолго од крајот на месец јуни во го-
дината во која регрутот наполнува 27 години живот. 

Одобрение за патување на постојан престој во стран-
ство ќе му се издаде на регрутот кој заминува во стран-
ство таму постојано да престојува. 

На регрутот којчпрестојува во странство може да му 
се издаде одобрение за привремен или постојан престој во 
странство, односно за продолжување на престојот во 
странство под условите пропишани во ст. 2 и 4 на овој 
член, како и од други оправдани причини (вработување, 
школување, лекување, решавање на неодложни семејни 
потреби и други слични причини) ако регрутот или члено-
вите на неговото семејство поради недавање на одобрени-
ето би биле доведени во тешка материјална или друга по-
ложба. 

На регрутот од ст. 2, 4 и15 на овој член не ќе му се из-
даде одобрение за патување во странство ако постои неко-
ја од пречките пропишани во член 59 од овој закон. 

Член 58 
За престој, односно за продолжување на престојот во 

странство, според одредбата на член 57 став 5 од овој за-
кон, на регрутот кој престојува во странство одобрение му 
издава дипломатското, односно конзуларното претстав-
ништво на СФРЈ (во натамошниот текст: дипломатско 
претставништво) кај кое се води во воената евиденција. 
Одобрението за престој во странство, односно за про-
должување на престојот во странство со рок на важење 
подолг од крајот на календарската година во која регру-
тот наполнува 27 години живот, дипломатското претстава' 
ништво може да го даде само по претходно прибавена сог-
ласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Дипломатското, претставништво е должно во рок од 
два месеца од денот на издавањето на одобрението според 
став 1 на овој член да го извести надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница за секој регрут на кој му 
издало одобрение за престој, односно за продолжување на 
престојот во странство и за времето за кое тој престој му е 
одобрен, односно продолжен. За регрут кој нема живеа-
лиште во СФРЈ, ова известување се доставува до Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана. 

Член 59 
Лице во резервниот состав може да патува во стран-

ство и привремено или постојано да престојува во стран-
ство ако не постои некоја од следните пречки: 

1) ако му е доставена покана за воена служба; 
2) ако против него е поведена кривична постапка по-

ради кривично дело неодзивање на поканата и одбегнува-
ње на воената служба или поради кривично дело одбегнуг 
вање на воената служба со онеспособување или измама; 

3) ако има врена специјалност или воен распоред, 
што ќе ги определи сојузниот секретар за народна одбра-
на. 

Сојузниот извршен совет може да ги пропише усло-
вите со кои привремено се ограничува патувањето во 
странство за воените обврзници од определени годишта 
или со определена стручна ^подготовка од посебно значење 
за пополнувањето на вооружените сили. 

Ако постои некоја од причините од ст. 1 и 2 на овој 
член, ќе се смета, во смисла на прописот со кој е уредено 
издавањето на патни исправи на државјаните на СФРЈ, де-
ка интересите на одбраната на земјата бараат на лицето 
во резервниот состав да не му се издаде патна исправа, од-
носно да не му се продолжи рокот на важењето на патната 
исправа или да не му се издаде виза, односно да му се 
одземе патната исправа или да му се поништи визата. 

Член бб 
Регрутот и лицето во резервниот состав кои отпату-

вале во странство на постојан престој или на привремен 
престој подолг од една година се должни да му се прија-
ват на дипломатското претставништво и заради воведува-
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ње во воената евиденција, во рокот определен со прописи-
те за патните исправи на државјаните на СФРЈ. 

Регрутот кој постојано или привремено престојува во 
странство во календарската година во која наполнува 17 
години живот е должен во таа календарска година да му се 
пријави на дипломатското претставништво заради вове-
дување во воената евиденција. 

Дипломатското претставништво е должно во рок од 
два месеца од ^ценот на воведувањето на регрутот во вое-
ната евиденција од став 2 на овој член да го извести за тоа 
надлежниот орган на општествено-политичката заедница. 
За регрут кој нема живеалиште во СФРЈ ова известување 
му се доставува на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 6 Г 
Регрутот кој привремено престојува во странство е 

должен да се врати во СФРЈ до истекот на рокот за кој му 
е одобрен привремен престој и во рок од осум дена од де-
нот на доаѓањето во СФРЈ да му се пријави на надлежни-
от орган на општествено-политичката заедница заради 
регрутирање, односно упатување на служење на воениот 
рок. 

Член 62 
Регрутот кој од одобрен привремен престој во стран-

ство ќе се врати во СФРЈ на престој подолг од три месеци 
се упатува на служење на воениот рок, ако на регрутира-
њето е оценет како способен или како ограничено спосо-
бен за воена служба. 

Регрутот кој од одобрен постојан престој во стран-
ство ќе се врати во СФРЈ на престој подолг од една година 
се упатува на служење на воениот рок ако на регрутирање-
то е оценет како способен или како ограничено способен 
за воена служба. 

По исклучок од став 2 на овој член, регрутот кој од 
одобрен постојан престој во странство ќе се врати на пре-
стој во СФРЈ заради школување, не се упатува на служење 
на воениот рок за време додека му трае школувањето. 

Регрутот кој покрај југословенско има и странско 
државјанство, а престојува во странство, се упатува на 
служење на воениот рок под условите од ст. 2 и 3 на овој 
член. 

Член 63 
Патувањето во странство и престојот во странство 

на војници и на лица во резервниот состав, додека се на 
служба во вооружените сили, се уредуваат со прописите со 
кои е уредена службата во вооружените сили. 

Член 64 
Лице во резервниот состав не може да стапи во 

служба на странски вооружени сили или да заснова каков 
и да е однос со тие сили, без претходно одобрение од над-
лежниот орган во републиката, односно во автономната 
покраина. 

Г л а в а VII 

ПОВИКУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ВОЕНИТЕ ОБ-
ВРЗНИЦИ 

Член 65 
Воениот обврзник кого надлежниот орган ќе го пови-

ка во врска со вршењето на воената обврска е должен да 
му се јави на определениот орган во местото и во времето 
што се означени во поединечната или општата покана и 
со себе да ги понесе предметите и испрвите што се опреде-
лени во поканата. 

Поединечната покана, освен поканата за мобилизаци-
ја или за пробна мобилизација, му се доставува на воениот 
обврзник најдоцна 30 дена пред денот определен за поче-
ток на обврската заради која е повикан. 

Ако воениот обврзник не се одзове на поканата и не 
го оправда својот изостанок, органот што го повикал 

'може да издаде налог за негово присилно приведување. 

Налогот за присилно приведување го извршуваат овласте-
ните органи за внатрешни работи односно овластените 
воени органи. 

Член бб 
Одговорното лице во органот на општествено-поли-

тичката заедница или во друг државен орган, во организа-
ција на здружен труд или во друга самоуправна организа-
ција или заедница, во која е во работен однос воениот об-
врзник кој го избегнува вршењето на воената обврска, е 
должно тоа веднаш да му го пријави на надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница. 

Работниот човек кој самостојно врши дејност со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани 
е должен избегнувањето на вршењето на воената обврска 
на воениот обврзник кој е вработен кај него веднаш да му 
го пријави на надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница. 

Член 67 
Лицето кое ќе биде повикано во врска со вршењето 

на воената обврска има право на надомест на трошоците 
за превоз со средствата на јавниот сообраќај, за сместува-
ње и исхрана. 

Условите за исплатување на надоместот од став 1 на 
овој член на лицата повикани во врска со вршењето на во-
ената обврска во Југословенската народна армија и висо-
чината на тој надомест се определуваат со прописи на со-
јузниот секретар за народна одбрана, а на лицата повика-
ни во врска со вршењето на воената обврска во територи-
јалната одбрана - со пропис на надлежниот орган во ре-
публиката, односно во автономната покраина. 

Член 68 
На регрутот и на лицето во резервниот состав што се 

во работен однос, а се повикани во врска со вршењето на 
воената обврска за време на вршењето на таа обврска им 
припаѓа надомест во височина на просечниот месечен ли-
чен доход што го оствариле за последните три месеци 
пред повикувањето. 

Регрутот и лицето во резервниот состав кои се деле-
гати во собрание на општествено-политичката заедница 
или во собрание на самоуправна интересна заедница, кои 
се на постојана должност или кои се делегирани или име-
нувани на постојана должност во општествено-политичка 
или општествена организација, ако остваруваат личен до-
ход по таа основа, се изедначуваат со регрут, односно со 
лице во резервниот состав кое е во работен однос во по-
блед на правата на надомест на личниот доход за време на 
вршењето на воената обврска заради која е повикано. 

На регрутот и на лицето во резервниот состав кои са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на, граѓани или друга професионална 
дејност, за време на вршењето на воената обврска заради 
која се повикани им припаѓа паричен надомест во височи-
на на основата што служи за пресметка и уплата на придо-
несот за пензиско и инвалидско осигурување, зголемен за 
износот на пропишаните обврски што тој регрут, односно 
тоа лице е/должно да ги плаќа за време на вршењето на 
воената обврска. 

На регрутот и на лицето во резервниот состав кои ос-
тваруваат право на пензија или примаат паричен надо-
мест поради привремена невработеност им припаѓа пензи-
ја, односно паричен надомест и за време на вршењето на 
воената обврска заради која се повикани. 

На регрутот и на лицето во резервниот состав кои не 
се во работен однос или кои самостојно не вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани, односно не вршат друга професионална дејност, 
како и на регрутот и на лицето во резервниот состав кои 
не остваруваат право на пензија или на паричен надомест 
поради привремена невработеност, за време на вршењето 
на воената обврска заради која се повикани им припаѓа 
'паричен надомест во износ што ќе го пропише Сојузниот 
извршен совет. 

На регрутот и на лицето во резервниот состав од ст. 
1, 2 и 4 на овој член на кои надоместот на личниот доход, 
пензијата или паричниот надомест поради привремена не-
вработеност им е помал од надоместот од став 5 на овој 
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ен, им припаѓа и разликата помеѓу височината на чадо-
р о т на личниот доход, пензијата или паричниот надо-
ст поради привремена невработеност и височината на 
доместот од став 5 на овој член. 

На лицето во резервниот состав за време на воена 
/жба му припаѓаат личен доход и додатоци според ми-
г, односно класата што ја има и положбата на која се 
зѓа. Ако на тоа лице личниот доход, пензијата и слично 
се поголеми од личниот доход според чинот, односно 

1сата и положбата со додатоците, му припаѓа и разлика 
височина на личниот доход, пензијата и сл. 

Надоместите предвидени со одредбите на овој член 
| се исплатуваат на лицата повикани заради вршење на 
^ната обврска во Југословенската народна армија врз 
tap на финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
)одна одбрана, а на лицата повикани заради вршење на 
ната обврска во територијалната одбрана - врз товар 
средствата на органот што ги повикал. 

Надоместите предвидени со одредбите на овој член 
му припаѓаат на лицето во резервниот состав повикано 
воена вежба која трае до 48 часови. За тоа време му 
гпаѓа бесплатна исхрана и сместување, ако воената 
:ба трае подолго од осум часови. 

Државниот орган, организацијата на здружен труд и 
га самоуправна организација и заедница кај која е во 
отен однос лицето од став 9 на овој член, како и работ-
ат човек кој самостојно врши дејност со личен труд со 
цства на трудот во сопственост на граѓани или друга 
фесионална дејност што го вработува тоа лице, се 
жни со прераспределба на работното време или на 
г начин на лицето во резервниот состав кое било на во-
вежба до 48 часови, во време кога требало да работи, 
обезбедат тоа да ги оствари своите работни задачи и 
оти и личниот доход што му припаѓа. 

Лице во резервниот состав не може да биде повикано 
рена вежба што се изведува под условите од став 9 на 
\ член повеќе од 24 часови во текот на една година, од-
но 48 часови во текот на две години, 

Член 69 
За воените обврзници се води воена евиденција. 
Воената евиденција на сите воени обврзници ја води 

1нот од член 3 став 2 на овој закон, а воената евиденци-
а резервните офицери и на резервните воени службени-
и надлежниот орган во републиката, односно во авто-

ната покраина. Воените обврзници се водат во воената 
хенција според своето живеалиште, а воените обврзни-
ц а се во работен однос на неопределено време на те-
зријата на друга општествено-политичка заедница на 
немаат живеалиште - според местото во кое се наоѓа-
0 работен однос на неопределено време, ако во тоа 
го пријавиле престој. 
Воената евиденција на воените обврзници што пре-

уваат во странство подолго од една година ја водат и 
!ежните дипломатски претставништва. 
Воените обврзници се воведуваат во воената евиден-
на почетокот на годината во која настанува регрутна-
Зврска. 
Жените-воени обврзници распоредени во резервниот 
ав на Југословенската народна армија и жените што 
(оволно се пријавиле за воена обука се водат во воена-
шденција според прописите што ги донесува сојузни-
жретар за народна одбрана, а другите жени-воени об-
иди - според прописите на надлежниот орган во ре-
тката, односно во автономната покраина. 
Организациите на здружен труд и други самоуправни 
низации и заедници, органите на општествено-поли-
ите заедници и други државни органи водат определе-
здатоци за воените обврзници вработени во тие орга-
н и , односно органи, според прописите на надлежни-
о н во републиката, односно во автономната покраи-

Член 70 
Органите на општествено-политичките заедници, 
л државни органи, организации на здружен труд и 
1 самоуправни организации и заедници се должни на 
гот од член 3 став 2 на овој закон, по негово барање, 
/ ги дадат потребните податоци за воените обврзни-
аради оценување на способноста за воена служба и 
делување на родот, службата или поединечните 
ности во вооружените сили. 

Член 71 
На воените обврзници што се водат во воената еви-

денција им се издава воена книшка. 
Воената книшка е лична јавна исправа со која воени-

от обврзник го докажува извршувањето на воената об-
врска и својот идентитет додека е на воена служба. 

Воената книшка ја издава надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница кај кого воениот обврз-
ник се води во воената евиденција. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, вое-
на книшка издава: 

1) воената школа - на питомците на кои порано не 
им е издадена воена книшка и на питомците што ќе ја из-
губат воената книшка или на друг начин ќе останат без 
неа; 

2) единицата, односно установата на Југословенската 
народна армија во ранг на самостоен баталјон, полк или 
повисок - на лицата на кои ќе им престане активната вое-
на служба и на војниците кои за време на служењето на во-
ениот рок ќе ја загубат воената книшка или на друг начин 
ќе останат без неа. 

Воените обврзници се должни да ја чуваат воената 
книшка. Ако во воената книшка е запишан воениот распо-
ред, таа претставува воена тајна. 

Забрането е изнесувањето на воената книшка од 
СФРЈ. 

Воениот обврзник кој патува во странство на престој 
подолг од една година е должен пред поаѓањето во стран-
ство, својата воена книшка да му ја предаде на надлежни-
от орган на општествено-политичката заедница кај кого 
се води во воената евиденција. 

Член 72 
Регрутот и лицето во резервниот состав се должни, 

во рок од осум дена од денот на настанатата промена, да 
му ги пријават на надлежниот орган на општествено-по-
литичката заедница кај кого се воведени во воената еви-
денција: очигледната промена на здравствената состојба 
значајна за способноста за воена служба; стекнувањето на 
школски и стручни квалификации; засновањето и преста-
нувањето на работен однос; видот и местото на вршењето 
на самостојна дејност со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓани, односно на друга професионал-
на дејност; промената на станот (новата адреса); проме-
ната на живеалиштето; враќањето од служење на воениот 
рок и губењето на воената книшка. 

Лицата од став 1 на овој член се должни да го прија-
ват престојот во странство подолг од 40 дена и привреме-
ната отсутност од живеалиштето подолга од 40 дена - во 
рок од осум дена пред заминувањето, а враќањето од 
странство, односно во живеалиштето - во рок од осум де-
на од денот на доаѓањето во живеалиштето. 

Жените-воени обврзници што се водат во воената 
евиденција, покрај промените од ст. 1 и 2 на овој член, се 
должни да ги пријават и промените во семејниот живот 
што влијаат врз вршењето на воената обврска (мажење, 
бременост, раѓање на дете, развод на бракот, смрт во се-
мејството). 

Промените од ст. 1 до 3 на овој член регрутите и ли-
цата во резервниот состав односно жените - воени об-
врзници, што се вработени во органите на општествено-
-политичките заедници или во други државни органи, ор-
ганизации на здружен труд или други самоуправни орга-
низации и заедници во кои постои служба или лице што 
врши работи на народната одбрана, и ги пријавуваат на 
таа служба, односно лице. Оваа служба, односно лице, во 
рок од осум дена од денот на пријавената промена, го из-
вестува за тоа надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница кој регрутот или лицето во резервниот 
состав го води во воената евиденција. 

Член 73 
/ За промените кај воениот обврзник до кои дошло со 

одлука на надлежниот орган, тој орган е должен во рок од 
15 дена од денот на настанатата промена да го извести 
надлежниот орган на општествено-политичката заедница 
кај кого воениот обврзник се води во воената евиденција, 
и тоа: 

1) за промената на личното име и за престанувањето 
на државјанството на СФРЈ - органот кој за тоа донел 
правосилно решение; 4 
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2) за поведувањето, запирањето или прекинувањето 
на кривична постапка поради кривично дело за кое се гони 
по службена должност, за правосилната осуда поради кри-
вично дело на казна малолетнички затвор или безусловна 
казна затвор, за правосилно изречената заводска воспитна 
мерка или за мерки на безбедност задолжително психијат-
риско лекување и чување во здравствена организација и 
задолжително лекување на алкохоличари и наркомани во 
здравствена или друга специјализирана организација и за 
упатувањето на издржување на казна малолетнички за-
твор или затвор - надлежниот суд; 

3) за казната затвор изречена на регрут поради пре-
кршок - органот што ја изрекол казната; ч 

4) за отпуштањето од издржување на казната затвор 
или малолетнички затвор - органот односно установата 
што воениот обврзник го отпуштила од издржување на 
казната. 

За заминувањето на воен обврзник на работа во 
странство известување во смисла на став 1 од овој член е 
должна да достави самоуправната интересна заедница за 
вработување со чие посредство воениот обврзник е врабо-
тен во странство. 

За смрт или прогласување на исчезнат воен обврзник 
за умрен, известување во смисла на став 1 од овој член е 
должен да достави матичарот кој за тоа го внел податокот 
во матичната книга на умрените. 

Отсутноста на регрут или на лице во резервниот сос-
тав од живеалиштето односно престојувалиштето, од не-
познати причини и подолго од 15 дена, ја пријавува чле-
нот на неговото семејство со кој живеел во заедничко до-
маќинство, а ако живеел одвоено од семејството и бил вра-
ботен - одговорното лице во органот на општествено-по-
литичката заедница или во друг државен орган, во органи-
зацијата на здружен труд или во друга самоуправна орга-
низација или заедница, кое ја води евиденцијата за врабо-
тените лица, односно работниот човек кој самостојно 
врши дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани кај кого отсутниот воен обврзник е 
вработен. Пријавата за отсутноста на воен обврзник од не-
познати причини овие лица се должни да ја поднесат во 
рок од осум дена по истекот на 15-от ден од денот на него-
вата отсутност. 

Член 74 
Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана 

да донесе прописи: за повикувањето на воените обврзници 
заради вршење на воената обврска; за начинот на кој ќе 
им се исплатуваат надоместите на воените обврзници по-
викани заради вршење на воената обврска во Југословен-
ската народна армија и за водењето на воената евиденција 
на воените обврзници. 

Г л а в а VIII 

ПОСТАПКА 

Член 75 
Решение во врска со извршувањето на воената об-

врска донесува надлежниот орган на општествено-поли-
тичката заедница, ако со овој закон не е определено поина-
ку. 

Старешината на положба командант на самостоен 
баталјон, командант на полк, на неа рамна или повисока 
положба, донесува решение во врска со регулирањето на 
обврските за служење на воениот рок на војник од воената 
единица, односно од воената установа со која командува, 
односно раководи. 

Жалбата против решението што е донесено во врска 
со извршувањето на воената обврска не го задржува из-
вршувањето на тоа решение. 

За жалбата против одлуката на регрутната комисија 
решава надлежниот орган во републиката, односно во ав-1 

тономната покраина што ја формира таа комисија. 
За жалбата против одлуката на дипломатското прет-

ставништво во врска со извршувањето на воената обврска 
на воен обврзник на привремен или постојан престој во 
странство решава сојузниот секретар за народна одбрана 
или старешината што тој ќе го овласти. 

Против решението за жалбата на одлуката на регрут-
ната комисија не може да се води управен спор. 

Член 76 
Такси не можат да се воведуваат ниту да се наплату-

ваат за решенија и други одлуки, уверенија и други акти, 
за барања, жалби и други поднесоци, како и за прилози 
кон тие акти, односно поднесоци во врска со извршување-
то на воената обврска или што се однесуваат на таа об-
врска. 

Г л а в а IX 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари или со 
казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок регрут 
или лице во резервниот состав ако без оправдана причина 
не се одзове на поканата од надлежниот орган во времето 
и во местото што се означени во поединечната, односно 
општата покана - за воведување на воената евиденција, 
регрутирање, лекарски и други прегледи и испитувања 
што ќе ги пропише сојузниот секретар за народна одбра-
на, како и за служење на воениот рок, воена вежба или вое-
ностручна обука што се изведува во организации на соју-
зот на резервните воени старешини и во други организа-
ции и што се признава како извршување на воена вежба, 
или за прием, односно враќање на лична воена опрема или 
за друга воена служба (член 9 став 1, член 12 став 1, член 
13, член 20 став 1, член 49 став 1, член 50 ст. 4 и 7, член 51 
став 1, член 54 ст. 1 и 4, член 55 став 1 и член 65 став 1). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и воен обврзник кој, откако ќе се одзове на покана-
та, самоволно ќе ја напушти воената вежба или воено-
стручната обука што се признава како извршување на вое-
на вежба или друга воена служба, како и воен обврзник кој 
не ќе ја прими односно не ќе ја врати во исправна состојба 
или не ќе ја чува и не ќе ја одржува на пропишаниот начин 
личната воена опрема или не ќе ја понесе кога е тоа опре-
делено со поканата од надлежниот орган (член 49, член 50 
ст. 3 и 7, член 51 и член 54 ст. 3 и 4). 

Член. 78 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари или со 
казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок регрут 
или лице во резервниот состав: 

1) ако во пропишаниот рок не му ги пријави на над-
лежниот орган на општествено-политичката заедница кај 
кого се води во воената евиденција настанатите промени 
од член 30 став 3 и од член 72 ст. 1, 2 и 3 на овој закон; 

2) ако во рокот пропишан во член 60 ст. 1 и 2 и во 
член 61 на овој закон не му се пријави на дипломатското 
претставништво, односно на надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница; 

3) ако ја изнесе воената книшка од СФРЈ (член 71 став 
6) или не му ја предаде на надлежниот орган на општес-
твено-политичката заедница пред заминувањето во стран-
ство на престој подолг од една година (член 71 став 7). 

Со казна затвор до 30 дена ќе се казни регрут или ли-
це во резервниот состав кое сторило прекршок од став 1 
точ. 1 или 2 на овој член ако поради непријавувањето во 
смисла на член 30 став 3, член 60 ст. 1 и 2, член 61 и член 
72 ст. 1 до 3 на овој закон не можела навремено да му се 
достави поканата за воена служба или ако поради тоа не 
можело навремено да се јави на воена служба (чл. 12 и 24 и 
член 52 став 1). 

Член 79 

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок самоуправната интересна заедница за 
вработување со чие посредство воен обврзник ќе се врабо-
ти во странство ако не го извести или навремено не го из-
вести надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница за заминувањето на воениот обврзник на работа во 
странство (член 73 став 2). 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок одговорното лице во самоуправната инте-
ресна заедница за вработување, ако таа заедница не го из-
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вести или навремено не го извести надлежниот орган на 
општествено-политичката заедница за промените кај вое-
ниот обврзник од член 73 став 2 на овој закон. 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок одговорното лице во органот на опште-
ствено-политичката заедница или во друг државен орган, 
ако тој орган не го извести или навремено не го извести 
надлежниот орган на општествено-политичката заедница 
за промените кај воениот обврзник од член 73 ст. 1 и 3 на 
овој закон. 

Член 80 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд, од-
носно друга самоуправна организација или заедница: 

1) ако не го извести надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедница дека работникот кој го избегну-
ва регрутирањето, служењето на воениот рок или вршење-
то на друга воена служба е вработен кај неа - штом дознае 
за избегнувањето (член бб став 1); 

2) ако по барање од надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедница не ги даде потребните податоци 
за воените обврзници заради оценување на способноста за 
воена служба и определување на родот, службата и поеди-
нечните должности во вооружените сили (член 70); 

3) ако во пропишаниот рок не му ја пријави на над-
лежниот орган на општествено-политичиката заедница 
отсутноста на воениот обврзник од непознати причини, 
што бил вработен кај неа (член 73 став 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 динари и одговорното ли-
це во организацијата на здружен труд, односно во друга 
самоуправна организација или заедница или во друга ор-
ганизација. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 и одговорното лице во ор-
ганот на општествено-политичката заедница или во друг 
државен орган. 

Член 81 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе се 

казни за прекршок работниот човек што самостојно врши 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани: 

1) ако не го извести надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедница дека воениот обврзник што е 
вработен кај него го избегнува вршењето на воената об-
врска (член бб став 2); 

2) ако во пропишаниот рок не му ја пријави на над-
лежниот орган на општествено-политичката заедница от-
сутноста од непознати причини на воениот обврзник што 
е вработен кај него (член 73 став 4). 

Член 82 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за пре-

кршок членот на семејството на воен обврзник со кој овој 
живее во заедничко домаќинство ако во пропишаниот рок 
не му ја пријави на надлежниот орган на општествено-по-
литичката заедница отсутноста на воениот обврзник од 
непознати причини (член 73 став 4), 

Г л а в а X 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
Воениот обврзник кој до денот на влегувањето во си-

ла на овој закон е оценет како неспособен за воена служба 
во мирновременска состојба или постојано неспособен за 
воена служба се смета дека и според одредбите на овој за-
кон е оценет како неспособен за воена служба. 

Член 84 
Регрутот кој на 5 јули 1980 година се затекнал на 

школување на факултет, односно на друга висока или ви-
ша школа, како и на школување на трет степен (постдип-
ломски студии), а кој до денот на влегувањето во сила на 

овој закон не е упатен на служење на воениот рок, ќе се 
упати на служење на воениот рок на начинот пропишан со 
одредбите на член 36 став 1 точка 3 и ст. 2 и 3 од Законот 
за воената обврска („Службен лист СФРЈ“, бр. 22/74). 

Член 85 
Воениот, обврзник кој до денот на влегувањето вб си-

ла на овој закон завршил факултет, односно насока за оп-
штонародна одбрана и, според наставниот план и програ-
мата на тој факултет, поминал на должност воен стареши-
на (стажирање) во Југословенската народна армија четири 
месеци и 15 дена, се смета дека според одредбите на овој 
закон го отслужил воениот рок. 

Регрутот кој на 5 јули 1980 година се затекнал како 
студент на факултет, односно на насока за општонародна 
одбрана или на факултет за безбедност и општествена са-
мозаштита се смета дека според одредбите на овој закон 
го отслужил воениот рок ако според наставниот план и 
програмата на факултетот на кој студира поминал на 
должност (стажирање) во Југословенската народна армија 
четири месеци и 15 дена и ако тој факултет го завршил до 
крајот на календарската година во која наполнува 27 годи-
ни живот. 

Регрутот од став 2 на овој член кој не го завршил фа-
култетот односно насоката за општонародна одбрана или 
факултетот за безбедност и општествена самозаштита, до 
крајот на октомври календарската година во која напол-
нува 27 години живот, ако со успех го завршил стажирање-
то во Југословенската народна армија во траење од чети-
ри месеци и 15 дена, се упатува на дослужување на воени-
от рок во траење од пет месеци и 15 дена. 

Член 86 
Војниците што на денот на влегувањето во сила на 

овој закон ќе се затекнат на служење на воениот рок ќе го 
служат тој рок во траење определено со прописите што 
важеа до влегувањето во сила на овој закон. 

Војниците од став 1 на овој член сојузниот секретар 
за народна одбрана може да ги отпушти од служење од-
носно дослужување на воениот рок до 60 дена порано ако 
потребите за пополнување и борбената готовност на Ју-
гословенската народна армија тоа го овозможуваат. 

Член 87 
Лице кое во смисла на член 25 став 3 и на член 33 став 

1 точка 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 36/80, 40/81 и 70/83) го отслужило првиот дел 
од воениот рок во траење од 12 месеци нема да се упатува 
на дослужување на воениот рок. Со денот на влегувањето 
во сила на овој закон тоа лице се преведува во резервист 
состав. 

Лицето на кое во смисла на член 33 став 1 точка 1 и 
на член 34 ст. 1 и 2 од Законот за воената обврска 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80, 40/81 и 70/83) му е 
прекинато служењето на воениот рок нема да се упатува 
на дослужување на воениот рок ако до прекинот помина-
ло на служење на воениот рок најмалку 12 месеци. Со де-
нот на влегувањето во сила на овој закон тоа лице се пре-
ведува во резервниот состав. 

Член 88 
Работите на воената обврска што до влегувањето во 

сила на овој закон ги вршеа военотериторијалните или 
други воени органи, а што во согласност со одредбите на 
овој закон ги вршат надлежните органи во републиката, 
односно во автономната покраина, ќе се пренесат врз тие 
органи најдоцна до 31 декември 1987 година во рок и на 
начин што ќе ги утврди сојузниот секретар за народна од-
брана. 

Член 89 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за воената обврска („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 36/80, 40/81 и 70/83). 

Член 90 
Со денот на влегувањето во сила на прописите и ме-

рилата за оценување на здравствената способност на вое-
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ните обврзници за воена служба, донесени врз основа на 
член 21 од овој закон, престанува да важи Уредбата за ме-
рилата за оценување на здравствената способност на вое-
ните обврзници за воена служба. 

Член 91 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

784. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА 
ОТРОВИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за прометот на отрови, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 ноември 
1985 година. 

П бр. 502 
27 ноември 1985 година 

Белгр“ад 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ 

Радован Влајковнќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илија? Куртеш и, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ 

Член 1 
Во Законот за прометот на отрови („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 43/82) во член 4 по точка 1 се додава нова точ-
ка 2, која гласи: 

„2) бензен и препарати во кои содржината на бензи-
нот изнесува повеќе од 1% на зафатнината;". 

Досегашната точка 2 станува точка 3. 

Член 2 
Во член 9 се брише точката и се додаваат зборовите: 

„и со прописите донесени врз основа на овој закон.". 

Член 3 
Во член 11 зборот: „научни“ се заменува со зборот: 

„научноистражувачки“. 

Член 4 
Во член 24 став 1 зборовите: „противотрови (антидо-

ти)" се заменуваат со зборовите: ^средства за давање прва 
помош (противотрови-антидоти, средства за исплазува-
ње и сл.)". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член се однесуваат и 

на организациите на здружен труд кои користат отрови за 
лабораториски и научноистражувачки цели." 

Член 5 
Во член 25 зборот: „сулфур“ се брише. 

Член 6 
Во член 26 став 1 по точка 6 се додава нова точка 7, 

која гласи: 

„7) знак за опасност и ознака за предупредување и из-
вестување“. 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 7 
Член 27 се менува и гласи: 
„Покрај податоците од член 26 на овој закон, декла-

рацијата на отровите од Група I, Група II и Група III мо-
ра да содржи натпис: „Отров“, а декларацијата на отрови-
те од Група IV - натпис: „Внимание“, испишани со големи 
букви и означени со вообичаени симболи со кои се означу-
ва отровноста и штетноста на одделни отрови. 

Ако отровите се експлозивни или запаливи или има-
ат оксидативно, корозивно или надразнувачко дејство, 
декларацијата мора, освен натписите, и симболите од став 
1 на овој член, да содржи и вообичаени симболи со кои се 
означува експлозивно^^ запаливоста„ оксидативното, ко-
розивното односно надразнувачкото дејство. 

Прописот за означување на отровите што се пуштаат 
во промет на домашниот пазар го донесува сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на здравството, во 
спогодба со функционерот што раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи и со 
функционерот што раководи со сојузната организација 
надлежна за работи на стандардизацијата“. 

Член 8 
Член 28 се менува и гласи: 
„Кон секое пакување на отровот, покрај декларација-

та, мора да биде приложено , упатство со следната 
содржина: органолептички особини на отровот, начин на 
употреба на отровот, симптоми на труење и средства за 
заштита од труење, начин и средства за давање прва по-
мош во случај на труење, начин на отстранување односно 
уништување на неупотребениот отров и амбалажа, мерки 
за случај на незгода во затворен простор и при превозот, 
мерки за заштита на човековата средина од штетното деј-
ство на отровот и значење на ознаките за предупредување 
и известување. 

Упатството од став 1 на овој член мора да биде отпе-
чатено на сите јазици на народите на Југославија и на јази-
ците на албанската и унгарската народност." 

Член 9 У 

Член 29 се менува и гласи: 

„Член 29 
„Одредбите на чл. 26 и 27 од овој закон се однесуваат 

и на отровите што се пуштаат во промет за лабораторис-
ки и научноистражувачки цели и за примарно производ-
ство во индустријата“. 

Член 10 
Во член 31 став 2 зборовите: „со пропис на републи-

ката, односно на автономната покраина“ се заменуваат со 
зборовите: „со републички, односно покраински пропис." 

Член 11 
Во член 37 став 2 по зборовите: „автономната покра-

ина“ се става запирка и се додаваат зборовите: „во рок од 
осум дена од денот на приемот на отровот." 

Член 12 
Во член 44 став 1 во уводната реченица бројот: 

„100.000" се заменува со бројот: „500.000", а бројот: 
„1,000.000" - со бројот: „10.000.000". 

Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 
„25.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „500.000". 

Член 13 
Во член 45 став 1 во уводната реченица бројот: 

„30.000" се заменува со бројот: „150.000", а бројот: 
„100.000" - со бројот „1,000.000". 

Во став 1 точка 8 зборовите: „потребно количество на 
соодветен противотров“ се заменуваат со зборовите: „по-
требно количество на средства за давање прва помош“. 

Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 
„25.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „200.000". 
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Член 14 
Во член 46 став 1 во уводната реченица бројот: 

10.000" се заменува со бројот: „50.000", а бројот: „50.000" 
со бројот: „500.000". 

Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
Ш 0 " , а бројот: „10.000" - со бројот: „100.000". 

Член 15 
Во член 47 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

15.000" а бројот: „20.000" - со бројот: „200.000". 

Член 16 
Во член 48 став 1 бројот: „500" се заменува со бројот: 

5.000". 

Член 17 
По член 49 се додава нов член 49а, кој гласи: 

„Член 49а 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

промет на отрови се должни да го усогласат своето ра-
стење со одредбите на чл. 5,6 и 7 од овој закон во рок од 

години од денот на влегувањето во сила на овој за-

џ
 Ч л е н 18 

ј Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
(равството е должен прописот од член 7 став 3 на овој за-
)н да го донесе во рок од три месеци од денот на влегува-
вте во сила на овој закон. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

^јавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

785. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

(стичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
лството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
славија издава 

У К А З 
l ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ЗПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИ-

ОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

конот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“, 
го го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
от собор од 27 ноември 1985 година. 

П бр. 503 
27 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕ-
МОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ 

Член 1 
Во Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз 

то" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82) во член 5 став 

2 по зборовите: „во Белград“ се додаваат зборовите: „како 
и со земјиштето, објектите и со други предмети на остро-
вот Ванга,". 

Член 2 
Во член 10 став 1 точка 5) се менува и гласи: 
„5) дава согласност на општите акти за организација-

та и работата на Центарот и за систематизацијата на зада-
чите и работите во. Центарот,". 

Точка 6 се брише. 
Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ, 6 и 7. 

Член 3 

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 

"Член 12а 
Општиот акт за организацијата и работата на Цента-

рот и општиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите во Центарот ги донесува директорот на Центарот, 
по прибавено мислење од работната заедница. 

Врз работниците во Центарот согласно се примену-
ваат прописите за правата, обврските и одговорностите 
што важат за работниците во сојузните органи на управа-
та и во сојузните организации. 

Начинот на согласната примена на прописите од 
став 2 на овој член се уредува со Статутот на Центарот." 

Член 4 
По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи: 

„Член 15а 
Советот на Центарот може со општиот акт да опре-

дели за вршењето на одделни задачи и работи во Цента-
рот да се заснова работен однос и без јавен конкурс ако 
тоа го бараат природата на задачите и работите и ридот 
на одговорноста за извршувањето на тие задачи и работи 
или други посебни, услови за работа." 

Член 5 

Член 16 се менува и гласи: 

„Член 16 
„Средствата за работа на Центарот за извршување на 

програмата за развој и на плановите за работа ги сочину-
ваат средствата од буџетот на федерацијата, средствата 
што Центарот ќе ги оствари со својата дејност и други 
приходи. 

Центарот остварува средства од буџетот на федера-
цијата за вршење на работите од програмата за развој и 
плановите за работа што, на предлог од Советот на Цен-
тарот, Сојузниот извршен совет ќе ги утврди како работи 
од интерес за остварувањето на функциите на федерација-
та. 

Средствата од став 2 на овој член се обезбедуваат и се 
користат согласно со примената на прописите за начинот 
на обезбедување, распоредување и користење на средства-
та за работа на сојузните органи на управата и на сојузни-
те организации. 

Средствата што Центарот ќе ги оствари со својата 
дејност и другите приходи на Центарот можат да се ко-
ристат за намените што ќе ги определи Советот на Цента-
рот,во согласност со програмата за развој и со плановите 
за работа на Центарот“. 

Член 6 
Во член 17 по зборовите: „член 16" зборовите „став 

2" се бришат. 
Член 7 

Центарот ќе ги преземе земјиштето, објектите и дру-
гите предмети на островот Ванга, врз основа на одлуката 
на надлежниот орган во СР Хрватска и на органот на уп-
равувањето на Работната организација „Национален 
парк“ Бриони. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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786. 
Врз основа на .член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИКИ-
ТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ШТО СЕ СМЕТА-
АТ КАКО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за републиките и автономни-

те покраини што се сметаат како стопански недоволно 
развиени во периодот од 1986 до 1990 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 27 ноември 1985 година. 

П бр. 508 
27 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-

Н О РАЗВИЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 
ГОДИНА 

Член 1 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Со-

цијалистичка Република Македонија и Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора се сметаат како стопански недоволно 
развиени републики, а Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово се смета како изразито стопански недоволно 
развиена автономна покраина во периодот од 1986 до 1990 
година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануара 1986 година. 

787. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 10 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 63 од Деловникот на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 27 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТАВОТ И ДЕЛОКРУГОТ НА 
КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

Член 1 
Се формира Комисија на Сојузниот собор на Собра-

нието на СФРЈ за заштита и унапредување на човековата 
средина (во натамошниот текст: Комисија). 

Член 2 
Комисијата, во рамките на делокругот на Сојузниот 

собор на Собранието на СФРЈ ја следи состојбата, ги про-
учува и разгледува прашањата во врска со обезбедувањето 

услови за зачувување на развојот на природните и созда-
дените со работа вредности на човековата средина и за 
спречување и отстранување на штетните последици кои со 
загадување на воздухот, почвата, водата, водотеците и мо-
рето, со бучава или на друг начин ги загрозуваат тие вред-
ности, или ги доведуваат во опасност животот и здравјето 
на луѓето. 

Комисијата, во рамките на делокругот на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, од становиште на заштита-
та и унапредувањето на човековата средина од интерес за 
целата земја и за меѓународната заедница, ги разгледува 
особено: 

- предлозите за донесување и предлозите на закони, 
на други прописи и општи акти што се однесуваат на: ос-
новите на режимот на водите од интерес за две или повеќе 
републики, односно автономни покраини; прометот и 
превозот на експлозиви и на радиоактивни и други мате-
рии и превозот на запални течности и гасови кога е тоа од 
интерес за целата земја; прометот на отрови и производ-
ството и прометот на опојни дроги; заштитата од јонизи-
рачки зрачења и посебните мерки за безбедност при упот-^ 
ребата на нуклеарна енергија и одлагањето и чувањето на^ 
отпадните материи; заштитата на животните од заразниi 
болести и заштитата на растенијата од болести и штетни-
ци што ја загрозуваат целата земја; стандардите, технич-
ките и технолошките нормативи и нормите за квалитетот i 
на производите и услугите и другите односи или.другите 
прашања од делокругот на Соборот; 

- предлог-основите за водење на преговори и склучу-
вање на меѓународни договори и предлог-законите за ра-
тификација на меѓународните договори; 

- спроведувањето на политиката и извршувањето на 
законите, другите прописи и општи акти; 

- информирањето и други прашања за состојбата и 
проблемите на заштитата на воздухот, водата и почвата 
од загадување или од други штетни дејства за човековата 
средина. 

Комисијата ги разгледува нацртите на општествени-
те планови на Југославија и на другите плански акти на 
федерацијата и нацртите на соодветните закони и на дру-
ги општи акти, од становиште на заштитата и унапредува-
њето на човековата средина што се од интерес за целата 
земја и за меѓународната заедница, кога тие нацрти ги 
разгледува Сојузниот собор како заинтересиран собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 3 
Во извршувањето на задачите од својот делокруг, Ко-

мисијата соработува со другите работни тела на Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ и со работните тела на 
Соборот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ, со Советот на Сојузната конференција на ССРНЈ за 
заштита и унапредување на човековата средина и со дру-
гите соодветни органи и тела на Сојузната конференција 
на ССРНЈ, со Советот на Сојузот на синдикатите на Југос-
лавија, Сојузот на Социјалистичката младина на Југосла-
вија, Постојаната конференција на градовите и општини-
те на Југославија и Стопанската комора на Југославија, со 
Советот на академиите на науките и уметностите на 
СФРЈ, Координациониот одбор на Сојузниот извршен со-
вет за човекова средина, просторно уредување и станбени 
и комунални работи и со другите соодветни органи, орга-
низации и заедници во федерацијата. 

Комисијата соработува и со соодветните работни те-
ла на собранијата на рапубликите и на собранијата на ав-
тономните покраини, како и со соодветните самоуправни 
организации и заедници и здруженија. 

Член 4 
Комисијата има претседател и 26 членови. 
Претседателот и 13 членови на Комисијата ги избира 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од редот на деле-
гатите во Соборот. 

Советот на Сојузната конференција на ССРНЈ за за-
штита и унапредување на човековата средина, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комо-
ра на Југославија, Сојузот на социјалистичката младина 
на Југославија, Координациониот одбор на Сојузниот из-
вршен совет за човекова средина, просторно уредување и 
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танбени и комунални работи, Советот на академиите на 
ауките и уметностите на СФРЈ и Постојаната конферен-
ија на градовите и општините на Југославија делегираат 
о еден свој претставник за член на Комисијата, а пет чле-
ови на Комисијата Сојузниот собор на Собранието на 
ФРЈ избира од редот на научните, стручните и јавните 
аботници. 

Комисијата има заменик-претседател, што го избира 
омисијата од редот на своите членови - делегати. 

Член 5 
Во работата на Комисијата, покрај членовите на Ко-

пијата, можат да учествуваат и претставници на орга-
1те, 'организациите и 'заедниците, односно на соодветни-
работни тела со кои Комисијата остварува соработка, 

ко и претставници на други заинтересирани органи, ор-
низации и заедници. 

Член 6 
Вршењето на стручните и други работи за потребите 
омисијата го обезбедува генералниот секретар на Се-
нето на СФРЈ. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
зувашето на „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 663 
!7 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеш и, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Миодраг Трифун ОБИ к, с.р. 

П О М И Л У В А Њ А 
Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Соција-
л а Федеративна Република Југославија, Претседа-
вото на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
вија, на седницата одржана на 27 ноември 1985 годи-
шесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
е ослободува од кривично гонење Хабе Томаж 
I, поради кривично дело повреда на угледот на 
од член 157 на КЗ на СФРЈ. 

II 
2 ослободуваат од натамошно извршување на изре-
казна затвор: 

пидемај Адем Сами; 
1лали Накила Себајдин; 
1ути Ванта Фадиљ; 
пего Иван Весељко; 
зтиќ Миливој Живомир; 
Јежевиќ Иван Ѓуро; 
ифтари Вехбиј Хајриз; 
дфтари Рецеп Хаки; 
'мани Ахмет Џимшит; 
шани Небих Даут; 
лепи Пенија Ирфан; 

Селманај Мухарем Али; 
Скопљак Реља Зоран; 
Шаќири Шабан Назми; 
Шќекиќ Крсте Василије. 

III 
Делумно се ослободуваат од извршување на изрече-

ната казна затвор: 
Абдуловски Ајруша Ќани, во траење од девет (9) ме-

сеци; 
Алчиќи Мухарем Нусрет, во траење од шест (6) месе-

ци; 
Алибашиќ Ибран Хамид, во траење од девет (9) месе-

ци; 
Балију Азиз Гани, во траење од осум (8) месеци; 
Бажуљ Мишко Јосип, во траење од една (1) година; 
Чајлаковиќ Ибрахим Мухамед, во траење од шест (6) 

месеци; 
Чалаку Земри Ферид, во траење од една (1) година; 
Чугаљ Митар Милош, во траење од една (1) година; 
Џиделија Суљо Ибро, во траење од десет (10) месеци; 
Џиноли Нухи Шуќери, во траење од една (1) година; 
Габриќ Јозо Јозо, во траење од една (1) година; 
Гавриловиќ Константин Ѓорѓи, во траење од шест (6) 

месеци; 
Гецај Рецеп Селим, во траење од шест (6) месеци; 
Хускиќ Хашим Ибрахим, во траење од девет (9) месе-

ци; 
Исмаили Сулејман Минир, во траење од девет (9) ме-

сеци; 
Иванковиќ Душан Радислав, во траење од шест (6) 

месеци; 
Касами Халим Али, во траење од две (2) години; 
Кељменди Изет Рифат1, во траење од една (1) година; 
Красниќи Ахмет Џуља, во траење од една (1) година; 
Круезиу Уке Бајрам, во траење од една (1) година; 
Кузмановиќ Миодраг Драган, во траење од две (2) го-

дини; 
Лазаревиќ Марко Раде, во траење од пет (5) месеци; 
Ливњак Шаќир Амир, во траење од четири (4) месе-

ци; 
Маќедонци Назиф Љутви, во траење од една (1) годи-

на; 
Мартиновиќ Иван Винко, во траење од една (1) годи-

на и шест (6) месеци; 
Медиќ Слободан Ѓорѓи, во траење од шест (6) месе-

ци; 
Милосављевиќ Милије Лазар, во траење од една (1) 

година; 
Мујкиќ Шемсе Шериф, во траење од седум (7) месеци; 
Пековиќ Милана Андреја, во траење од една (^годи-

на; 
Пешиќ Бошко Милан, во траење од три (3) месеци; 
Попара Милан Перо, во траење од шест (6) месеци; 
Реца Мухарем Фатмир, во траење од шест (6) месеци; 
Рецепи Рецеп Сабит, во траење од шест (6) месеци; 
Росо Иван Томислав, во траење од шест (6) месеци; 
Сениќ Љубомира Славко, во траење од една (1) годи-

на; 
Шаља Џемал Зумер, во траење од шест (6) месеци; 
Урс Коста Сава, во траење од една (1) година; 
Вајс Антон Антон, во траење од шест (6) месеци; 
Видмар Андрија Драго, во траење од една (1) година; 
Вулета Јозо Анто, во траење од една (1) година; 
Живаљ Хамди Хусо, во траење од шест (6) месеци. 

О-Бр. 33 
27 ноември 1985 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Радован Влајковиќ, с.р. 
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