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Врз основа на член 100 од Законот за и з м е т ! и 
дополненија ка Законот за службата во вооружените 
сили („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78), Законо-
давно-правиата комисија на Сојузниот собор иа Со-
бранието на СФРЈ, на 57. седница од 21 март 1978 
година, го 5'тврди пречистениот текст на Законот за 
службата во вооружените сили. 

Пречистениот текст на Законот за службата во 
вооружените сили ги опфаќа Законот за службата 
во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22774) и Законот за измени и дополненија па Зако-
нот за службата во вооружените сили („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5 78), во кои е означен денот на 
влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр. 525/9 
21 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието 

на СФРЈ, 
проф. д-р Миодраг Зечевић, е. p. 

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

(Пречистен текст) 

Д Е Л П Р В И 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВО-
ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Како служба во вооружените сили на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: вооружените сили) се смета 
вршењето на воените и други должности во Југосло-
венската народна армија (во натамошниот текст: 
ЈНА) и во територијалната одбрана. 

Член 2 
Службата во вооружените сили ја вршат држав-

јаните на СФРЈ. 
Државјаните на СФРЈ имаат право, под условите 

што се утврдени со закон, да стапуваат во служба 
во вооружените сили, да вршат воени и други долж-
ности, да стекнуваат чинови, односно класи, звања 
на воени старешини и други стручни звања и да на-
предуваат во службата. 

Член 3 
Лицата на служба во вооружените сили се вое-

ни лица и граѓански лица. 
Воени лица, во смисла на овој закон, се: војни-

ците, питомците на воени школи (во натамошниот 
текст: питомци), активните воени лица и лицата во 
резервен состав додека се наоѓаат на воена должност 
во вооружените сили. 

Активни воени лица се: помладите офицери, 
офицерите и воените службеници во активна 
служба на ЈНА. 

Со овој закон се уредува службата на граѓана 
ските лица во ЈНА. 

Службата на граѓанските лица во територијал-
ната одбрана се уредува со закон на републиката, 
односно на автономната покраина. } ч 

Член 4 
Активните воени лица и граѓанските лица 

вршат служба во вооружените сили врз основа на 
со закон определени акти за засновање однос во 
службата во вооружените сили, а војниците и ли-
цата во резервен состав — врз основа на воената об-
врска. 

Член 5 
Според односите во службата, лицата на служ-

ба во вооружените сили можат да бидат претпоста-
вени и потчинети, а според чиновите и положбите 
— помлади и постари. 

Претпоставениот е лице кое врз основа на закон 
и на други прописи и овластувања од надлежни-
от орган раководи и командува со единица или со 
установа на ЈНА, или со единица, со установа или 
со штаб на територијалната одбрана (во натамош-
ниот текст: воена единица односно воена установа), 
односно раководи и им командува на лицата на 
служба во воената единица односно во воената ус-
танова. 

Постариот, во смисла на овој закон, е лице кое 
има повисок чин, односно класа, а ако се од ист чин, 
односно класа, или без чин, односно класа — по-
стариот е лице на повисока положба. 

Член 6 
Должности на воени старешини во вооружени-

те сили вршат воените лица што имаат чии, однос-
но класа. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој 
член, во територијалната одбрана, а во војна и во 
ЈНА, должност на воен старешина може да врши и 
воено лице кое нема чин. Тоа лице има звање спо-
ред должноста што ја врг^и (командир, командант,^ 
началник и ел.) и носи пропишана ознака на сво- * 
ето звање (член 63 став 2). 

Член 7 
При стапувањето во вооружените сили воените 

лица даваат свечена обврска: 
„Јас (име и презиме) свечено се обврзувам дека 

ќе ги бранам независноста, уставниот поредок, не-
повредливоста и целокупноста на Социјалистичка 
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Федеративна Република Југославија и дека ќе го. 
чувам и развивам братството и единството на наши-
те народи и народности. Секогаш совесно и дисци-
плинирано ќе ги извршувам обврските и должнос-
тите на бранител на својата самоуправна соција-
листичка татковина и ќе бидам готов да се борам 
за нејзината слобода и чест, не жале јќи во таа бор-
ба да го дадам и својот живот." 

Војниците и питомците свечената обврска ја да-
ваат усно, а помладите офицери, офицерите и вое-
ните службеници и писмено. 

Еднаш дадената свечена обврска останува во 
сила трајно. 

Г л а в а н 

СОСТАВ, ЧИНОВИ И КЛАСИ 

1. Состав на вооружените сили 

Член 8 
Вооружените сили имаат постојан и резервен 

состав. 

Член 9 
Постојаниот состав на вооружените сили го со-

чинуваат војници, питомци, активни воени лица и 
граѓански лица. 

Како војници се сметаат и морнарите. 

Член 10 
Резервниот состав на вооружените сили го сочи-

нуваат војници-обврзници, резервни помлади офи-
цери, резервни офицери и резервни воени службе-
ници. 

2. Сивови и класи во вооружените сили 

Член 11 
Чинови во вооружените сили се: 
1) за војниците и питомците на средните вое-

ни школи: разводник, десетар, и помлад водник; за 
питомците на школите за резервни офицери: развод-
ник, десетар, помлад водник и водник; за питомците 
на школите за активни офицери: разводник, десетар, 
помлад водник, водник и водник I класа; 

2) за помладите офицери: водник, водник I кла-
са, постар водник, постар водник I класа, заставник 
и заставник I класа; 

3) за офицерите; 
во родовите (освен 
во поморството) и во 
службите: во поморство™: 
потпоручник потпоручник 
поручник поручник на корвета 
капетан поручник на фрегата 
капетан I класа поручник на боен брод 
мајор капетан на корвета 
потполковник капетан на фрегата 
Полковник капетан на боен број 
генерал-мајор контраадмирал 
генерал-потполковник вицеадмирал 
генерал-полковник адмирал 
генерал на армија адмирал на флота 

Член 12 
Во вооружените сили постојат девет класи на 

вреци службеници. Класите се обележуваат со рим-
ски броеви од ТХ до I. 

Воени службеници можат да # припаѓаат само 
на музичката служба. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, воени службеници кои на денот на в л е ^ в а -
њето во сила на овој закон ќе се затечат во актив-
на воена служба, можат да им припаѓаат и на дру-
ги служби. 

Член 13 
Во поглед на старешинството, класите на вое-

ните службеници им одговараат на чиновите на 
помлади офицери и офицери, и тоа: 

1) на чиновите на помлади офицери: постар 
водник I класа и заставник — класите: IX и VIII: 

2) на чиновите на офицери: потпоручник, поруч-
ник, капетан, капетан I класа, мајор, потполковник 
и полковник — класите: VII, VI, V, IV, III, II и I. 

Член 14 
Лицето што нема државјанство на СФРЈ може 

да биде примено во вооружените сили и да стекну-
ва чинови само кога Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија е во воена состојба. 

По престанувањето на воената состојба лицето 
од став 1 на овој член може да остане во постојан 
состав на вооружените сили ако стекне државјанство 
на СФРЈ. 

Член 15 
Врховниот командант на вооружените сили на 

Социјалистичка Федеративна Република Ј у г о с л а в а _ 
ја (во натамошниот текст: Врховниот командант) 
може да го проведе во резервен состав на вооруже-
ните сили лицето што нема државјанство на СФРЈ 
кое во текот на службата во вооружените сили во 
воена состојба стекнало чин на воен старешина. Тоа 
лице се води во воената евиденција како воен ста-
решина со почесен чин. 

Врховниот командант може да му додели поче-
сен чин и на лице што нема државјанство на СФРЈ 
кое не служело во вооружените сили ако има особени 
заслуги за вооружените сили. 

Г л а в а III 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ (СТА-
ПУВАЊЕ ВО СЛУЖБА И ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ВОЕНИ ЛИЦА) 

1. Општи одредби 

Член 16 
Државјани на СФРЈ влегуваат во служба во> 

вооружените сили врз основа на актот од овла-
стените органи за упатување во вооружените сили 
по основ на воена обврска или врз основа на актот 
за прием во активна воена служба, односно во воена 
школа. 

Член 17 
Регрутите-обврзници и лицата во резервен сос-

тав стапуваат во служба во вооружените сили врз 
основа на актот за упатување. 

Приемот во активна воена служба се врши врз 
основа на актот за произведување во чин, односно 
во класа на активното воено лице, на договорот за 
активна воена служба на одредено време, или на 
друг акт за приемот во активна воена служба. 

Член 18 
Регрутите-обврзници и лицата во резервен сос-

тав се упатуваат во вооружените сили под условите 
и на начинот определен со сојузниот закон со кој се 
уредува воената обврска и со прописите донесени врз 
основа на законот. 

Приемот на лица за школување во воените шко-
ли се врши под условите пропишани со сојузен за-
коџ со кој се уредува военото школство. 
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Приемот на лица во активна вона служба се 
врши под условите и на начинот определен со овој 
закон. 

2. Прием во активна воена служба 

I Член 19 
Во активна воена служба може да биде примен 

државјанин на СФРЈ кој е морално и политич-
' ки подобен да врши должност на воен старешина 

ако ги исполнува овие општи услови: 
1) да е способен за активна воена служба; 
2) да не е осудуван за кривично дело против 

основите на социјалистичкото самоуправно опште-
ствено уредување и безбедноста на СФРЈ или за 
кривично дело сторено од користољубие или оД дру-
ги нечесни побуди и#и за последните две години 
пред приемот во воена служба да не е осудуван за 
некое друго кривично дело на безусловна казна 
затвор; 

3) против него да не се води кривична постапка 
за кривично дело за кое се гони по службена долж-
ност, а ако е резервен помлад офицер, офицер или 
воен службеник — против него да не се води пос-
тапка ни пред судот на честа; 

4) да ј з отслужил или на друг начин да ја ре-
гулирал обврската за служење воен рок, а жена; да 
наполнила осумнаесет години живот; 

5) да има потребна стручна подготовка за врше-
ње воена служба. 

Прием во активна воена служба се врши спо-
ред потребата на службата, а во рамките на бројот 
на местата предвидени со формацијата. 

При изборот на кандидати за прием во активна 
воена служба се води сметка за што посразмерна 
застапеност на републиките и на автономните по-
краини како и на народите и народностите на Ју-
гославија, во составот на старешинскиот кадар. 

Член 20 
Лице што ќе биде примено во активна воена 

служба, станува активно воено лице со денот на 
стапувањето во служба врз основа на актот за при-
емот. односно^на актот за произведување. 

Питомец се произведува во чин, односно во кла-
са со денот на завршувањето на школувањето и од 
тој ден станува активно воено лице. 

Член 21 
Жицата во резервен состав можат да се примаат 

во активна воена служба со конкурс и со огласува-
ње на формациските места за слободни. 

По исклучок, кога тоа го бараат особени потре-
би на службата, лицата во резервен состав можат 
да се примаат во активна воена служба заради по-
полнување одделни формациски места што ќе ги 
определи сојузниот секретар за народна одбрана (во 
натамошниот текбт: сојузниот секретар), и без 
конкурс, односно огласување на формациските мес-
та за слободни. 

Во поглед на прием во активна воена служба 
според став 1 од овој член, сообразно се примену-
ваат одредбите на чл. 426 до 428, 430, 431, 434, 438 
и 439 од осој .закон. 

Член 22 
Лицето во резрвен состав што ги исполнува 

Општите услови од член 19 на овој закон и има 
стручна подготовка за родот, односно за службата 
во која се прима, може да биде примено во активна 
воена служба и произведено во чин според стручна-
ва подготовка и годините на службата во граѓан-
ството, ако тоа го бараат потребите на службата. 

Член 23 
Преведување на активен вое1н службеник во со-

одветен чин на активен помлад офицер или на офи-
цер поради потреби на службата се врши по пат на 
конкурс врз кој сообразно се применуваат одредби-
те на чл. 426 до 428, 438 и 439 од овој закон. 

Прием за активни помлади офицери 

Член 24 
Питомец на средна воена школа се прима во 

активна воена служба со акт за произведување ѕ во 
чин на водник кога ќе ја заврши таа школа. 

За активен помлад офицер може да биде при-
мен и резервен помлад офицер и војник-обврзник. 

Член 25 
Резервен помлад офицер може да биде примен 

во активна воена служба како активен помлад офи-
цер на соодветниот чин, ако покрај општите услови 
од член 19 на овој закон ги исполнува и следните 
посебни услови: * 

1) да има повоена оценка за време на служењем 
то на воениот рок или од воена вежба; 

2) да положил испит за активен помлад офицер. 
Испитот од точка 2 на став 1 од овој член не го 

полага резервен помлад офицер кој има средна 
стручна подготовка за родот, односно за службата во 
која се прима, како и резервен помлад офицер кој 
порано бил во активна воена служба. ^ 

Член 26 
Војник-обврзник може да биде примен во актив-

на воена служба и да биде произведен во чин 
активен водник, ако, покрај општите услови од член 
19 на овој закон, ги исполнува и следните посебни 
услови: ' 

1) да има поволна оценка за време на служе-
њето на воениот рок или од воена вежба; 

2) да положил испит за активен помлад офицер. 
Испитот од точка 2 на став 1 од ово.1 член не го 

полага војиик-обврзник кој има средна стручна под-
готовка потребна за родот, односно за службата во7 

која се прима. 

лПрием за активни офицери 

Член 27 
Питомец на школа за активни офицери, кога ќе 

ја заврши таа школа, се прима во активна служба со 
акт за произведување во чин потпоручник односно 
со акт за произведување во чин поручник — ако ре-
довното школување во таа школа трае пет години. 

За активен офицер може да биде примен и акти-
вен помлад офицер, активен воен службеник, пито-
мец на школа за резервни офицери и лице во ре-
зервен состав. 

Член 28 
иАктивен помлад офицер и активен воен службе-

ник од IX и VIII класа се произведува во чин 
поручник, ако, покрај условите од член 19 став 1 . 
точ. 2 и 3 од овој закон, ги исполнува и следните 
посебни услови: 
_ 1) со вонредно школување да завршил военаѓ 

академија; 
2) да не е постар од 35 години; 
3) да има последна редовна службена оценка 

најмалку „добар". 
За активен офицер може да биде примен акти-

вен помлад офицер и активен воен службеник од 
IX и VIII класа и произведен во чин поручник 
— кога ќе стекне висока стручна подготовка, однос-
но во чин потпоручник — кога ќе стекне виша 
стручна подготовка, потребна за родот, односно за 
службата во која се прима, ако не е постар од 4§ 
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години и ако има последна редовна службена оцен-
ка најмалку „добар". 

Член 29 1 

Активен воен службеник од VI и повисока кла-
са може да биде преведен во соодветен чин на ак-
тивен офицер, ако, покрај условите од член 19 став 
1 точ. 2 и 3 од овој закон, има поволна последна ре-
довна службена оценка и висока или виша стручна 
подготовка за родот, односно за службата во која 
се преведува. 

Под условите од став 1 на овој член, активен 
воен службеник од VII класа може да биде произ-
веден во чин поручник ако има висока стручна 
подготовка, а може да биде преведен во чин пот-
поручник ако има виша стручна подготовка за ро-
дот, односно за службата во која се прима. 

На активен воен службеник кој се преведува во 
чин ва офицер, времето поминато во соодветна класа 
на воен службеник се смета како време поминато во 
чинот во кој се преведува. 

Член 30 
Резервен офицер може да биде примен за акти-

вен офицер на соодветен чин ако ги исполнува ус-
ловите од член 19 на овој закон и ако има висока 
стручна подготовка за родот, односно за службата 
во која се прима. 

Под условите од став 1 на овој член, резервен 
офицер во чинот потпоручник се прима во активна 
воена служба во чин поручник. 

Питомац на школа за резервни офицери, кој се 
прима во активна воена служба по завршувањето 
ва школата за резервни офицери, се произведува во 
чин поручник ако има висока стручна подготовка 
за родот, односно за службата^ во која се прима. 

Член 31 
Војник-обврзник, резервен помлад офицер и ре-

зервен воен службеник од IX до VII класа, кој ги 
исполнува општите услови од член 19 на овој закон, 
може да биде примен за активен офицер и произве-
ден во чин поручник ако не е постар од 40 години 
и ако има висока стручна подготовка за родот, од-
носно за службата во која се прима. 

Резервниот воен службеник од VI или повисока 
Класа, кој т исполнува условите од став 1 на овој 
член, се произведува во чин кој ќ одговара на кла-
сата што ја има во моментот на приемот во службата. 

Прием за активни воени службеници 

Член 3 2 -
Питомец на Воена музичка школа се прима во 

активна воена служба со актот за произведување 
во IX класа на воен службеник, кога ќе ја заврши 
таа школа. 

По исклучок од одредбава на став 1 на овој 
Член, СОЈУЗНИОТ секретар може со конкурсот за при-
ем во Воена музичка школа да определи дека пито-
мец на таа школа ќе биде примен во служба во 
$НА во друго својство. 

Прием по договор 

Член 33 
Државјанин на СФРЈ што ги исполнува општи-

те услови од член 19 на овој закон, може да 
Се прими во активна воена ^служба на определено 
време, кое не може да биде подолго од девет годиш-
ни (договорен рок). 

Приемот на лица во активна воена служба на 
»определено време се врши со договор. . 

Со договорот за прием на лица во активна во-
ена служба на определено време се утврдуваат чи-
вот, должноста, местото на службување^ и трае-

њето на службата, а можат да се уредуваат и дру-
ги права и обврски. 

Договорот за np^feM на лица во активна воена 
служба на определено врем.е го склучува сојузниот 
секретар или старешината што ќе го определи тој. 

Член 34 
На воени лица примени во активна воена служ-

ба на определено време не се однесуваат одредбите 
од овој закон за унапредување на активните воени 
лица. 

Член 35 
На воено лице примено во активна воена служ-

ба на определено време, службата му престанува со 
истекот на договорениот рок. 

Активната воена служба на определено време 
престанува пред истекот на договорениот рок: во 
случај на трајна неспособност за служба во ЈНА, 
на болест во траење подолго од една година, на 
правосилна осуда на безусловна казна затвор во 
траење подолго од три месеци, на загуба на чин или 
по пресуда на воен дисциплински суд. 

Активната воена служба на определено време 
може да престане пред истекот на договорениот рок 
по спогодба. 

Член Зв 
Лицето кое во активна воена служба на опреде-

лено време поминало девет години може да биде 
примено во активна воена служба во чинот што го 
имало за време на службата по договор, ако го ба-
раат тоа посебните потреби на службата. 

Лицето на кое ќе му престане активната воена 
служба на определено време, може да биде произве-
дено, односно унапредено во чин на резервен по-
млад офицер, односно на резервен офицер што го 
имало за време на таа служба, освен во случајот да 
престане службата поради загуба на чинот или по 
пресуда на воен дисциплински суд. 

Л. Пополнување на територијалната одбрана со ак-
тивни воени лица 

Член 37 
Пополнување на територијалната одбрана со 

активни воени лица се врши со распоредувањето на 
тие лица од составот на ЈНА во територијалната од-
брана под условите и според постапката пропишани 
со овој закон. 

4. Пополнување на резервниот состав на вооруже-
ните сили 

Член 38 
Пополнување на резервниот состав на вооруже-

ните сили со војници-обврзници се врши според од-
редбите од сојузниот закон со кој се уредува во-
ената обврска. 

Член 39 
Резервниот состав на вооружените сили се по-

полнува со помлади офицери со произведувањето 
на војниЦи-обврзници во чин резервен водник и 
со преведувањето на активни помлади офицери во 
резервен состав. 

Во чин резервен водник може да биде про-
изведен војникот-обврзник ако за време на служе-
њето на воениот рок или на воената вежба е оце-
нет како способен за вршење на должноста водник: 
и ако е морално и политички подобен за вршење на 
должноста воен старешина. 

Член 4& 
Резервниот состав на вооружените сили се по-

полнува со офицери со произведување на резервни 
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помлади офицери што завршиле школа за резервни 
офицери во чин резервен потпоручник и со пре-
ведување на активните офицери во резервен состав. 

Во ^чин резервен потпоручник може да се про-
изведе и лице кое на факултет завршило насока 
општонародна одбрана, ако според одредбите на за-
конот со кој се уредува воената обврска, го регу-
лирало служењето на воениот рок и ако во 
Еоена единица, односно воена установа, го поминало 
пропишаното време на должноста воен старешина 
и со успех ја вршело должноста на положбата офи-
цер. -

Лице кое завршило школа за внатрешни работи 
со чија програма'е опфатена и програмата на шко- ' 
лата за. резервни офицери, може да се произведе 
во чин резервен потпоручник, ако според одредбите 
на законот со кој се уредува воената обврска го 
регулирало служењето на воениот рок и _ако во 
воената единица, односно воената установа го поми-
нало пропишаното време на должноста воен ста-
решина и со успех ја вршело должноста на полож-
бата офицер. 

Член 41 
Резервниот состав на вооружените сили се по-

ш е г у в а со воени службеници со преведување на 
активни воени службеници во резервен состав. 

5. Преведување во друг род, односно служба 

Член 42 
Помлад офицер и офицер може по барање да 

биде преведен од еден род во друг род или служба 
и обратно, а воен службеник од една служба во дру-
га, ако има стручна подготовка за родот или за 
службата во која се преведува и ако потребите од 
пополнување го бараат тоа. 

Помлад офицер и офицер може да биде по по-
треба на службата преведен од еден род во друг 
род или служба и обратно, а воен службеник од 
една служба во друга, кога поради реорганизација 
на воените единици, односно на воените установи 
илич)д други причини се намалува бројот на форма-
циските места во еден род, одросно служба, а во 
друг род или служба постојат упразнети формацис-
ки места и потреба да се пополнат тие места, ако 
има стручна подготовка за родот, односно за служ-
бата во која се преведу ва* 

За преведување на активен помлад офицер, на 
офицер и воен службеник по потреба на службата 
според став 2 на овој член потребна е согласност од 
лицето што се преведува. 

Преведување на војници односно на војници-об-
врзници може да се врши само по потреба на служ-
бата. 

Член 43 
Заради стекнување стручна подготовка потреб-

на за родот односно за службата во која се преве-
дува, активен помлад офицер, офицер или воен 
службеник се упатува, по молба или по согласност, 
на преквалификација. 

Стручна подготовка за друг род, односно за дру-
га служба може да се стекне и со практична рабо-
та. Сојузниот секретар ги пропишува условите и на-
чинот за стекнување на таа подготовка. 

6. Произведување на помлади офицери и офицери 
во воена состојба 

Член 44 
Произведување на помлади офицери и на офи-

цери во воена состојба може да се врши и ако не 
се исполнети условите пропишани со овој закон, со 
оглед на осведочената храброст, способност за ко-
мандување и раководење, стручност и воени заслуги 

на лицето што се произведува во чин на помлад 
офицер, односно на офицер. 

Врховниот командант пропишува поблиски ме-
рила и постапка за произведување на помлади офи-
цери и офицери во воена состојба. 

7. Надлежност за произведување на помлади офи* 
цери, офицери и на воени службеници 

i 
V 

Член 45 
Врховниот командант произведува во чин акти* 

вен и резервен офицер. 

Член 46 
Сојузниот секретар произведува во чин активен 

помлад офицер и во класа на активен воен службе-
ник. 

Член 47 
Во чин на резервен водник произведуваат: 
1) во ЈНА — командант на полк и воен старе-

шина од ист или од повисок ранг. 
2) во територијалната одбрана — органот опре-

делен со републички, односно со покраински пропис« 

Г л а в а IV 

ПОСЕБНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ВОЕНИ 
ЛИЦА ВО ВРСКА СО СЛУЖБАТА 

Член 48 
Во врска со службата воените лица имаат пра-

во и должност особено: 
1) творечки да ја применуваат, развиваат и усо-

вршуваат концепцијата на општонародната одбрана 
во организацијата и во работата на воената едини-
ца, односно на воената установа; 

2) да ја зајакнуваат внатрешната цврстина, мо* 
рално-политичкото единство и борбената моќ на во-
оружените сили; 

3) да работат врз зајакнување на безбедност* 
и на општествената самозаштита; 

4) да ги чуваат и изградуваат другарските одши 
си во воените единици и воените установи; 

. 5) да ја зацврстуваат воената дисциплина; 
6) да ја унапредуваат организацијата на живо-

тот и работата во воените единици и воените ус* 
танови; 

7) стручно да се усовршуваат и да обезбедуваа^ 
услови за стручно усовршување на војниците и пџ. 
другите припадници на воена единица, односно на 
воена установа; 

8) да го чуваат оружјето, воената опрема и дру-
гите материјални средства. 

Правата и должностите од став 1 на овој член, 
како и другите права и должности, воените лица ги 
остваруваат со работа во воена единица, односно во 
воена установа и со давање мислења и предлози на 
претпоставените старешини. 

Член 49 
Активно воено лице може, под условите утвр-

дени со закон, да заснове работен однос или да 
работи со надомест или награда надвор од воена 
единица, односно воена установа, или самостојно 
да врши дејност со личен труд или професионална 
дејност, само по одобрение од сојузниот секретар 
или од старешината овластен од него. 

1. Состанок на воена единица, односно на воена ус-
танова 

Член 50 
Воените лица имаат право и должност на соста-

нок на воена единица, односно на воена установа 
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да разгледуваат прашања од животот и работата 
на воената единица или на воената установа и да 
им даваат мислења и предлози на претпоставените 
старешини, на командите и на другите надлежни 
органи. 

Член 51 
Во воените единици заклучно до четата, на сос-

танокот присуствуваат воени лица и граѓански ли-
ца на служба во воената единица. 

Во командите на воените единици и во воените 
установи на состанокот присуствуваат воени лица 
и граѓански лица на служба во командата, односно 
во установата. 

Член 52 
v Состанокот се свикува по потреба. 

Состанокот го свикува и со него раководи ста-
решината на воената единица или на воената уста-
нова, односно старешината на организационата еди-
ница на командата, односно на установата. 

Старешината од став 2 на овој член на состано-
кот дава известувања за состојбата, задачите и за 
другите позначајни прашања од животот и рабо-
тата на единицата или на установата, односно на ор-
ганизационата единица на командата или на уста-
новата, како и за позначајните прашања што се од-
несуваат на вооружените сили. 

2. Извршување наредби 

Член 53 
Воените лица се должни да ги извршуваат на-

редбите од претпоставените старешини што се одне-
суваат на службата, освен ако е очигледно дека из-
вршувањето на наредбите би претставувало кривич-
но дело. 

Под условите од став 1 на овој член, воените 
лица се должни да ги извршуваат и наредбите од 
постарите кога не е присутен претпоставениот ста-
решина и кога е неопходно итно да се преземат мер-
ки за извршување на неодложните и значајните 
службени задачи. 

Со правилата на службата поблиску се определу-
ва кога воените лица, во смисла на став 2 на овој 
член, се должни да ги извршуваат и наредбите од 
постарите. 

Ако прими наредба чие извршување би претста-
вувало кривично дело, военото лице е должно за 
наредбата да тоѕ извести веднаш повисокиот прет-
поставен старешина или постариот од лицето што 
ја издало наредбата. 

Член 54 
Военото лице кое по заповед од надлежниот 

старешина врши определена должност на внатреш-
ната, односно гарнизонската служба (дежурен, 
стражар, пожарен и ел.) не може да биде определено 
за тоа време да врши други работи што не се во 
врска со таа должност. 

3. Посебни овластувања на воени лица 

Член 55 
Воените лица имаат право, во согласност со пра-

вилата на службата, да носат огнено оружје. 
Во вршењето на стражарска и патролна служ-

ба, служба на дежурен и друга слична служба во-
ените липа смеат да употребат оружје ако не мо-
жат поинаку: 

1) да го заштитат животот на луѓето што ги 
обезбедуваат; 

2) да одбијат напад или да ја отстранат непо-
средната опасност од напад па објектот што го обез-
бедува ат; 

3) од себе да го одбијат непосредниот напад со 
кој се загрозува нивниот живот. 

Военото лице врши служба во смисла на став 2 
од овој член, кога според правилата на службата е 
должно да преземе мерки заради отстранување 
опасност од напад на животот на луѓето или на 
имотот. 

Воените лица кои вршат служба под непосредно 
раководство на старешина можат да употребат 
оружје само по негова наредба. 

Со правилата на службата поблиску се уреду-
ваат постапката на воените лица при обезбедување 
на луѓето и на имотот и условите под кои военото 
лице може да употреби оружје во вршењето на 
службата. 

Овластените воени лица на служба во вое-
ната безбедност и во воената полиција, во вршење-
то на работите на воената безбедност односно на во-
ената полиција можат да употребат оружје и други 
средства на принуда под условите што со закон 
се пропишани за овластените службени лица на 
внатрешните работи. 

Во вршењето на борбени задачи воените лица 
употребуваат огнено и друго оружје според прави-
лата за борбените дејства. 

4. Посебни должности на воени старешини 

Член 56 
Воените старешини се должни, припадниците на 

воената единица, односно на воената установа со ко-
ја раководат да ги воспитуваат и обучуваат за 
одбрана на нашата социјалистичка заедница и на 
братството и единството на нашите народи и народ-
ности, да се грижат за нивниот живот и здравје, да 
го чуваат нивното достоинство и да им обезбедат 
остварување на правата што им припаѓаат според 
закон, да бараат од нив совесно извршување на 
наредбите што се однесуваат на службата, да им да-
ваат помош во вршењето на службата и да го раз-
виваат и зацврстуваат другарството во своите еди-
ници и установи. 

Воениот старешина е должен при издавањето 
на наредба да води сметка за оспособеноста на вое-
ното лице за извршување на работите што произле-
гуваат од наредбата. 

5. Поплаки и други поднесоци 

Член 57 
Воените лица имаат право да им поднесуваат 

на претпоставените старешини поплаки во врска со 
сите прашања од животот и работата во воената 
единица, односно во воената установа. 

Правото на поплака против наредбата од прет-
поставениот старешина, не го ослободува военово 
лице од обврската да ја изврши наредбата. 

Член 58 
За поплаките на воените лица одлучува надлеж-

ниот воен старешина. 
За поплака која е поднесена против воено лице 

одлучува старешината кој непосредно му е претпо-
ставен на лицето против кого е поднесена поплаката. 

Член 59 
Претпоставениот старешина е должен поплаката 

да ја прими и да постапи во рамките на својата 
надлежност. 

За одлуката по повод поплаката надлежниот 
претпоставен старешина е должен да го извести 
подносителот што е можно поскоро, а најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на Однесувањето на по-
плаката. 

Член 60 
Против одлуката за поплаката военото лице мо-

ж е да му изјави приговор на повисокиот претпоста-
вен старешина. 
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За одлуката по повод приговорот, надлежниот 
старешина е должен да го извести подносителот на 
приговорот најдоцна во рок од 30 дека од денот на 
поднесувањето на приговорот. 

Против одлуката по повод приговорот од став 
1 на овој член не може да се води управен спор. 

1 Член 61 
Поблиски одредби за постапката по повод по-

плаки на воените лица пропишува Врховниот ко-
мана пит. 

Врз барањата и другите поднесоци во управ-
ната постапка се применува сојузниот закон со кој 
се уредува општата управна постапка. 

Во постапката за остварување на правата по 
основ на службата во вооружените сили не се пла-
ќаат административни и судски такси за поднесоци, 
за решенија и за други акти и дејствија во по-
стапката 

6. Должност за чување државна, воена, службена 
и деловна тајна 

Член 62 
Воените лица се должни да ја чуваат државната, 

воената, службената и деловната тајна. 
Обврската за чување на држа зната, воената, 

службената и деловната тајна трае и по преста-
нувањето на службата во вооружените сили. 

Сојузниот секретар или старешината што ќе го 
определи тој, може-да одобри, военото лице и лице-
то на кое му престанала службата во ЈНА да му 
соопшти на орган на самоуправувањето или на др-
жавен орган определен податок кој претставува тај-
на само ако го бара тоа јавниот интерес. 

За лицето на служба во територијалната одбрана, 
како и за лицето на кое му престанала службата во 
терптсријадната одбрана, одобрението од став 3 на 
ОВОЈ член го дава органот определен со републички, 
односно со покраински пропис... 

7. Воена униформа 

Член 63 
Воените лица носат униформа. 
Воената униформа, знакот за припадност на 

вооружените сили' и ознаките за чиновите, односно 
за звањата се уредуваат со сојузен закон. 

8. Домување во воена единица, односно во воена уста-
нова и оддалечување од местото на службување™ 

Член 64 
ВОЈНИЦИ , питомци и војници — обврзници за вре-

ме на службата во ЈНА се должни да домуваат во 
воена единица, одноно во воена установа. 

Сојузниот секретар може да нареди дека дру-
гите воени лица на служба во ЈНА се должни при-
времено да престојуваат во воена единица, односно 
во воена установа, ако го бараат тоа особените по-
треби на службата (за време на готовност, на вое-
ни вежби, при преземање мерки против поголеми 
елементарни непогоди или други општи опасно-
сти и ел.). 

Органот определен со прописот на републиката, 
односно на автономната покраина може под усло-
вите од став 2 на овој член да нареди дека вое-
ните лица на служба во територијалната одбрана 
се должни привремено да престојуваат во воена еди-
ница. односно во воена установа. 

Со правилата на службата се утврдува внатре-
шниот ред во воена единица, односно во воена уста-
нова. 

Член 65 
* Војници, питомци и војници — обврзници за 

време на воената служба можат да се оддалечуваат 
од воена единица, односно од воена установа под, ус-
ловите што ќе ги пропише сојузниот секретар. 

Со прописот од став 1 на овој член се уредува* 
и начинот на кој активно воено лице го известу-
ва претпоставениот старешина кога има намера да 
се оддалечи од местото на службување^. 

Член бб 
Кога е прогласена општа или делумна мобили-

зација или кога е наредено преземање мерки на 
готовност, како и во други вонредни ситуации, вое-
ното'лице не смее да се оддалечува од воената еди-
ница, односно од воената установа или од местото 
на служ^увашето без одобрение од, претпоставениот 
старешина. 

Врховниот командант го утврдува постоењето на 
вонредната ситуација од став 1 на овој член. 

Член 67 
Воено лице може да патува во странство по одо-

брение од надлежниот старешина. 
Со прописот на сојузниот секретар ќе се опре-

делат случаите кога. поради* посебни потреби на 
службата, на воено лице нема да му се даде одо-
брение за патување во странство. 

Со прописот од став 2 на овој член ќе се опре-
дели надлежноста на старешината за давање одо-
брение за патување на воено лице во странство. 

9. Прием на странски одликувања и зачленување во 
странско здружение 

~ Член 68 
* Воено лице може да прими странско одликува-

ње по одобрение од Врховниот командант или од 
старешината што ќе го овласти тој. 

Воено лице може да стане .член на странско 
стручно или друго здружение или на меѓународ-
на организација само по одобрение од сојузниот се-
кретар или од старешината што ќе го овласти тој. 

10. Воена легитимација и воена книшка 

Член 69 
Активно воено лице има воена легитимација. 
Воената легитимација служи за докажување на 

идентитетот на активното воено лице. 
Активно воено лице кое по престанувањето на 

службата стекнува право на пензија или на паричен 
надомест (член 407), а до денот на престанувањето 
на службата наполнило 50 години возраст, ја задр-
жува воената легитимација. Таа легитимација му 
служи за докажување на идентитетот во граѓан-
ството. 

Во воената легитимација можат да се" внесуваат 
и податоци што се однесуваат на чинот на актив-
но воено лице, на припадноста на определена воена 
единица односно воена установа и времето и местото 
на службување^. За лицата одлетав 3 на овој член 
во воената легитимација се внесува податок за да-
тумот на престанувањето на активната воена служба. 

Поблиски прописи за воената легитимација, ка-
ко и за посебната легитимација и за 'личната кар-
та што се предвидени со женевските конвенции за 
заштита на жртви од војната, од 12 август 1949 
година, донесува сојузниот секретар. -

Војниците, питомците и лицата во резервен со-
став имаат воена книшка, пропишана со сојузниот 
закон со кој се уредува воената обврска. 
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Г л а в а V 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Унапредување на војници и на питомци 

Член 70 „ 
Војник може да биде унапреден во чин раз-

водник ако се истакне како добар војник и ако е 
оценет дека со успех може да ги врши Должности-
те на разводни^. 

Разводник може да биде унапреден во чин де-
метар ако заврши курс за десетар или ако се истак-
не и ако биде оценет дека со успех може да ги 
Врши должностите на десетар. 

Десетар може да биде унапреден во чин по-
млад водник кога ќе заврши курс за помлад вод-^ 
ник или ако се истакне и ако биде оценет дека со 
успех може да ги врши должностите на помлад 
водник. 

Член 71 
Во чин резервен разводник може да биде 

. унапреден војник — обврзник кој за време на слу-
жењето на воениот рок или на воена вежба ќе се 
истакне како добар војник и биде оценет дека со 
успех може да ги врши должностите на разводник. 

Во чин резервен десетар може да биде унапреден 
резервен разводник кој ќе сц истакне за време на 
Служењето на воениот рокч или на воена вежба и 
биде оценет дека со успех може да ги врши должно-
стите на десетар. 

Во чин резервен, помлад водник може да биде 
унапреден резервен десетар кој ќе се истакне за 
време на служењето на воениот рок или на воена 
вежба и биде оценет дека со успех може да ги врши 
должностите на помлад водник. 

Член 72 
Питомци се унапредуваат зависно од времето 

поминато во школата и од успехот на школувањето. 
Се овластува сојузниот секретар да донесе по-

блиски прописи за унапредувањето на питомците. 

2. Унапредување на активни воени лица 

Општи услови за унапредување 

Член 73 
За унапредување во повисок чин, односно кла-

са активното воено лице треба да ги исполнува след-
ните општи услови: 

1) да помине определено време во чинот, односно 
во класата; 

2) за последниот период на оценување пред уна-
предувањето да има службена оценка најмалку „до-
бар", со тоа што за последните две години пред 
унапредувањето да не било оценето со неповолна 
оценка; 

3) за последните две години пред унапредува-
њето да не е безусловно казнето за кривично дело 

„ЈСО затвор; 
4) £о текот на последните две години пред уна-

предуван,ето да не било казнето за дисциплински 
Престап на казна затвор или казна враќање на фор-
мациското место од понизок чин, односно класа; 

о) против него да не се води кривична постап-
ка за кривично дело за кое се гони по .службена 
должност питу постапка пред воен дисциплински 
суд. 

Поведувањето на кривична постапка претставува 
пречка за унапредување кога е донесено решение за 
Спроведување истрага или е подигнат обвинителен 

акт без спроведување истрага, а поведувањето на 
постапка пред воен дисциплински суд, кога е доне-
сено решение за ставање под воен дисциплински суд. 

Член 74 
Ќе се смета дека не постоела пречка за уна-

предување во повисок чин предвидена во член 73 
став 1 точ. 3 и 4 од овој закон ако во повторената 
постапка или. по барање за заштита на законитоста 
постапката биде запрена, биде донесена ослободу-
вачка пресуда, обвинението биде, одбиено, но не 
поради ненадлежната на судот, или биде изрече-
на казна поблага од казната од член 73 став 1 точка 
3 од овој закон, односно дека не* постоела пречка од 
член 73 став 1 точка 5 од овој закон, ако постапката 
биде запрена, биде донесена ослободувана пресуда 
или обвинението биде одбиено, но не поради ненад-
лежноста на судот. 

Во случаите од став 1 на овој член, активното 
воено лице кое ги исполнувало другите со задои 
пропишани услови за унапредување во повисок чин, 
ќе се унапреди во тој чин со денот кога ги исполнило 
другите услови за унапредување. 

Унапредување на активни помлади офицери 

Член 75 
Во повисок чин на помлад офицер се унапредува 

активен помлад офицер кој ги исполнува општите 
услови за унапредување, кога ќе помине во чинот: 

1) водник — 3 години; 
2) водник I класа — 4 години; 
3) постар водник — 5 години; 
4) постар водник I класа — 6 години; 
5) заставник — 6 години. 

Унапредување на активни офицери 

Член 76 
Во чин поручник се унапредува активен офицер 

во чин потпоручник кој ГР! исполнува општите ус-
лови за унапредување, кога ќе помине во чќнот пот-
поручник, и тоа: 

1) една година — активен офицер кој има за-
вршена воена академија во траење од четири го-
дини; 

2) две години — активен офицер кој има завр-
шена воена академија во траење од три години; 

3) три години — активен офицер кој има виша 
стручна подготовка за родот, односно за службата 
на која и припаѓа. 

Член 77 
Во чин капетан се унапредува активен офицер 

во чин поручник кој ги исполнува општите услови 
за унапредување, кога во чинот поручник ќе помине 
три години. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, активен офицер што е произведен во чин 
поручник врз основа на висока стручна подготовка 
стечена на факултет или на друга висока школа 
во граѓанството на која редовното школување трае 
десет или повеќе семестри, а. се наоѓа во служба 
на која и одговара неговата стручна подготовка, се 
унапредува во чин капетан кога во чинот поруч-
ник ќе помине две години. 

Член 78 
Во чин капетан I класа се унапредува активен 

офицер во чин капетан кој ги исполнува општите 
услови за унапредување, ако е поставен нџ местото 
за кое со формацијата е предвиден чин капетан I 
кл^са или повисок чин или чин капетан-капетан 1 
класа кога во чинот капетан ќе помид$1 
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1) четири години — активен офицер кој има з а -
вршена воена академија, односно висока стручна под-
готовка за родот, односно за службата на која и при-
паѓа, 

2) шест години — активен офицер кој има виша 
стручна подготовка за родот, односно за службата 
на која и припаѓа. 

По исклучок од одредбата на точка 2 од став.1 на 
ОВОЈ член, активен офицер во чин капетан кој има 
виша стручна подготовка и ги исполнува општите 
услови за згнапредување, ако во единица заклучно 
со полк, односно со бригада е поставен на должност 
за која со формацијата ^ предвиден чин капетан I 
класа или повисок чин и ако во последното редовно 
оценување пред унапредувањето добил оценка „осо-
бено се истакнува", се. унапредува во чин капетан 
I класа, ако во чинот капетан помине пет години. 

Активен офицер во чин капетан кој ги испол-
нува општите услови за унапредување, ќе се уна-
преди во чин капетан I класа, иако не е поставен 
на местото од став 1 на ОВОЈ член, кога во чинот 
капетан ќе помине три години подолго отколку што 
е пропишано во став 1 од овој член. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, активен офицер во чин капетан што ги испол-
нува општите услови за унапредување, ако се наоѓа 
на должност во единица заклучно со полк, односно 
со бригада и ако ја има стручната подготовка пред-
видена во точка 1 од став 1 на овој член и ако во 
последното редовно оценување пред унапредувањето 
добил службена оценка најмалку „се истакнз^ва", се 
унапредува во чин капетан I класа ако во чинот 
капетан помине четири години. 

Член 79 
Во чин мајор се унапредува активен офицер во 

чин капетан I класа кој ги исполнува општите усло-
ви за унапредување, ако е поставен на должност за 
Koja со формацијата е предвиден чин мајор или по-
висок чин, ако на таа должност поминал една го-
дина и ако во чинот капетан I класа поминал: 

1) четири години — активен офицер кој има за-
вршена, воена академија, односно висока стручна 
подготовка за родот, односно за службата на која и 
припаѓа. 

2) шест години — активен офицер кој има ви-
ша стручна подготовка за родот, односно за служ-
бата на која и припаѓа. 

П исклучок од одредбата на точка 2 од став 1 на 
ОВОЈ член, активен офицер во чин капетан I класа 
кој има виша стручна подготовка и ги исполнува 
општите услови за унапредување, ако во единица 
заклучно со полк, односно бригада е поставен на 
должност за која со формацијата е предвиден чин 
мајор или повисок чин, ако на таа должност поми-
нал една година и ако во последното редовно оце-
нување пред унапредувањето добил оценка „особено 
се истакнува", се унапредува во чин мајор, ако во 
чинот капетан I класа помине пет години. 

Активен офицер во чин капетан, I класа кој 
ги исполнува општите услови за унапредување, а 
е поставен на формациското место капетан I кла-
са, ако Ја има стручната подготовка од точка 1, 
односно точка 2 на став 1 од овој член, ќе се унапре-
ди^ во чин мајор ако во чинот капетан I класа по-
мине четири години подолго отколку што е пропи-
шано во ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 80 
За унапредување во чин мајор активниот офицери 

е должен да положи испит за ОВОЈ чин. 
Активен офицер кој завршил командно-штабна 

академија или >на неа рамна школа, се ослободува 
од полагање испит за чии мајор. Од полагањето на 
ОВОЈ испит се ослободува и активен офицер кој з а -
вршил воена академија и кој е магистер, односно 

специјалист или доктор на науките, во научната об-* 
ласт која му одговара на родот односно на службата 
на која и припаѓа. 

Активен офицер кој е магистер, односно спе-
цијалист или доктор на науките, во научната област 
која му одговара на родот, односно на служ-
бата на која и припаѓа, а не завршил воена ака-
демија, полага испит за чин к а ј ор според посебна 
програма. 

Како специјалист во смисла на ст. 2 и 3 од овоЈ 
член се смета активен офицер чија специјализација 
траела најмалку две години. 

Член 81 
Во чин потполковник се унапредува активен 

офицер во чин мајор кој ги исполнува општите ус-
лови за унапредување, ако е поставен на должност 
за која со формацијата е предвиден чин потполков-
ник или повисок чин, ако на таа должност поминал 
една година и ако водниот мајор поминал: 

1) пет години — активен офицер КОЈ има завр-
шена воена академија односно висока стручна под-
готовка за родот, односно за службата на КОЈ а ќ 
припаѓа; 

2) седум години — активен офицер КОЈ има ви-
ша стручна подготовка за родот, односно за служ-
бата , на која и припаѓа. 

Ito исклучок од одредбата на точка 2 на став I 
од овој член, активен офицер во чин мајор КОЈ има 
виша стручна подготовка и ги исполнЈпза општите 
услови за унапредување, ако во единица заклучно 
со полк. односно бригада е поставен на должност за 
која со формацијата е предвиден чин потполковник 
или повисок чин, ако на таа должност поминал една 
година и ако во последното редовно оценување пред 
унапредувањето добил оценка „особено се истакну-
ва", се'унапредува во чин потполковник, ако во чи-
нот мајор помине шест години. 

Активен офицер во чин мајор кој ги исполнува 
општите услови за унапредување, а е поставен на 
местото за кое со формацијата е предвиден чин ма-
јор—потполковник, Може да биде унапреден во чин 
потполковник ако во чин мајор помине една година 
подолго отколку што е пропишано во ст. 1 и 2 на 
ОВОЈ член и ако,,со оглед на структурата на чиновите 
и бројот на формациските места, за чинот потпол-
ковник по родовите и службите постои можност за 
унапредување во. чин потполковник. 

Активен офицер во чин мајор кој ги исполнува 
општите услови за унапредување а не е унапреден 
бидејќи не ги исполнува условите од став 1 на овој 
член или не е унапреден според став 2 односно став 
3 па овој член, се унапредува во чин потполков-
ник ако во чин мајор помине пет години подолго од 
времето пропишано во став 1 на овој член. 

Член 82 
Во чин полковник може да биде унапреден 

активен офицер во чин потполковник кој ги 
исполнува општите услови за унапредување,' ако 
иза завршена воена академија, односно висока 
стручна подготовка за родот, односно за службата 
на која и припаѓа, ако е поставен на должност за 
која со формации ата е предвиден чин полков- л 
ник, ако на таа должност поминал, една година и 
ако во чинот потполковник помине пет години. 

Член 83 
Унапредувањето според член 81 став 3 и член 

82 на овој закон, се врши според листите на кан-
дидатите за унапредување во ч~ин потполков-' 
ник. односно полковник, што се составуваат во 
Сојузниот fceKpeTapnjaT за народна одбрана. Во 
овие листи се внесуваат сите активни офицери што 
ги исполнуваат условите од член 81 став 3 и член 
82 на овој закон. , 1 
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Сојузниот секретар, на предлог од Воениот со-
вет, го утврдува бројот на активните офицери во 
чин мајор, односно во чин потполковник, по 
родовите и по службите, кои можат да бидат уна-
предени според член 81 став 3 и член 82 на овој 
.закон. 

Активните офицери од листите на кандидати 
од став 1 на овој член кои можат да се унапредат 
во чин потполковник, односно во чин пол-
ковник, во смисла на став 2 од овој член, ги -пред-
лага комисијата што ја именува сојузниот секре-
тар или старешината што ќе го овласти тој. 

Член 84 
Во чин генерал-мајор може да биде уна-

преден активен офицер во чин полковник кој 
ги исполнува општите услови за унапредување, 
ако има завршена Школа за народна одбрана, од-
носно во службите висока стручна подготовка за 
слулсбата на која и припаѓа, ако е поставен на 
должност за која со формацијата е предвиден чин 
ѓенерал-мајор, ако таа должност ја вршел нај -
малку една година и ако положил испит за чин 
генерал-мајор. 

Во чин генерал-потполковник, односно ге-
нерал-пслковник може да биде унапреден акти-
вен генерал-мајор, од носно, генерал-потполковник 
кој ги исполнува општите услови за унапредување, 
по едногодишно успешно вршење должност на ге-
нерал-потполковник, односно на генерал-полков-
ник, ако во чинот генерал-мајор, односно ге-
керал-потполковник поминал осум години. 

Член 85 
Ако активен офицер во чин капетан, капетан 

I класа или мајор, непосредно пред упатува-
њето на школување (член 294), односно пред разре-
шувањето од должност поради лекување и боледу-
вање (член 296) или пред ставањето на располага-
ње според одредбите на член 297 став 1 точ. 1 и 2 
од овој закон, бил поставен на формацисќо место 
со повисок чин или се наоѓал за должност во еди-
ница заклучно со полк, односно со бригада, се сме-
та дека во поглед на условите за унапредување за 
време на школувањето, лекувањето и боледувањето, 
односно располагањето, е поставен на формациско 
место со повисок чин, односно дека е на должност 
во единица заклучно со полк, односно со бригада. 

Ако активен офицер е поставен на место кое 
со формации ата е предвидено за граѓанско лице, 
се смета дека, во поглед на условите за унапреду-
вање, е поставен на формациско место на чинот 
што го има. 

Ако активнен офицер, заради унапредување во 
Повисок чин, треба да помине определено време на 
местото за кое со формацијата е предвиден чин 
повисок од чинот што го има, во времето што го 
поминал на тоа формациско место се смета и вре-
мето поминато во својство на вршител на должноста 
непосредно пред поставувањето. 

4 
Унапредување на активни воени службеници 

Член 86 
Активен воен службеник кој ги исполнува ~ 

општите услови за унапредување, се4унапредува во 
повисока класа ако е поставен на формациското 
место предвидено за стручната подготовка што ја 
има и ацо во класата поминал, и тоа: 

1) активен воен службеник со средна стручна 
подготовка: 

— во IX и VIII класа — по 4 години; 
— во VII класа — 4 години; 
— во VI и V класа — по 5 години; 

2) активен воен службеник со в и т а стручна 
подготовка: 

— во VII класа — 3 години; 
— во VI класа — 4 години; 
— во V класа — 4 години; 
— во IV класа — 5 години; 
— во III класа — 7 години; 
3) активен воен службеник со висока стручна 

подготовка: 
— во VI класа — 3 години; 
— во V класа — 4 години; 
— во IV класа — 4 години; 
— во-III класа — 6 години; 
— во II класа — 7 години. 
Активен воен службеник со виша, односно со 

висока стручна подготовка кој е поставен на фор-
мациското место за кое е предвиден понизок сте-
пен на стручна подготовка од онаа што ја има, се 
унапредува во повисока класа ако во одделна кла-
са го помине времето пропишано во точка 1, од-
носно точка 2 на став 1 од овој член за стручната 
подготовка што со формацијата е предвидена за 
тоа место. 

Активен воен службеник кој ќе стекне струч-
на подготовка повисока од онаа што ја имал, се 
унапредува во почетната класа спрема стручната 
подготовка што ја стекнал ако е тоа поповолно за 
него, под услов таа стручна подготовка да & од-
говара на службата во која се наоѓа и да е поста-
вен на формациското место за кое се предвидува 
степенот на стручната подготовка што го стекнал. 

Член 87 
Активен воен службеник е должен за унапре-

дување да положи испит, и тоа: 
1) воен службеник со средна стручна подготов-

ка — за VII класа, 
2) воен службеник со виша и со висока струч-

на подготовка — за III класа. 
Активен воен службеник кој е магистер одно-

сно специјалист или доктор на науките, во науч-
ната област која и одговара на службата на која 
и припаѓа, полага испит за III класа според посебна 
програма. 

Член 88 
Активен воен службеник може да напредува 

зависно од стручната подготовка која ii одговара 
на службата на која и припаѓа, ако има: 

1) средна стручна подготовка — до IV класа; 
2) виша стручна подготовка — до И класа; 
3) висока стручна подготовка — до I класа. 
Активен воен службеник од член 86 став 2 на 

овој закон напредува до IV класа — ако е поста-
вен на формациско место за кое е предвидена сред-
на стручна подготовка, односно до II класа — ако 
е поставен на формациско место за кое е предви-
дена виша стручна подготовка. \ 

Предвремено унапредуење 

Член 89 
Активен помлад офицер и офицер кој постига 

вонредни успеси во работата и покажува особени 
способности, може да биде унапреден во непосред-
но повисок чин ако поминал две третини од вре-
мето што е ' пропишано со овој закон за одделни 
чинови, ако на должноста на повисок чин се нао-
ѓал најмалку една година и ако положил испит за 
чинот кога е пропишан тој испит. 

Поблиски мерила и постапка за унапредува-
њето на помлади офицери и офицери до чинот 
полковник, според став 1 на овој член, пропишува 
сојузниот секретар. 
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Вонредно унапредување 

Член 90 
Активно воено лице може исклучително да би-

де унапредено во непосредно повисок чин, односно 
класа без оглед на условите за унапредување про-
пишани со овој закон, ако со долгогодишна совесна 
служба стекнало заслуги за вооружените сили или 
ако сторило дело од посебно значење за вооруже-
ните сили. 

3. Унапредување на резервни помлади офицери, 
офицери и воени службеници 

Член 91 
Резервен помлад офицер, офицер, односно воен 

службеник кој ги исполнува условите за унапре-
дување пропишани со овој закон се унапредува во 
повисок чин, односно класа спрема потребата од 
пополнување на вооружените сили во воена со-
стојба. 

Член 92 
За унапредување во повисок чин, односно кла-

са резервен помлад офицер, офицер односно воен 
службеник треба да ги исполнува следните услови: 

1) во чинот, односно во класата да го поминал 
времето пропишано во член 93 од овој закон; 

2) за последните две години до унапредувањето 
да не е безусловно казнет за кривично дело со 
казна затвор; 

3) со успех да завршил воена вежба или друга 
обука која во смисла на законот се смета како вое-
на вежба; 

4) против Eiero да не се води кривична постапка 
ниту постапка пред судот на честа. 

Член 93 
За унапредување во повисок чин, резервен 

Помлад офицер е должен во чинот во кој се наоѓа 
да го помине времето пропишано во член 75 од 
овој закон. 

За унапредување во повисок чин резервен 
офицер е должен да помине во чинот, и тоа: 

1) потпоручник — 4 години; 
2) поручник — 4 години; 
3) капетан — 5 години; 
4) капетан I класа — 5 години; 
5) мајор — 8 години. 
За унапредување во повисока класа резервен 

воен службеник е должен во класата да го помине 
времето што според степенот на стручната подго-
товка е пропишано во член 86 од овој закон, а за 
унапредување во VI и во повисока класа — една 
година подолго од времето пропишано со одредби-
те од тој член. 

Член 94 
Резервен офицер со чин капетан I класа и 

мајор кој ги исполнува условите од чл. 92 и 93 
став 2 на* овој закон, може да биде унапреден во 
чин резервен мајор, односно резервен пот-
полковник, ако според воената формација е распо-
реден во вооружените сили и поставен на команд-
на или раководна должност за која со формации а -
та е предвиден непосредно повисок чин од чинот 
што го има и ако на таа должност се наоѓал на ј -
малку две години. 

Резервен офицер може да биде унапреден до 
чинот потполковник, а за воени заслуги и во 
чин резервен полковник и во повисок чин. 

Член 95 
Резервен помлад офицер, офицер, односно вое« 

Службеник кој во активна воена служба поминал 

во еден чин, односно класа најмалку две години, 
може да биде унапреден во повисок чин, односно 
класа иако не бил на воена вежба. 

Врз основа на поволна оценка од една воена 
вежба, резервен помлад офицер, офицер, односно 
воен службеник може да биде и двапати унапре-
ден, ако според воената формација е поставен на 
должност на повисок чин и ако ги исполнува дру-
гите услови за унапредување пропишани со овој 
закон. 

Резервен офицер кој со воената формација е 
предвиден за определена воена раководна должност 
за која има потребна стручна подготовка, може, 
ако го бараат тоа потребите, да биде вонредно уна-
преден, без оглед на пропишаните услови за уна-
предување. 

Член 96 
Поблиски мерила за унапредување на резервни 

помлади офицери, офицери до чинот полковник 
и на воени службеници, како и за унапредување 
според член 95 став 3 на овој закон, определува со-
јузниот секретар. 

Член 97 
Резервен воен службеник може да напредува: 
1) ако има средна или виша стручна подготовка 

— до IV класа; 
2) ако има висока стручна подготовка — до I t 

класа. 
Резервен воен службеник може да биде унапре-

ден во I класа само за воени заслуги. 

4. Унапредување во воена состојба 

Член 98 
Унапредување на помлади офицери, офицери и 

воени службеници во воена состојба може да се вр-
ши и ако не се исполнети условите пропишани со 
овој закон, а со оглед на храброста, способноста за 
командување и раководење, како и за воени за-
слуги. 

Врховниот командант пропишува поблиски ме-
рила, постапка и надлежност за унапредување на 
помлади офицери, офицери и воени службеници 
според став 1 на овој член. 

5. Надлежност за унапредување 

Предлагање за унапредување 

Член 99 
Унапредување на војници, помлади офицери, 

офицери и воени службеници се врши на предлог 
од надлежниот старешина. 

Член 100 
Предлог за унапредување во чинови на помлади 

офицери, во чинови на офицери до чинот полковите 
и во класи на воени службеници, се доставува пре-
ку претпоставените старешини до старешината над-
лежен за унапредување. 

Секој старешина повисок од старешината што го 
поднел предлогот за унапредување ќе го одбие 
предлогот ако утврди дека лицето предложено за 
унапредување не ги исполнува условите за унапре-
дување. 

Предлог за унапредвање во чин генерал-
н а јор и во повисок чин поднесува сојузниот секре-
тар. 

Член 101 
Сојузниот секретар определува кој старешина е 

надлежен за поднесување предлог за унапредување 
на војници и на активни воени лица. 
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Предлозите за унапредување на резервни по-
млади офицери, офицери и воени службеници за 
чие унапредување се надлежни сојузниот секретар и 
старешините на ЈНА (чл. 103 и 104), надлежниот 
општински орган на управата ги доставува преку 
воеиотериторијалниот орган. 

Со републички, односно со покраински пропис 
се уредуваат надлежностите и постапката за подне-
сување предлози за унапредување на резервни по-
млади офицери, офицери и воени службеници за 
чие унапредување е надлежен органот определен со 
републички, односно со покраински пропис (член 
105). 

Надлежност за унапредување 

Член 102 
Врховниот командант унапредува офицери во 

чин генерал-мајор и во повисок чин. 

Член 103 
Сојузниот секретар унапредува активни и ре-

зервни офицери во чин мајор, потполковник и 
полковник; активни и резервни воени службеници 
во III, II и I класа, како и активни помлади офи-
цери, воени службеници и офицери до чинот 
полковник според чл. 89 и 90 на овој закон. 

Член 104 
Командант на армија и старешина од ист или 

повисок ранг и командант на воено подрачје што ќе 
ги определи СОЈУЗНИОТ секретар, ги унапредуваат ак-
тивните помлади офицери, активните офицери до 
чинот капетан I класа и активните воени служ-
беници до IV класа, како и резервните офицери до 
чинот капетан I класа и резервните воени служ-
беници од VIII до IV класа — што се распоредени 
во ЈНА. 

Резервните помлади офицери и резервните воени 
службеници од IX класа распоредени вр ЈНА ги 
унапредува старешината на првостепениот воено-
територијален орган. ' 

Активните воени лица од став 1 на овој член, 
распоредени во територијалната одбрана и упатени 
во државен орган, организација на здружениот труд 
или во друга организација, ги унапредува стареши-
ната од став 1 на овој член што ќе го определи со-
јузниот секретар. 

Член 105 
Резервните помлади офицери, резервните офи-

цери до чинот капетан I класа и резервните вое-
ни службеници до IV класа, кои се распоредени во 
територијалната одбрана и кои не се распоредени 
во вооружените сили, ги унапредува органот опреде-
лен со републички, односно со покраински пропис. 

Член 106 
Војниците, односно војниците-обврзници во ЈНА 

ги унапредува старешината на положба командант 
на полк, на самостоен- баталјон или на повисока по-
ложба, а во територијалната одбрана — органот 
определен со републички, односно со покраински 
пропис. 

6. Полагање испит за чин, односно за класа 

Член 107 
Активен офицер и воен службеник му поднесу-

ваат на претпоставениот старешина пријава за по-
лагање испит за чин, односно за класа во годината 
што fi претходи на годината во која сакаат да пола-
гаат испит. 

Активен полковник не поднесува пријава за по-
лагање испит за чин генерал-мајор. Овој испит 
го полага активен полковник што, на предлог од 
Воениот совет, ќе го определи сојузниот секретар. 

Член 108 
Полагање испит за чин мајор и за III класа 

на воен службеник се одобрува по две години поми-
нати во чин капетан односно по две години по-
минати во V класа на воен службеник, а за VII кла-
са на воен службеник по три години поминати во 
активна воена служба, но не пред да го заврши кан-
дидатот приправничкиот стаж, ако таквиот стаж е 
задолжителен. 

Член 109 
Активен офицер на служба или активен воен 

службеник, кој има виша или висока стручна под-
готовка на својата служба, полага стручни пред-
мети на испитот за чин мајор односно за III 
класа на воен службеник според програмата за со-
одветниот испит во граѓанството, ако постои таков 
испит. __ 

Положен соодветен испит во граѓанството се 
признава како положен испит од стручните пред-
мети кои се предвидени во програмата за испитот 
за чинот, односно за класата. 

Активен офицер на правна служба и активен 
воен службеник—дипломиран правник полагаат 
стручен дел на испитот (правосуден испит) пред 
надлежната републичка, односно покраинска ко-
мисија. 

Со закон се пропишува кој положен испит за 
чинот односно за класата се признава како положен 
стручен испит во граѓанството. 

Член 110 
Испитот се полага пред испитна комисија во 

ЈНА. 
Испитната комисија е должна, во годината за 

која го пријавиле испитот, да ги повика на испи-
тот сите лица на кои им е одобрено полагањето на 
испитот. 

Член 111 
Кандидатот кој не го положил испитот за чи-

нот, односно за класата може испитот да го повтори 
повеќе пати, што ќе определи поблиску сојузниот 
секретар. 

Член 112 
Се овластува сојузниот секретар да донесе про-

грама за испити за чин, односно за класа и побли-
ски прописи за постапката за пријавување и полага-
ње на тие испити, за начинот на полагање на испи-
тите и за составот на испитните комисии. 

Г л а в а VI 

ОЦЕНУВАЊЕ, ОДЛИКУВАЊА И ПОФАЛБИ 

1. Оценување 

Член ИЗ 
Оценување на воени лица се врши заради утвр-

дување на нивниот успех во службата, заради од-
лучување за напредување и за другите односи во 
службата, и заради поттикнување на стручно усовр-
шување и поголемо залагање во службата. 

Оценувањето е редовно и вонредно. 

Член 114 
Воено лице се оценува со поволна или . неповол-

на оценка. 
Поволни оценки за активно воено лице се: „за-

доволува", „добар", „се истакнува" и „особено се 
истакнува". v 
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ј Член 115 
Оценката му се соопштува на оценетиот. 
Против оценката военото лице може да изјави 

жалба во рок од 15 дена од денот кога му е соопште-
на оценката. 

Жалбата му се предава на првопретпоставениот 
старешина, а лицето во резервен состав може да му 
ја предаде жалбата и на општинскиот орган на 
управата н а д е ж е н за работите на народната од-
брана. 

Против оценката дадена по жалбата нема на-
тамошно правно средство. 

Оценување на војници 

Член 116 
Редовно оценување на војници се врши на 30 

дена пред завршувањето на воениот рок. 
Вонредно оценување на војници се врши кога 

треба да се донесе одлука за унапредување на вој-
ник во чин разводник, десетар или помлад вод-
ник и за определување на должноста старешина. 

Член 117 
Во оценката на војник се внесуваат податоци за 

оспособеноста на војникот за определена должност, 
за моралните и политичките квалитети, за дисци-
плинираноста и за физичката способност. 

Член 118 
За оценување на војник е надлежен првопрет-

поставениот старешина на положбата командир на 
чета, односно на самостоен вод или на повисока 
положба. 

По жалбата одлучува старешината непосредно 
повисок од старешината што ја дал оценката. 

Оценување на активни воени лица 

Член 119 
Активно воено лице се оценува редовно првпат 

по една година помината во активна воена служба, 
а потоа по секои три години до навршени десет го-
дини ефективна активна воена служба и секои че-
тири години по навршени десет години ефективна 
активна воена служба. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, активно воено лице кое е неповолно оценето, 
редовно се оценува по истекот на една година од 
/денот на оценувањето со неповолна оценка. Во овој 
рок редовно се оценува и активно воено лице кое е 
оценето со поволна оценка „задоволува" ако со сво-
јата работа и залагање во извршувањето на поста-
вените задачи, за тоа време, заслужило да добие 
повисока оценка. 

Член 120 
Но исклучок од член 119 на овој закон, не се 

оценува активно воено лице: 
1) кое игла 30 години ефективна активна воена 

служба; 
2) кое во периодот за кој се врши оценување не 

поминало на должност повеќе од дванаесет месеци 
(лице на боледување — лекување и лице отстрането 
од должност); 

3) кое е неповолно оценето, а во периодот по-
меѓу две оценувања не поминало на должност по-
веќе од шест месеци. 

Член 121 
Редовно оценување на активни воени лица на 

школување во воени школи се врши на крајот од 
школувањето односно при отпуштањето од школата. 

Член 122 
Вонредно оценување на активни воени лица се 

врши кога треба да се донесе одлука во врска со 
односите во службата, ако од давањето на послед-
ната оценка поминало повеќе од една година, и тоа: 

1) ако се предлага сменување на активно воено 
лице од должност поради тоа што не задоволило 
на должноста; 

2) ако активно воено лице се преместува во 
друга воена единица, односно воена установа; 

3) ако активно воено лице се упатува на шко-
лување. 

Одредбата на точка 3 на став 1 од овој член не се 
однесува на активно воено лице кое при упатува-
њето на школување не'се разрешува од должноста. 

По исклучок од став 1 на овој член, вонредно 
оценување на активно воено лице кое било поволно 
оценето се врши и кога ќе се стекнат услови за до-
несување неповолна оценка (член 124), без оглед на 
времето кое поминало од оценувањето со поволна 
оценка. 

Член 123 
Како основ за давање службена оценка се зе-

маат резултатите од работата на активно воено лице 
постигнати во периодот за кој се врши оценување-
то. За стекнување увид во остварените резултати 
во работата на активно воено лице служат подато-
ците добиени при редовните обиколки, анализи и 
оцени на состојбата на воената единица, односно на 
воената установа, како и податоците добиени со 
други форми на работа и раководење. ј \ 

Во службената оценка на активно воено лице, 
покрај општите податоци, се внесуваат податоци за( 
степенот на военостручното и општото знаење и на 
марксистичкото образование, за способноста за врг 
шење на должноста, за посебните склоности за вр-
шење на одделни должности, умешноста во рабо-
тата, залагањето, успесите во работата и раководе-
њето, морално-политичките квалитети, здравстве-
ната состојба, физичката способност и карактерни-
те особини од значење за службата. 

Службената оценка на активно воено лице кое 
се наоѓа на школување содржи оценка на личните 
квалитети и на успехот во текот на школувањето. 

Службената оценка се завршува со заклучок со 
кој се констатира степенот на поволната оценка, од-
носно дека оценката е неповолна. 

Член 124 
Активно воено лице се оценува со неповолна 

оценка: 
1) ако се утврди дека состојбата на воената 

единица, односно на воената установа со која ко-
мандува и раководи е незадоволувачка, односно 
дека резултатите од трудот . врз работите што ги 
врши се слаби, поради незалагање, немарен или 
неодговорен однос спрема службата или, пак, пора-
ди неспособност за вршење на должноста на која е 
поставено; 

2) ако во периодот за кој се дава оценката пра-
восилно е осудено поради кривично дело или дис-
циплински престап, сторен од нечесни побуди; 

3) ако во периодот за кој се дава оценката про-
јави слаби морални и политички квалитети. 

Член 125 
> 

Оценувањето на активно воено лице го врши 
претпоставениот старешина на положба командант 
на баталјон или на повисока положба. Ако тој ста-
решина не му е непосредно претпоставен на ак-
тивното воено лице што го оценува, тој службената 
оценка ја дава со претходно прибавено мислење од 
непосредно претпоставениот старешина на положба 
командир на чета. 
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Непосредно повисокиот претпоставен старешина 
по службена должност, во рок од еден месец од 
денот на соопштувањето на оценка против која не 
е изјавена жалба, ќе ја измени оценката што ја дал 
старешината од став 1 на овој член, ако најде дека 
оценката не е дадена во согласност со мерилата про-
пишани во чл. 123 и 124 од овој закон, ако оценката 
не им одговара во целост или во одделен дел на 
личните квалитети и резултати на трудот на оцене-
тото лице или ако е очигледно дека заклучокот на 
оценката не е во согласност со содржината на оцен-
ката. 

Против оценката од став 2 на овој член може 
. да се изјави жалба. 

Член 126 
За жалба против оценка одлучува комисија што 

ја формира старешината непосредно повисок од 
јртарешината што ја дал оценката, ако е на положба 
ра командант на полк, на рамра или на повисока 
$10л6жба. 

Комисијата за одлучување по жалбата се состои 
рд три члена. Членови на комисијата не можат да 
бидат старешините кои учествувале во давање на 
Оценката против која е изјавена жалба. Претседа-
телот на комисијата не може да биде помлад по чин 
јрд старешината што ја дал првостепената оцен-
ка, а другите членови на комисијата не можат да 
©идат помлади по чин од подносителот на жал-
бата. 

Комисијата е должна да даде оценка по жал-
бата во рок од два месеца од денот на предавањето 
на жалбата. 

Член 127 
Оценката на активно воено лице се вложува во 

Досието на персоналните податоци. 

Оценување па лица во резервен состав 

Член 128 
Оценување на лица во резервен состав за време 

на службата во ЈНА се врши по завршувањето на 
воена вежба. 

Одредбите на чл. 116 до 118 од овој закон за 
оценување на војници сообразно се применуваат и 
врз оценувањето на лица во резервен состав. 

Донесување поблиски прописи 

Член 129 
Сојузниот секретар донесува поблиски прописи 

за давањето на службена оценка, за соопштувањето 
ка оценката, за постапката по жалба и за евиденци-
јата на оценките и ги пропишува обрасците! за 
службената оценка. 

Член 130 
Оценувањето на лица во резервен состав на 

служба во територијалната одбрана се врши според 
прописите на републиката, односно на автономната 
покраина, донесени во согласност со одредбите од 
овој закон за оценувањето. 

2. Одликувања и пофалби 

Член 131 
На воени единици, односно на воени установи 

и воени лица можат да им се доделуваат одлику-
вања и пофалби за особен успех * постигнат во 
службата. 

На воени лица можат да им се даваат значки 
како знак на признание за успешно извршување на 
доверена задача, како и спомен-медали и рруги обе-

лежја за учество во значајни настани од животот и 
работата на вооружените сили. 

Член 132 
Одликувањата се установуваат со сојузен закон. 
Сиомен-медалите, значките и другите слични 

обележја ги установува Врховниот командант. 

Член 133 
Пофалбата може да биде усна и писмена. 
Усна пофалба дава претпоставениот старешина, 

а писмена пофалба старешината на положба коман-
дир на чета, на рамна или на повисока положба, а 
во територијалната одбрана — органот определен со 
пропис на републиката, односно на автономната по-
краина. 

Г л а в а VII 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Здравствена заштита 

Општи одредби 

Член 134 
Војници, питомци и лица во резервен состав 

за време на служба во ЈНА имаат право на здрав-
ствена заштита во обемот утврден со овој закон. 

Лицата во резервен состав за време на служ-
бата во територијалната одбрана имаат право на 
здравствена заштита според прописите на репуб-
ликата, односно на автономната покраина и други 
права во врска со заболување, повреда или смрт 
пропишани со овој закон. 

Член 135 
Воените стипендијанти (член 305 став 1) и чле-

новите на нивното потесно семејство (брачен дру-
гар и деца) имаат право на здравствена заштита 
врз товар на средствата на финансискиот план на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана во обе-
мот во кој со сојузен закон е пропишана здрав-
ствената заштита на активните воени лица и на 
членовите на нивните семејства. 

Здравствена заштита на војници, питомци и лица 
во резервен состав за време на служба во ЈНА 

Член 136 
Здравствената заштита на војници, питомци и 

на лица во резервен состав за време на службата 
во ЈНА ги опфаќа: 

1) сите форми превентивна медицинска заш-
тита; 

2) лекарски прегледи, лекување и други видови-
медицинска помош во воени здравствени установи 
и во други здравствени установи; 

3) лекарски прегледи и други видови медицин-
ска помош заради следење и проверување на здрав-
ствената состојба; 

4) давање лекови, помошен материјал кој слу-
ж и за употреба на лекот и санитетски материјал 
потребен за лекување; 

5) превенција, нега и лекување на заболени за-
би и на уста; 

6) забно-техничка помош и забно-протетички 
средства; 

7) ортопедски помагала. -

Член 137 
Војници, питомци и лица во резервен состав за 

време на службата во ЈНА, рстваруваат здравствен-, 
на' заштита во воени .здравствени установи. ^ 
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По исклучок, лицата од став .1 на овој член 
можат да остваруваат здравствена заштита и во 
други здравствени установи: 

1) ако во местото на службување нема воена 
здравствена установа; , 

2) ако воената здравствена установа не може да 
даде соодветни форми здравствена заштита; 

3) во итни случаи. 
Остварувањето на здравствената заштита од ст. 

1 и 2 на овој член, освен во итни случаи, се врши 
според упатство од надлежен лекар. 

Член 138 
Војници и питомци не учествуваат во плаќа-

њето на трошоците за здравствена заштита. 

Член 139 
На војници, питомци и на лица во резервен сос-

тав за време на службата во ЈНА, што надлежниот 
лекар или старешината на воена единица, односно 
на воена установа ќе ги упати на лекарски преглед 
или на лекување во друго место, им се обезбеду-
ваат патни трошоци според прописите за патните 
и други трошоци во ЈНА. 

Посебни права во врска со заболување, повреда 
гит смрт 

Член 140 
Војници, питомци и лица во резервен4 состав, 

по отпуштањето од вооружените сили, имаат право 
на здравствена заштита за повреди или заболу-
вања што ги добиле за време на службата во воо-
ружените сили. 

Лицата од став 1 на овој член кај кои ќе се 
појави заболување по отпуштањето од вооружени-
те сили. имаат право на здравствена заштита ако 
во рок од два месеца од денот на отпуштањето од 

'вооружените сили му го пријават тоа заболување 
на надлежниот општински орган IT ако воена ле-
карска комисија утврди дека односното заболува-
ње настанало за време на службата во вооружени-
те сили. 

Право на здравствена заштита според ст. 1 и 2 
на овој член има и ученик на воена гимназија кој 
поради здравствена неспособност за активна воена 
служба ќе оствари право на парична помош за про-
должување на школувањето (член 142 став 2) ако 
повредата или заболувањето настанало за времена 
школувањето^ во воената гимназија. 

Член 141 ' 
Војници, питомци и лица во резервен состав, 

кои. поради влошување на заболувањето што го 
имале пред стапувањето во вооружените сили ќе 
бидат отпуштени од вооружените сили, имаат право 
на здравствена заштита за тоа заболување до изле-
кувањето односно до стабилизацијата на заболува-
њето, а најдолго две години од денот на отпуштање-
то од вооружените сили. 

Право на здравствена заштита според став 1 на 
ово! член има и ученик на воена гимназија кој по-
ради влошување на заболувањето што го имал пред 
стапувањето во воена гимназија, ќе стане здравст-
вено неспособен за активна воена служба и ќе оства-
ри право на парична помош за продолжување на 
школувањето. 

Ллен 142 
Питомец кој поради здравствена неспособност 

за активна воена служба ќе биде отпуштен од шко-
лувањето, има право на парична помош за продол-
жување на школувањето во друга школа од ист 
степен. 

Ученик на воена гимназија кој ќе биде огласен 
за здравствено неспособен за активна воена служ-
ба, може да го продолжи школувањето во воена 
гимназија или да оствари право на парична помош 
за продолжување на школувањето во друга школа 
од ист степен. 

Износот на паричната помош од ст. 1 и 2 на 
овој член се утврдува зависно од имотната состојба 
на питомецот, односно на ученикот и од трошоците 
на школувањето. 

Член 143 
На семејство на војник, питомец или на лице 

во резервен состав* кое ќе погине или умре за вре-
ме на службата во вооружените сили или умре во 
здравствена установа во која за време на службата 
во вооружените сили е упатен и задржан на леку-
вање, како и на семејство на лицето од чл. 140 и 
141 на овој закон ако тоа лице умре во здравстве-
на установа, му припаѓа надомест на фактичните 
трошоци за превоз на посмртните останки до мес-
тото на погребот. Ако превозот на посмртните ос-
танки го извршило друго лице, надоместот на фак-
тичните трошоци за превоз на посмртните останки 
му припаѓа на тоа лице. 

Надомест од став 1 на овој член му припаѓа 
и на семејство, односно на лице што ќе изврши 
превоз на посмртните останки на ученик на воена 
гимназија кој ќе погине или умре за време на шко-
лувањето во воена гимназија. 

Член 144 
Надоместот на трошоците од член 143 на овој 

закон ги опфаќа: 
1) трошоците за превоз на посмртните останки 

со воз или со брод до местото на погребот, а ако на 
таа релација не постои железнички или бродски 
сообраќај — фактичните трошоци за превоз со дру-
го сообраќајно средство; 

2) трошоците за превоз на посмртните ^останки 
до станица односно до лука или пристаниште, и во 
местото на погребот — од станицата односно од лу-
ката или пристаништето до местото каде што се 
врши погребот на посмртните останки; 

3) патните трошоци за два придружник на по-
смртните останки; 

4) други трошоци за превоз направени во сми-
сла на општите прописи за условите и начинот на 
ископување и пренесување на мртовци. 

Член 145 
На сехмејство на војник, питомец или павлице во 

резервен состав, кое ќе погине или умре за време 
на службата во вооружените сили или умре во 
здравствена установа во која за време на службата 
во вооружените сили е упатено или задржано на 
лекување и по престанувањето на таа служба, му-
припаѓа надомест на посебните трошоци. Аки по-
гребот на војник, питомец или на лице во резервен 
состав го извршило друго лице, надоместот на по-
требните трошоци му поипаѓа на тоа лице. 

Надомест на погребните трошоци му припа-
ѓа и на семејство односно на лице кое ќе го погребе 
ученик на воена гемназија кој ќе погине или умре 
за време на школувањето во воената гимназија. 

Надоместот на посебните трошоци од ст. 1 и 
2 на овој член припаѓа во износ што го утвпп^ло 
собранието на заедницата на воените осигуреници 
за случај на смрт на воен осигуреник. 

2. Еднократна парична полош и други про вп по 
врска со оштетување на организмот или со смрт 

на воено лице 

Член 146 
Воено лице кое за време на мирновреМенска 

Состојба во вршење служба или во врска со служ-
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Сата во вооружените сили, без своја вина, ќе добие 
рана, повреда или озледа, па* поради тоа кај него ќе 
настапи оштетување на организмот од најмалку 20%, 
има право на еднократна парична помош чија ви-
сочина се определува според степенот на телесното 
оштетување. Степенот на телесното оштетување се 
утврдува според прописите за воените инвалиди. 

Под условите од став 1 на овој член, еднократ-
ната парична помош му припаѓа и на воено лице 
ка ј кое ќе настапи оштетување на организмот од 
најмалку 20°/о поради болест која настанала како 
непосредна последица од вршењето на воена 
служба. 

Небрежноста нема да се смета како кривица во 
смисла на став 1 од овој член. 

.Ако воено лице ќе погине или умре од добиена 
рана, повреда или озледа, односно болест, под усло-
вите од ст. 1 и 2 на овој член, еднократната парична 
помош му припаѓа на неговото семејство. 

Еднократна парична помош му припаѓа и на се-
мејство ка БОЛНИК, односно пптомец кој поради бо-
лест ќе умре за време на служењето на воениот 
рок, односно на школувањето. 

Член 147 
Под условите од член 146 ст. 1, 3 и 4 на овој за-

кон, еднократна парична помош му припаѓа и на 
лице, односно на семејство на лице кај кое ќе на-
стапи одлетување на организмот, односно кое ќе го 
изгуби животот за време на заминувањето на слу-
жба во вооружените сили или за време на враќа-
њето од таа служба, 

Под условите од член 146 ст. 1, 3 и 4 на овој 
закон, еднократна парична помош му припаѓа и на 
ученик, односно на семејство на ученик на воена 
гимназија кај кого ќе /настапи оштетување на ор-
ганизмот* односно кој ќе го изгуби животот за вре-
ме на школувањето во воена гимназија. 

Член 148 
Со исплата на еднократна парична помош не се 

засега во останатите права што по други основи ги 
има лицето на кое му е исплатена таа помош, ниту 
исплатената помош се засметува во износот на на-
доместот на штетата шта му припаѓа според оп-
штите прописи, ако со овој или со друг сојузен за-
кон не е определено поинаку. 

Член 149 
Под вршење служба, во смисла на член 146 од 

ОБОЈ закон, се подразбира вршењето на редовна или 
вонредна службена работа, како и на друга работа 
ако се врши но наредба од надлежниот старешина. 

Под вршење должност во врска со службата се 
' подразбира: 

1) заминувањето на службена должност, однос-
но враќањето од службена должност; 

2) заминувањето на ВОЈНИК и питомец на отсус-
тво и враќањето од отсуство; 

3) престојот на војник односно на војник — об-
врзник или питомец во воена зграда, во кругот на 
касарна, аеродром, логор, полигон, на брод или на 
друго пловно средство на воената морнарица или 
на друго место каде што бил според правилата на 
службата или по наредба, односно одобрение од 
надлежниот старешина, како и во слободното вре-
ме на одобрен излез од воената единица, односно 
воената установа, освен престојот на отсуство. 

Член 150 
Право на еднократна парична помош Имаат 

членовите на семејство на воено лице, и тоа: 
1) брачниот другар; 
2) децата родени во брак, БОН од брак или пос-

воен:!, ако не се постари од 18 години, односно 26 

година — ако се наоѓаат на школување, освен де-
цата кои стекнале својство ца работник во здру-
жениот труд, а без оглед на годините возраст — 
ако се. трај но и наполно неспособни за работа; 

3) родителите, односно посвоителот и неговиот 
брачен другар; 

4) очувот и маштеата; 
5) браќата и сестрите — ако не се постари од 

18 години, односно 26 години — ако се наоѓаат на 
редовно школување, а без оглед на годините воз-
раст — ако се трајно и наполно неспособни за 
работа; 

6) дедото и бабата. 
Право на еднократна парична помош нема брач-

ниот другар кој неоправдано ја напуштил брачната 
заедница. Фактот дека брачниот другар неоправда-
но ја напуштил брачната заедница го утврдува су-
дот од општа надлежност во вонпроцесна постапка. 

Како деца во смисла на став 1 точка 2 од овој 
член се сметаат и пасиноците, внучињата и децата 
без родители што военото лице ги издржувало, ако 
ги исполнуваат условите во поглед на годините воз-
раст на децата определени во таа точка. 

Родителите, посвоителот и неговиот брачен дру-
гар, очувот и маштеата и браќата и сестрите 
имаат право на еднократна парична помош ако за-
гинаа , односно умрено воено лице нема брачен 
другар ниту деца, или ако брачниот другар и де-
цата немаат право на таа помош. По исклучок, ро-
дителите што загинато, односно умрено воено лице 
ги издржувало, имаат право на еднократна парич-
на помош кога тоа лице има само брачен другар. 

Дедото и бабата имаат право на еднократна па-
рична помош ако загинато, односно умрена воено 
лице ги нема роднините од став 4 на овој член или 
ако тие роднини немаат право на еднократна па-
рична помош. 

Член 151 
Ако повеќе лица имаат право на еднократна 

парична помош, вкупниот износ на помошта што 
им припаѓа се дели на еднакви делови. 

Член 152 
Степенот на телесното оштетување врз основа 

на кое се остварува правото на еднократна парич-
на помош од чл. 146 и 147 на овој закон се докажу-
ва со правосилно решение за признавање на свој-
ството мирновременски воен инвалид или со наод 
на воена лекарска комисија. / 

Постапката за доделување еднократна парична 
помош се поведува по службена должност во слу-
чај на смрт на воено лице и на лице од член 147 
на овој закон и во случај на добиена рана, повреда 
или озледа на регрут—обврзник, војник, војник-об-
врзник, питомец и ученик на воена гимназија. 

Кога постапката за доделување еднократна па-
рична помош се поведува по барање, оваа помош 
може да се оствари ако барањето се поднесе во рок 
од три години од денот на добивањето на раната, 
повредата или озледата. односно од денот на Наста-
пувањето на заболувањето кое предизвикало оште-
тување ка организмот. 

Решение за правото на еднократна парична по-
мош донесува во ЈНА — старешината на положба 
командант на полк и на повисока, а во територи-
јалната одбрана — органот определен со пропис на 
републиката, односно на автономната покраина. 

Член 153 
Брачниот другар на воено лице кое ќе загине 

или ќе умре од добиена рана, повреда или озледа, 
односно болест, под условите од член 146 ст. 1 и 2 на 
ОВОЈ закон, кој нема право на семејна пензија, се 
упатува, по свое барање, на оспособување заради 
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стекнување стручна подготовка, ако во моментот на 
смртта на военото лице немал никаква стручна 
подготовка и не е во работен однос. Оспособува-
њето може да трае најдолго четири години. 

Барањето од став 1 на овој член може да се 
поднесе во рок од две години од денот на смртта 
на военото лице. 

3. Заеднички одредби 

Член 154. 
Трошоците за здравствена заштита на војник, 

питомец и на лице во резервен .состав за време на 
службата во ЈНА паѓаат врз товар на финансис-
киот план на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. Трошоците за здравствена заштита на 
војник, питомец и на лице во резервен состав за 
повреди и заболувања настанати за време на слу-
жбата во ЈНА ' (член 140), за заболувања што се 
влошиле за време на службата во ЈНА (член 141), 
како и трошоците за оспособување на брачниот 
другар на воено лице на служба во ЈНА според 
член 153 од овој закон, паѓаат врз тонар на финан-
сискиот план на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, ако тие права не им припаѓаат по некој 
друг основ. 

Паричната помош од член 142 на овој закон, на-
доместите од чл. 143 и 153 на овој закон, како и 
еднократната парична помош од чл. 146 и 147 на 
овој закон, за лицата во ЈНА, паѓаат врз товар на 
финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 155 
Правата на лицата во резервен состав на служ-

ба во територијалната одбрана, односно на нивните 
семејства, кои се пропишани во чл. 140, 141, 143, 
145. 146, 147 и 153 од Овој закон се финансираат 
според пропис на републиката, односно на авто-
номната покраина. 

Член 156 
Се овластува сојузниот секретар да донесе по-

блиски прописи за постапката за остварување здрав-
ствена заштита на војници, питомци, на лица во 
резервен состав на служба во ЈНА и на воени ета-
пен ДИЈ анти; за начинот на пропишување и издавање 
лекови, помошен и санитетски материјал; за инди-
кациите за забно-технички и забио-протетички 
средства, за стандардите за материјалите од кои се 
изработуваат тие средства и за роковите на нивното 
траење; за остварувањето право на парична помош 
за продолжување на школувањето на питомци и 
ученици на воени гимназии што се отпуштаат од 
школување поради неспособност за активна воена 
служба; за постапката за остварување на правото 
на патни трошоци во врска, со остварувањето на 
правата од здравствената заштита на војници, пи-
томци и лица во резервен состав на служба во ЈНА; 
за постапката за остварување на правото на надо-
мест на погреби ите трошоци и на трошоците за пре-
воз на посмртните останки на војници, питомци, ли-
ца во резервен состав на служба во ЈНА и на уче-
ници на воени гимназии; за условите за оспособува-
ње на брачниот другар на воено лице според член 
153 од овој закон и за постапката за остварување на 
правото на еднократна парична помош на воени ли-
ца на служба во ЈНА, како и да ги пропише изно-
сите на еднократната парична помош за воени лица 
на служба во ЈНА, односно за лицата од член 147 на 
овој закон. 

Прописите од став 1 на овој член за припадни-
ците на територијалната одбрана и за лицата што 
се повикуваат на служба во територијалната од-
брана ги донесува органот определен со пропис на 
републиката, односно на автономната покраина. 

4. Здравствено осигурување на активни воени лица 

Член 157 
Здравственото осигурување на активните воени 

лица се уредува со посебен сојузен закон., 

Член 158 
Во случај на смрт на активно воено лице, на 

членовите на неговото семејство им припаѓа надо-
мест на фактичните трошоци за превоз на посмрт-
ните останки до местото на погребот. 

Надомест од став 1 од овој член му припаѓа 
и на активно воено лице во случај на смрт на 
член на неговото потесно семејство (на брачниот 
другар и на децата) или смрт на друг член на се-
мејството што го издржувал и со кого живеел во 
заедничко домаќинство. 

Надоместот од став 1 на овој член се утврдува 
на начинот пропишан во член 144 од овој закон. 

5. Пензиско и инвалидско осигурување 

Член 159 
Пензиското и инвалидското осигурување на ак-

тивните воени лица се уредува со посебен сојузен 
закон. 

Воените лица ги имаат, во случај на телесно 
оштетување на организмот поради добиена рана, 
повреда, озледа или болест, правата утврдени со со-
јузниот закон за воените инвалиди. 

Г л а в а УТИ 

ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 

I. Кривична одговорност 

Член 169 
Воените лица одговараат за кривични дела спо-

ред одредбите на кривичниот закон и на други за-
кони. 

2. Дисциплинска одговорност 

Општи одредби 

Член 161 
Воено лице кое во вршењето на службата или 

во врска со вршењето на службата ќе ја повреди 
воената дисциплина одговара дисциплински за дис-
циплинска грешка или дисциплински престап. 

Дисциплинската грешка е полесна повреда на 
воената дисциплина. 

Дисциплинскиот престап е потешка повреда на 
воената дисциплина. 

Член 162 
Како повреда tia воената дисциплина се смета 

постапување на воено лице кое и е спротивно на обт 
врската за вршење на воената должност установе-
на со закон, со правилата на службата и со други 
прописи, со наредби и други акти на надлежните 
старешини, кои се однесуваат на службата, а осо-
бено: 

1) неизвршување или одбивање извршување на 
наредба, повреда на авторитетот на претпоставен 
и постар, како и несовесно и небрежно вршење н& 
службата или на обврската во службата; 

2) неоправдано изостанување или самоволно 
оддалечување од воена единица или воена устано-
ва, односно од служба; 
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* 3) повреда на државна, воена, службена или де-
ловна тајна, лекомисленост или недоволна будност 
во чувањето на воени списи или податоци; 

ј 4) злоупотреба на службената положба или пре-
чекорување на службеното овластување; 

I 5) поднесување неточни извештаи, прикривање 
| или уништување службена исправа, книга или спис, 
! фалсификување службени исправи или употре-
ј ба на фалсификувани исправи; 
I 6) непреземање потребни мерки за чување на 
животот и здравјето на доверените луѓе, за осигу-

1 рување или одржување во исправна состојба на об-
ј јекти, предмети и средства што служат за борбена 
! готовност и за уредно снабдување на воена единица 
' односно воена установа; 

7) небрежен однос спрема доверен имот, присво-
ј у в а њ е или нанесување штета на воен или на друг 
1 имот; 
I 8) давање неточни податоци или документи кои 
се од влијание врз приемот во служба или врз на-

' предувањето; 
! 0) постапка со која се навредува достоинството 
на потчинети или помлади или се кршат правата 
што им припаѓаат според законот; 

10) постапка во службата која му е спротивна на 
воениот ред или претставува повреда на прописите; 

11) земање заем од војник, барање или примање 
подароци или некаква друга корист од потчинет или 
помлад или од кого и да е во врска со службата; 

12) однесување во службата со кое потешко се 
навредува другарството; 

13) секое друго дејствие или пропуштање на деј-
ствие кое пречи или оневозможува правилно и брзо 
функционирање на службата. 

Член 163 
Како повреда на воената дисциплина, во смисла 

на ОВОЈ закон, се смета секое постапување на воено 
лице и надвор од службата кое е несврзливо со дол-
жноста на воено лице, а особено; 

1) извршување кривично дело од нечесни побуди; 
» 2) пројавување национална, расна или верска 
Нетрпеливост и истапување против самоуправниот 
'социјалистички систем или против мерките за на-
водна одбрана, политичките или стопанските мерки 
,на државните и другите органи, коешто може да го 
^слабее морално-политичкото единство на вооруже-
ните сили; N 

3) потешка повреда на јавниот морал; 
4) извршување прекршок за кој, според овој за-

кон, решава надлежниот воен орган; 
5) секое друго постапување спротивно на про-

писите со кое му се штети на угледот на воору-
жените сили. 

Член 164 
Воено лице одговара дисциплински ако повреда-

та на воената дисциплина ја сторило по своја вина 
(со умисла или од небрежност). 

Член 165 
На дисциплинска одговорност подлежат: 

f 1) активните воени лица — до разрешувањето од 
1 активна воена служба; 

2) питомците — од денот на стапувањето во вое-
н а т а школа; 

3) војниците — за време на служењето на вое-
ниот рок; 

4) регрутите—обврзници — од моментот на за-
гревањето во местото на собирање (на. зборно^ место) 
означено ЕО општиот или поединечниот Т З и в или 
EG воениот распоред; 

5) лицата во резервен јсостав — од моментот на 
стапувањето во единица; ЈОДНОШО установа на воору-
жените сили ако се Јавуваат непосредно, односно од 
1\:с:*кктот на јавувањето во. местото на добирање (на 

зборното место) означено во општиот или поединеч-« 
ниот позив или во воениот распоред до отпуштањето 
од единицата, односно од установата на вооружените 
сили. 

Активните и резервните помлади офицери, офи-
цери и воени службеници одговараат и по прес-
танувањето на службата за дисциплински престапи 
извршени за време на службата во вооружените 
сили. 

Член 166 
За дисциплински грешки можат да се изречат 

следните дисциплински мерки: 
1) опомена; 
2) укор; 
3) строг укор; 
4) прекуредна работа до 3 смени; 
5) забрана на излегување надвор од кругот на 

касарна до 4 дена; 
6) војнички притвор до 30 дена; 
7) загуба на чинот што го стекнал војник и пи-

томец. 
Дисциплинските мерки од став 1 на овој член не 

им се изрекуваат на питомците на средни воени 
школи. Спрема нив се применуваат воспитно-по-
правни мерки пропишани со сојузен закон со кој се 
уредува военото школство. Воспитно-поправната 
мерка исклучување од школа, што ќе биде примене-
та спрема питомец на средна воена школа, повлеку-
ва загуба на чинот што го стекнал тој питомец. 

Дисциплинската мерка прекуредна работа може 
да му се изрече само на војник, војник-обврзник и 
на питомец. 

Дисциплинските мерки — забрана на излегување 
надвор од кругот на касарна и војнички притвор мо-
жат да им се изречат само на војници, војници-об-
врзници за време на службата во ЈНА и на питомци. 
Дисциплинската мерка војнички притвор не 4може 
да му се изрече на питомец кој во .времето на из-
вршувањето на дисциплинската повреда не напол-
нил 18 години возраст. 

Член 167 
За дисциплински престапи можат да се изречат 

следните дисциплински казни: 
1) запирање во напредувањето во траење од 6 

месеци до 3 години; 
2) намалување на месечната плата за 5% до 

10% во траење од еден до 12 месеци; 
3) враќање на формациско место од непосредно 

понизок чин, односно од непосредно понизок степен 
на стручна подготовка во траење од една до две го-
дини; 

4) затвор до 30 дена; 
5) сменување од должност на воен старешина со 

забрана за повторно именување, односно поставува-
ње на таа должност во траење од една до три го-
дини; 

6) загуба на служба на активно воено лице; : 
7) загуба на чин, односно класа. 
Запирањето во унапредувањето се смета од денот 

кога пресудата станала правосилна. Тоа време на 
казнетиот не му се смета за напредување во чинот, 
односно класата, положбата и платата. 

Офицер не може да биде казнет со враќање на 
формациско место помлад офицер, а помлад офи-
цер на формациско место војник. 

1 Казната од точка 4 став 1 на овој член може да 
му се изрече само на резервен воен старешина. 

Загубата на чин, односно класа повлекува загуба 
на служба на активно воено лице. 

Член 163 
При расправањето за одговорноста на војник, 

војник-обврзник или питомец поради дело против 
вооружените сили кое, според одредбите на кривич-
арот закон, може да се расправу во дисциплинска 
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постапка, како и при расправањето за нивната од-
говорност за прекршок кога во прекршочната пос-
тапка предметот ќе му се отстапи на воениот старе-
шина, на сторителот, освен на питомец кој во време 
на извршувањето на делото, односно прекршокот не 
наполнил 18 години возраст, може да му се изрече 
дисциплинска казна затвор до 60 дена, ако ниедна 
од дисциплинските мерки што би молчела да му се 
изрече според член 166 од овој закон не би и од-
говарала на тежината на повредата или на степе-
нот на неговата одговорност. 

При расправањето за одговорноста на помлад 
офицер, офицер и воен службеник поради дело про-
тив вооружените сили кое, според одредбите на 
кривичниот закон, може да се расправи во дисци-
плинска постапка, како и при расправањето за нив-
ната одговорне^ за прекршок, кога во прекршочна-
та постапка предметот ќе му се отстапи на воениот ста-
решина, на сторителот може да му се изрече дисци-
плинска казна затвор до 60 дена, ако ниедна од дис-
циплинските мерки што би можела да му се изрече 
според член 166 од овој закон или ниедна од дис-
циплинските казни што би можела да му се изрече 
според член 167 од овој закон, не би и одговарала 
на тежината на повредата или на степенот на него-
вата одговорност. 

Член 169 
Дисциплинските мерки и казни за повреда на 

воената, дисциплина се изрекуваат заради воспитно 
влијание врз сторителот на повредата и врз другите 
воени лица и заради заштита на интересите на слу-
жбата и на дисциплината, 

Дисциплински мерки и казни за повреда на вое-
ната дисциплина се изрекуваат откако се исцрпени 
сите други воспитни мерки или ако тие не би и од-
говарале на тежината на сторената повреда и на од-
несувањето на сторителот. 

Дисциплинските мерки и казни за повреда на 
воената дисциплина се изрекуваат, по правило, пос-
тапно. 

При изрекувањето на дисциплинска мерка или 
казна се земаат предвид тежината на повредата на 
воената дисциплина и последиците од таа повреда, 
степенот па одговорноста и побудите од кои е пов-
редата сторена, околностите под кои е повредата из-
вршена, поранешната работа и однесување, приро-
дата на работата на извршителот на повредата, ви-
сочината на штетата, како и други олеснувачки и 
отежнувачки околности. 

Член 170 
Казната загуба на службата на активно воено 

лице и казната загуба на чинот можат да се изре-
чат кога околностите под кои е сторен дисциплин-
скиот престап, или кога личните својства на стори-
телот, пројавени при извршувањето на дисциплин-
скиот престап, укажуваат дека задржувањето на 
сторителот во активна воена служба е штетно или 
дека сторителот е недостоен да има чин односно 
класа. 

Член 171 
Поведувањето и водењето на постапка поради 

дисциплинска грешка застарува за 3 месеци од де-
нот кога е сторена грешката. 

Поведувањето на постапка поради дисциплин-
ски престап застарува за 6 месеци од денот кога 
претпоставениот старешина узнал дека е сторен 
дисциплински престап, но постапката не може да се 
поведе ниту да се води ако од денот кога дисциплин-
скиот престап е сторен изминал рокот од една го-
дина. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
поведувањето и водењето на постапка поради дис-

циплински престап давање неточни податоци или 
документи што се од влијание за прием или напре-
дување во службата застарува за една година од 
денот кога претпоставениот старешина дознал дека 
е извршен тој престап. 

По исклучок од одредбите од ст. 2 и 3 на овој 
член, ако со пресуда на Вишиот воен дисциплински 
суд, за сторен дисциплински престап, е изречена 
дисциплинска казна против која може да. се по-
веде управен спор, постапката поради тој дисци-
плински престап може да се води и по истекот на 
рокот од став 1, односно став 2 на овој член, но не 
подолго од две години од денот кога е сторен тој 
престап, односно кога претпоставениот старешина 
узнал дека е извршен дисциплински престап да-
вање на неточни податоци. 

Застареност ма поведувањето и водењето на пос-
тапка поради дисциплински престап кој претставу-
ва и кривично дело настапува кога и застареноста 
на гонењето поради кривичното дело. Ако кривич? 
ната постапка е завршена поради тоа што делото 
претставува незначителна општествена опасност по-
ради малото значење и поради незначителноста или 
отсутноста на штетни последици од делото, застаре-
ност на поведувањето и на водењето на постапка пора-
ди дисциплински престап настапува за една година 
од денот кога кривичната постапка е завршена со 
правосилна одлука, но постапка поради дисциплина" 
ски престап не може да се поведе и води по наста-
пувањето на застареноста на кривичното гонење. 

Член 172 
Застареност на извршувањето на дисциплинска-

та казна настапува по истекот на 3. месеци ед денот 
кога одлуката за дисциплинската казна станала пра* 
восилиа, а застареност на извршувањето на дисци-
плинска мерка — кога ќе изминат 30 дена од денот 
кога е изречена дисциплинската мерка. 

Застареноста на извршувањето на дисциплин-
ската казна се прекинува со секое дејствие на над-
лежниот орган насочено кон извршување на дис-
циплинската казна. 

Застареност на извршувањето на дисциплинска-
та казна настапува во секој случај кога ќе измине 
двапати онолку време колку што е пропишано во 
став 1 на овој член. 

Член 173 
Врховниот командант може, по молба или по 

предлог, да ја намали, ублажи или прости секоја 
дисциплинска мерка и казна. 

Сојузниот секретар и другите старешини опре-
делени со прописот од член 217 став 1 на овој закон 
можат, по молба или предлог, да ја намалат, убла-
жат или простат секоја дисциплинска мерка и каз-
на, освен казната загуба на службата на активно 
воено лице и загуба на чинот, односно класата. 

Член, 174 
Во поглед на лицето на кое му престанала ак-

тивната воена служба поради казната загуба на чи-
нот, односно класата или загуба на службата, убла-
жувањето или простувањето на казната ги има 
следните последици: 

1) на лицето на кое казната загуба на чинот, од-
носно класата му е ублажена на казна загуба на 
службата му се враќа поранешниот чин, односно 
класа, а лицето на кое казната загуба на чинот, од-
носно класата му е ублажена на казна поблага од 
казната загуба на службата, или казната загуба на 
чинот, односно класата му е простена, се враќа, по 
свое барање, во активна воена служба во чинот, од-
носно класата што ја имало; 

2) лицето на кое казната загуба на службата му 
е ублажена или простена, се враќа, по свое барање, 
во активна воена служба. 
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Барањето за враќање во активна воена служба 
од став 1 на овој член може да се поднесе во рок 

од три месеци од денот на соопштувањето на актот 
за ублажување, односно простување на казната. 

Ќе се смета дека лицето од став 1 на овој член е 
вратено во активна воена служба од денот кога пов-
торно ќе стапи во служба. 

i Член 175 
I На лицето на кое му е изречена дисциплинска 
; мерка а кое во рок од една година од денот на издр-
! жаната или застарената дисциплинска мерка не 
ќе стори никаква дисциплинска повреда или потеш-
ко дело и на лицето на кое дисциплинската мерка 
му е простена, му се брише дисциплинската мерка 
од евиденцијата и се смета дека дисциплинската 
мерка не му изречена. 

! На лицето што е казнето за дисциплински прес-
тап, освен со казните од член 167 став 1 точ( 6 и 7 
на овој закон, како и на лицето на кое му е изрече-
на дисциплинската казна од член 168 на овој закон, 
кое во рок од две години од денот на издржаната 
или застарената казна не ќе стори никаква дисци-
плинска повреда или потешко дело и на лицето на 
кое дисциплинската казна му е простена, му се бри-
1де казната од евиденцијата и се смета дека не е 
Казнето. 

! Бришењето на дисциплинската мерка односно 
казна според ст. 1 и 2 на овој член се врши по служ-
бена должност. 

I Член 176 I 
i Старешината на воена единица, односно на вое-
на установа е должен непрекинато да го следи при-
менувањето на дисциплинските мерки и казни и да 
презема мерки за нивна правилна примена. 

Старешината на положба командант на полк, 
Или на повисока положба, може да именува комиси-
ја за разгледување на дисциплинските мерки и 
казни. 

Комисијата од став 2 на овој член поднесува 
предлози за простување, намалување и ублажу-
вање^ на дисциплинските мерки и казни и други 
предлози и мислења во врска со тие мерки односно 
казни. 

ј; Член 177 
f За една или повеќе дисциплински повреди кои 
Се расправаат'едновремено, се изрекува само една 
дисциплинска мерка односно казна. 

На воено лице не може за иста дисциплинска 
повреда да му биде изречена дисциплинска мерка 
бд надлежниот старешина и казна од воен дисцип-
лински суд. 

Ако воениот дисциплински суд утврди дека деј-
ствието на обвинетиот претставува дисциплинска 
грешка, ќе му изрече дисциплинска мерка. 

Ако со дејствието со кое е извршено кривично 
дело е извршен и дисциплински престап, военото 
лице може да одговара и пред дисциплински суд за 
дисциплинскиот престап, ако го бараат тоа посебни-
те интереси на службата. Постапката пред дисци-
плинскиот суд се води независно од текот и исходот 
на кривичната постапка. 

Член 178 
Дисциплинските престапи на војник, питомец, 

регрут-обврзник (член 165 став 1 точка 4) и на вој-
ник-обврзник кога се на воена вежба, се расправаат 
според прописите што важат за дисциплинските 
грешки. 

Надлежност и постапка за расправање за одговор* 
поста за дисциплински грешки 

Член П9 
Дисциплинските грешки ги расправаат надлеж-

ните старешини во пропишана постапка. 

Член 180. 
Дисциплинските мерки: опомена, укор, строг укор 

и прекуредна работа до три смени, има право 
да им ги изрече на регрути-обврзници, војници, вој-
ници-обврзници и питомци претпоставениот старе-
шина на положба командир на вод или на повисока 
положба. 

Дисциплниските мерки* опомена, укор и строг 
укор има право да им ги изрече на офицери, помла-
ди офицери и воени службеници претпоставениот 
старешина на положба командир на чета или на по-
висока положба. 

Другите дисциплински мерки имаат право да ги 
изрекуваат: 

1) командир на вод — забрана на излегување од 
кругот на касарна од еден ден; 

2) командир на чета — забрана на излегување 
од кругот на касарна до два дена и војнички прит-
вор до два дена; 

3) командант на баталјон — забрана на излегу-
вање од кругот на касарна до 4 дена и војнички 
притвор до 7 дена; 

4) командант на полк и командант на самостоен 
баталјон — забрана на излегување од кругот на ка-
сарна до 4 дена, војнички притвор до 15 дена и загу-
ба на чинот разводник, десетар и помлад водник, 

Член 181 
Командант на бригада, командант на дивизија и 

воени старешини на повисока положба имаат право 
да ги изрекуваат сите дисциплински мерки пропи-
шани со овој закон. Овие старешини расправаат и 
за одговорноста на војници, војници-обврзници . и 
на питомци за делата од член 167 став 1 на овој 
закон. 

Член 182 
Овластувањата од чл. 180 и 181 на овој закоп гл 

имаат и претпоставените старешини кои се наоѓаат 
на положби рамни на положбите наведени во тие 
одредби. 

Кои положби се рамни на положбите од чл. 180 
и 181 на овој закон, се определува со прописот од 
член 217 став 1 на овој закон. 

Член 183 
Дисциплинска мерка може да се изрече откако 

сторителот ќе се сослуша и ќе се прибават друго 
докази за утврдување на дисциплинска повреда и 
одговорноста на сторителот. 

Сослушувањето на сторителот на дисциплинска 
повреда се врши писмено — во записник или со пис-
мена изјава. По исклучок, сослушување на регрут-
-обврзник, војник, војник-обврзник и питомец може 
да се врши усно. 

Член 184 
Старешина на положба командир на чета и на 

пониска положба може да изрече дисциплинска мер-
ка војнички притвор следниот ден од денот кога 
узнал за грешката и за сторителот. 

Член 185 
Старешина на положба командир на чета или на 

повисока положба, офицер на должност дежурен во 
воена единица, односно воена установа и овластен 
старешина на воената полиција може да притвори 
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војник односно војник-обврзник кој потешко го на-
рушува редот во воената единица, односно воената 
установа или Јавниот ред додека надлежниот старе-
шина не расправи за дисциплинската одговорност ра 
војникот односно војникот-обврзник, но најдолго до 
48 часа. 

I 
Член 186 

За изречената дисциплинска мерка војнички 
притвор и загуба на чинот што го стекнал војник или 
питомец и за секоја дисциплинска мерка изречена 
на други лица, старешината што ја изрекол мерката 
донесува писмена наредба. 

Секој претпоставен старешина може по СЛЈгЖ-~ 
бена доллшост да ја оцени правилноста на одлуката 
за дисциплинска мерка во рок од 30 дена од денот 
на соопштувањето. 

Член 187 
Против одлуката за изречената дисциплинска 

мерка, односно казна затвор според одредбата од 
член 168 став 1 на овој закон, лицето кому мерката, 
односно казната затвор му е изречена, може да 
изјави жалба во рок од три дена од денот на со-
општувањето на одлуката. 

Жалбата не го задржува извршувањето на дис- / 
дипл ниската мерка, освен ако е изјавена против 
одлука со која е изречена дисциплинската мерка 
војнички притвор и губење на чинот што го стек-
нал вј пикот, односно питомецог. 

По жалбата решава старешината непосредно 
повисок од оној што ја изрекол дисциплинската мер-
ка, односно казната затвор. 

Кога старешината решава по жалбата или ја 
цени правилноста на одлуката по службена дол-
жност, може изречената дисциплинска мерка, од-
носно казна затвор, да ја потврди, намали или уб-
лажи или да ја поништи одлуката. 

Против второстепената одлука на старешината, 
како и против првостепената одлука против која не 
може да се изјави жалба, не може да се води управен 
спор, освен ако е изречена' казната затвор од член 
168 став 1 на овој закон. 

Член 188 
По исклучок од одредбата на член 187 став 2 од 

овој закон, старешината на положба командир на 
чета или на повисока положба може да нареди вој-
никот кому е изречена дисциплинска мерка вој-
нички притвор и кој потешко го нарушува редот во 
воената единица односно воената установа да започ-
не да ја издржува таа мерка пред да одлучи над-
лежниот старешина за жалбата против изречената 
мерка. 

Надлежност и постапка за расправање на одговор-
носта за дисциплински престапи 

Член 189 
* -За судење поради дисциплински престапи се 
надлежни воените дисциплински судови. Овие судо-
ви расправаат и за одговорноста на помлади офи-
цери. офицери и воени службеници за делата о,д 
член 168 став 2 на овој закон. 

Воени дисциплински судови се: 
1) првостепените воени дисциплински судови; 
2) Вишиот воен дисциплински суд. 

Член 190 
Првостепените воени дисциплински судови судат 

во прв степен за дисциплински престапи на актиз-
ните воени лица и на резервните помлади офицери, 
офицери^ и воени службеници што ќе ги сторат за 
време на службата во вооружените сили. 

Вишиот воен дисциплински суд одлутува за 
жалбите против одлуките на првостепените воени 
дисциплински судови. 

Член 191 
Првостепените воени дисциплински судови се 

основаат при одделни воени единици и воени уста-
нови. 

Вишиот воен дисциплински суд е при Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 192 ' - ! 
Воените дисциплински судови се состојат од 

претседател, потребен број судии и секретар. 
Секретарот на судот му помага на претседате- ! 

лот на судот, односно на претседателот на советот 
во подготвување и водење на претресот и врши дру- ј 
ги стручни работи што ќе му ги определи претсе- ј 
дателот на судот. Секретарот на судот мора да биде 
дипломттран правник. 

При воениот дисциплински суд постојат воен 
дисциплински обвинител и потребен број негови за-
меници. 

Член 193 
Претседателот, судиите, воениот дисциплински 

обвинител и неговите заменици и секретарот на су-
дот ги именуваат: 

1) сојузниот секретар — за првостепените воени 
дисциплински судови при единиците и установите на 
ЈНА и за Вишиот воен дисциплински суд; ј 

2) командантот на републичкиот, односно покра- 1 

нискиот штаб на територијалната одбрана — за пр- ј 
востепените воени дисциплински судови во тер ито- ; 

ријалната одбрана. _ ; 
Претседателите, на судовите, судиите, обвините-

лите и замениците на обвинителот се именуваат на 
две години. 

Член 194 
Воените дисциплински судови судат во совет од 

три судии, од кои едниот е претседател на советот. 
Воените дисциплински судови донесуваат одлуки 

во форма на пресуда или решение. ! 

Член 195 ј 
Постапката за расправање за дисциплински 

престап ја поведува со решение за извид во ЈНА 
старешината на положба командант на полк, на ед- . 
каква или повисока положба, а во територијалната 
одбрана — старешината определен со прописот од 
член 2F7 став 1 на овој закон. 

По завршениот извид старешината кој ја пов§л 
постапката може, зависно од резултатите на изви- ) 
дот, да ја запре постапката, на сторителот да му из- ј 
рече дисциплинска мерка или предметот да го дос- ! 
тави до старешината надлежен за ставање на сто- ј 
рите лот на дисциплински престап под воен дисцип- ј 
ли нс ки суд. ] 

Овластувањето од став 2 на овој член го има и ; 
секој претпоставен старешина на оној старешина кој > 
ја повел постапката. v 

Член 196 
За ставањето на сторителот на дисциплински 

престап под воен дисциплински суд е надлежен во 
ЈНА — командантот на военото подрачје, команда«-' 
тот на армија и старешината рамен нем& или на по-, 
висока положба, а во територијалната одбрана —• 
командантот на републичкиот односно покраинскиот ј 
штаб на територијалната одбрана. | 

Член 197 !ч 

Ако.старешината надлежен за ставање под воен 
дисциплински суд најде дека е извршен дисцпп-
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лииски престап, донесува решение со кое сторителот 
го става под воен дисциплински суд, и тоа решение 
со списите го доставува до надлежниот воен дис-
циплински обвинител заради поднесување обвини-
телен предлог до воениот дисциплински суд. 

; Член 198 
На претресот пред воениот дисциплински суд 

обвинетиот може да има бранител. 
Бранител на обвинетиот може да биде адвокат 

или помлад офицер, офицер или воен службеник. 
Ако во текот на постапката би можело да Дојде 

до откривање на воена тајна, претседателот на сове-
тот може да одлучи бранител да може да биде само 
активно воено лице. 

На барање од обвинетиот, претседателот на сове-
тот за бранител ќе определи лице кое е дипломиран 
правник, ако според тежината на престапот или 
'фактичната состојба најде дека таква одбрана е не-
опходна или ако оцени дека. обвинетиот не е во сос-
тојба да се брани сам. 

Член 199 
Против одлуката од првостепениот воен дисцип-

лински суд може да се изјави жалба до Вишиот воен 
дисциплински суд, во рок од 8 дена од денот на дос-
тавувањето на одлуката. 

Жалба можат да изјават воениот дисциплински 
обвинител, обвинетиот и неговиот бранител освен 
ако обвинетиот изречно му се противи на тоа. 

Жалбата го одлага извршувањето на пресудата. 
Одлуката за жалба Вишиот воен дисциплински 

суд ја донесува на седница на советот. 

Член 200 
Против пресудата од Вишиот Боен дисциплин-

ски суд, со која е изречена дисциплинска казна: 
запирање во напредувањето, намалување на месеч-
ната плата, враќање на формациско место со пони-
зок чин, односно со понизок степен на стручна под-
готовка или сменување од должноста на воен ста-
решина со забрана за повторно именување, однос-
но поставување на таа должност, не може да се БОДИ 
управен спор. 

Член 201 
Извршување на ксггште поради дисциплински 

престапи наредува надлежниот воен старешина 
(член 217 став 1). 

Член 202 
Ако со овој закон не е определено поинаку, постап-

ката поради дисциплински престап ќе се спроведува 
сообразно со одредбите од сојузниот закон со кој се 
уредува кривичната постапка. 

Судови на честа 

Член 203 
Резервните помлади офицери, офицери и воени 

службеници одговараат пред судовите на честа за 
престапи сторени надвор од воената служба, со кои 
се штети угледот или грубо се запоставува долж-
носта на резервниот помлад офицер, офицер или во-
ен службеник. 

Член 204 
Како престапи од член 203 на овој закон се сме-

таат особено: 
1) извршувањето на кривично дело од нечесни 

побуди за кои резервниот помлад офицер, офицер 
или воен службеник правосилно е осуден на казна 
што не повлекува загуба на чин, односно класа; 

2) истапувањето против нашиот социјалистички 
и самоуправен систем, против братството и рамно-
правноста на народите и народностите и единството 
на земјата, како и против политичките, стопанските 
и воените мерки на државните и други органи што 
може негативно да влијае врз општонародната од-
јбрана; 

3) потешка повреда на работните обврски, од-
носно друга повреда на работната дисциплина по-
ради која е изречена дисциплинска мерка преста-
нување на работниот однос; 

4) потешката повреда на јавниот морал; 
5) бегството од земјата или останувагве во стран-

ство без дозвола од надлежните органи; 
6) грубото занемарување на должностите и об-

врските на резервните помлади офицери, офицери 
и воени службеници, што се пропишани со закон. 

Член 205 
Судовите на честа можат да им изрекуваат на 

сторителите на престапи дисциплински мерки — 
укор и строг укор и казни запирање во напредува-
њето во траење од една до пет години и загуба на 
чин, односно класа. 

Казната загуба на чин односно класа, може да 
се изрече само ако со престапот е сторена потешка 
повреда на угледот на помлад офицер, офицер или 
воен службеник, а околностите под кои е сторен пре-
стапот или личните својства на сторителот проЈавеии 
при извршувањето на пређтапот укажуваат дека 
сторителот е недостоен да има чин односно класа. 

Член 206 
Судови на честа се: 
1) првостепен^ судови на честа; 
2) вишиот суд на честа. 
Основањето, укинувањето, подрачјето и седиш-

тето на судовите на честа се определуваат со пропис 
на републиката односно автономната покраина 
(член 217 став 2). 

Член 207 
За судењето е надлежен првостепениот суд на 

честа на чие подрачје резрвниот помлад офицер, 
офицер, односно воен службеник има живеалиште 
во времето на ставањето под судот на честа. 

Ако во извршување на престап учествувале како 
соучесници резервни помлади офицери, офицери,' 
односно всеки службеници кои имаат живеалиште 
на подрачјето на два или повеќе првостепени судови 
па честа, за судењето е надлел^ен судот кој ќе ја 
поведе постапката прв. 

Член 208 
Вишиот суд на честа е надлежен: 
1) да одлучува за жалбите против одлуки на 

првостепените судози на честа, за барањето за заш-
тита на законитоста и за барањето за вонредно убла-
жува ње на казната; 

2) да ги решава судирите за надлежност помеѓу 
првостепените судови на честа; 

3) да врши и други работи што со закон и . со 
прописи донесени врз основа на закон му се ставени 
во надлежност на вишиот суд на честа. 

Член 209 
Судот на честа се состои од претседател, заме-

ник-претседател и потребен број судии. 
При судовите на честа постојат обвинител и пот-

ребен број заменици. 
Функцијата претседател на судот на честа, за-

меник-претседател, судии, обвинител и негов заме-
ник, е почесна и трае две години. Нив ги именува 
органот определен со пропис на републиката, односно 
Ва автономната покраина. 
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Член 210 
Судовите на честа судат во совети. Еден член на 

советот може да биде активно воено лице а другите 
членови на советот се резервни помлади офицери, 
офицери или воени службеници. 

Еден член на советот мора да биде дипломиран 
правник. 

Судовите на честа донесуваат одлуки во фор&а 
на пресуда или решение. 

Член 211 
Обвинетиот може во текот на целата постапка 

да има бранител што ќе го одбере сам: 
АКО претресот пред судот на честа се одржува 

во отсутност на обвинетиот поради тоа што обвине-
тиот е во бегство или не им е достижен на држав-
ните органи, судот на честа на обвинетиот ќе му пос-
тави бранител по службена должност. Судот на чес-
та може да определи бранител по службена должност 
и кога смета дека на обвинетиот му е потребен бра-
нител, а обвинетиот не зел бранител. 

Член 212 
Против одлуката од првостепениот суд на честа 

може да се изјави жалба до вишиот суд на честа, во 
рок од 8 дена од денот на доставувањето на одлу-
ката. 

Жалба можат да изјават обвинителот, обвине-
тиот и неговиот бранител, освен ако обвинетиот из-
речно му се противи на тоа. 

Жалбата го одлага извршувањето на пресудата. 
Против пресудата од вишиот суд на честа не 

може да се води управен спор. 

Член 213 
Правосилната одлука од судот на честа за каз-

ната загуба на чин резервен помлад офицер, офи-
цер и воен службеник станува извршна кога ќе ја 
одобри Врховниот командант, односно старешината 
што ќе го овласти тој. х 

Член 214 
Врховниот командант може, по молба или пред-

лог, да ја прости или ублажи дисциплинската казна 
или мерката изречена на резервниот помлад офицер, 
офицер или воен службеник. 

Член 215 
Роковите на застареност за поведување и водење 

постапка за дисциплински престап (член 171), како 
и за извршување на казните за тие престапи (член 
172), се однесуваат и на престапите на резервните 
помлади офицери, офицери и воени службеници. 

Член 216 
Ако СО овој закон не е определено поинаку, пос-

тапката пред судовите на честа ќе се спроведува 
сообразно со одредбите од сојузниот закон со кој е 
уредна кривичната постапка. 

Донесување поблиски прописи 

Член 217 
Поблиски прописи за постапката и надлежноста 

за расправање за дисциплинските повреди, за изре-
кувањето на дисциплински мерки и казни, за нив-
ното извршување и евиденција, како и за организа-
цијата, составот и работата на воените дисциплински 
судови, донесува Врховниот командант. 

Со пропис на републиката, односно на автном-
ната покраина се определуваат органите за поведу-
вање и водење на постапката и поблиску се уредува 
организацијата, составот и работата на судовите на 

честа за резервните помлади офицери, офицери и 
воени службеници. 

3. Одговорност за прекршоци 

Член 218 
Воените лица одговараат за прекршоци според 

општите прописи за прекршоците, ако со овој закон 
не е пропишано поинаку. 

Член 219 
Воено лице кое ќе стори прекршок на место што 

е под контрола на воени органи одговара според од-
редбите од овој закон за дисциплинската одговор-
ност. 

Член 220 
Ако Д осто јат услови за задржување и приведу-

вање на лицето пропишани со закон, задржување 
односно приведувањето на военото лице ќе го из-
врши најблиската воена команда. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
во итни случаи ако воената команда е оддалечена, 
задржување, односно приведување на воено лице 
може да изврши и друг овластен орган кој военото 
лице ќе го упати веднаш до најблиската воена еди-
ница, односно воена установа. 

Член 221 
За поведувањето на прекршочна постапка про-

тив воено лице, органот надлежен за водење на пос-
тапката ќе ја извести воената единица, односно вое-
ната установа на која ќ припаѓа тоа лице. 

Ако органот надлежен за водење на прекршоч-
ната постапка најде дека на военото лице за прекр-
шокот сторен во тоа својство би требало да му се 
изрече казна затвор, предметот ќе му го отстапи на 
старешината на воената единица, односно на воената 
установа на која и припаѓа тоа лице. 

Ако во случајот од став 2 на овој член прекршо-
кот го сторил војник, војник-обврзник или питомец 
за прекршокот решава претпоставениот старешина 
кој со прописите за дисциплинската одговорност на 
воените лица е овластен да изрече секо1а дисцип-
линска мерка. Ако прекршокот го сторил помлад 
офицер, офицер или воен службеник, за прекршокот 
решава воениот дисциплински суд. 

Претпоставениот старешина и воениот дисц и-
плински суд решаваат за прекршокот од став 2 на 
овој член според прописите за дисциплинската од-
говорност на воените лица. V 

Член 222 
Казната затвор изречена за прекршок што каз-

нетиот го сторил пред стапувањето во вооружените 
сили нема да се изврши за времето додека казне-
тиот е на служење на воениот рок или на воена 
вежба. Ако казнетиот е во активна воена служба, 
казната затвор изречена за прекршок што го сторил 
пред стапувањето во таа стужба ќе ја изврши вое-
ниот орган надлежен за извршување на дисциплин-
ската казна затвор. 

Парична казна изречена за прекршок што каз-
нетиот го сторил пред стапувањето во вооруже-
ните сили, не се заменува со козна затвор и не се 
извршува за времето додека казнетоит се наоѓа на 
служење на воениот рок или на воена вежба. 

Парична казна изречена за прекршок на ак-
тивно воено лице не се заменува со казна затвор, 
туку се наплатува по присилен пат, ако активното 
воено лице не ја плати паричната казна во рокот 
што е определен со правосилното решение за прекр-
шокот. 

Казните што правосилно им се изречени на вој-
ници и на лица во резервен состав поради прекршо-
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ци што ќе ги сторат за време на службата во воору-
жените сили, не можат да се извршат додека се нао-
ѓаат тие на служба во вооружените сили, освен дис-
циплинската мерка односно казна што ја изрекол 
надлелшиот воен орган (член 221 став 3). 

4. Одговорност за стопански престани 

Член 223 
Активно воено лице кое во својство на одго-

ворно лице во воена единица, односно воена уста-
нова ќе стори стопански престап, одговара за тој 
престап според одредбите на овој закон за одговор-
носта за дисциплински престапи, 
k За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
воениот дисциплински суд може на активно воено 
^лице да му изрече некоја од дисциплинските казни 
пропишани со овој закон за дисциплински престапи 
Јили парична казна пропишана за стопански престап 
Јпто го сторило тоа лице. 

5. Материјална одговорност 

Општи одредби 

Член 224 
Воено лице на служба во ЈНА е должно да ја 

надомести штетата која во врска со вршењето на 
службата и ја сторило на федерацијата намерно или 
со крајно невнимание. 
Г. Воените лица кои во врска со вршењето на слу-
жбата во територијалната одбрана ќе и сторат штета 
на општествено-политичката заедница односно на 
организација на здружениот труд, одговараат според 
опциите прописи. 

Член 225 
За штетата што воено лице во врска со врше-

њето на службата ќе им ја стори на граѓани или 
на правни лица со својата незаконита или неправил-
на работа, одговара: 

1) федерацијата — ако штетата ја сторило воено 
лице во ЈНА; 

2) републиката, автошжната покраина или опш-
тината, односно организацијата на здружениот труд 
што ја организирала вежбата или друга обука на 
припадниците на територијалната одбрана — ако 
штетата ја сторило воено лице — припадник на те-
риторијалната одбрана. 

За другите штети сторени во врска со вршењето 
на воената слулсба федерацијата, општествено-поли-
тичкага заедница и организацијата на здружениот 
труд одговараат според општите прописи за надо-
мест на штета. 

Федерацијата има право од военото лице да бара 
надомест на износот исплатен на трети лица во 
смисла на став 1 на овој член, само ако штетата ја 
сторило намерно или од крајно невнимание. Бара-
њето на федерацијата од военото лице да го бара 
тој надомест застарува во рок од 6 месеци од де-
нот па исплатата. 

Под условите од став 3 на овој член федераци-
јата има право од военото лице да бара да ги надо-
местува идните износи што таа е должна периодично 
да ги исплатува врз основа на правосилна судска 
одлука. 

Во поглед на правата на другите општествено-
-политички заедници и организациите на здруже-
ниот труд од военото лице да бараат надомест на 
исплатениот износ, се применуваат општите прописи. 

Член 226 
За барањето на граѓанин или на правно лице 

општествено-политичката заедница или организаци-

јата на здружениот труд да му ја надомести штетата, 
одлучува по тужба надлежниот суд. 

Граѓанинот или правното лице пред да поднесе 
тужба против федерацијата, должно е да постави 
барање за обесштетување надвор од спорот до Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана — Боенб 
правобранителство на ЈНА. 

Ако барањето не биде усвоено во целост или за 
него не се донесе одлука во рок од три месеци од 
денот на поднесувањето, оштетениот може да подиг-
не тужба кај надлежниот суд. 

Член 227 
За поднесување барање и за поведување спор 

против федерацијата од страна на граѓанин или 
правно лице заради надоместување на штета, вое-
ниот правобранител е должен да го извести лицето 
кому му се припишува одговорноста за штетата. 

Начела па одговорност на воените лица во ЈНА 

Член 228 
Под штета сторена на федерацијата (член 224 

став 1) се подразбира, во смисла на овој закон, ште-
та што воените лица ќе ја сторат по своја вина во 
врска со вршењето на службата на воениот имот или 
на друг имот во општествена сопственост, со кој уп-
равуваат органите на федерацијата што немаат свој-
ство на правно лице. 

Член 229 
Воените лица одговараат 

штета. 
само за фактичната 

Член 230 
Височината на штетата се утврдува според па-

зарната вредност на уништениот или исчезнатиот 
предмет во времето кога штетата настанала, со на-
малување на вредноста поради редовна употреба на 
предметот. Така утврдената височина на штетата се 
намалува за вредноста на преостанатиот материјал, 
ако штетата настанала со уништување на предмети. 

Ако пак е во прашање оштетен предмет што е 
поправен, височината на штетата ја сочинуваат тро-
шоците на поправката и намалувањето на вредноста 
што е предизвикано од оштетувањето. 

Член 231 
<Ако штетата е сторена со учество на повеќе вое-

ни лица, секое лице одговара за делот на штетата што 
го пре/дизвикало. 

Ако не може да се утврди делот на штетата што 
го предизвикале одделни сторители, се смета дека 
еднакво се одговорни и штетата ја надоместуваат 
во еднакви делови. 

Ако штетата ја сториле повеќе воени лица со 
К Р И В И Ч Н О дело, извршено со умисла, сторителите 
одговараат солидарно за штетата. 

Член 232 
Сметкополагачите и ракувачите одговараат за 

штета на имотот што им е доверен на чување ако не 
докажат дека штетата ја сторило друго лице или 
дека штетата настанала случајно или поради виша 
сила. 

Член 233 
За надоместот на штетата што воено лице во 

врска со вршењето на службата ќе и ја стори на фе-
дерацијата одлучува воен старешина, а во случаите 
определени со овој закон — воен суд. 

За одлучување за барањето на федерацијата за 
надомест на износот исплатен на трети лица во 
смисла на член 225 став 1 точка 1 од овој закон, над-
лежен е воен суд. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако за штетата, покрај воено лице или граѓанско 
лице на служба во ЈНА, е одговорно и лице кое не 
е на служба во ЈНА, за штетата одлучува суд од 
општа надлежност. 

Постапка за надомест на штетата во ЈНА 

Член 234 
Во постапката за надомест на штета, што ја 

водат воени старешини на ЈНА, се применуваат од-
редбите на сојузниот закон со кој се уредува управ-
ната постапка, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Член 235 
Со прописот од член 241 на овој закон се опре-

делува кога воениот старешина надлежен за реша-
вање за штетата е должен да определи комисија 
која ќе ги разгледа списите на предметот и ќе пред-
ложи начин на кој треба да се одлучи за штетата. 

Член 236 
Старешината надлежен за решавање за штетите, 

одлучува за надомест на штетата со решение. 
Првостепеното решение со кое се обврзани по-

веќе лица да ја надоместат штетата што заедно ја 
сториле, може по повод жалба да се преиначи на 
штета на жалителот и на штета на другите лица кои 
со истото решение се обврзани да ја надоместат ште-
тата и ако тие не изјавиле жалба. 

Првостепеното решение може по повод жалба да 
се поништи и во делот кој се однесува на другите 
лица обврзани со истото решение, иако тие не изја-
виле жалба. 

Првостепеното решение може по повод жалба 
да се поништи и со ново решение делумно или во 
целост да се обврзе да ја надомести штетата лице 
кое со првостепеното решение не било обврзано. 

Во случајот од став 3 на овој член, со новото ре-
шение можат одговорните лица да се обврзат на по-
голем износ на надомест од износот на кој биле 
обврзани со поништеното решение. 

Член 237 
Воено лице кое со второстепеното решение или 

со првостепеното решение против кое не може да Tie 
изјави жалба е обврзано да ја надомести штетата 
може да изјави приговор дека не сака без одлука на 
воен суд да ја надомести во целост или делумно ште-
тата, на која е обврзано со тоа решение. 

Приговорот му се изјавува на органот кој го до-
нел првостепеното решение за надомест на штетата 
во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
решението од став 1 на овој член. 

Решението против кое е изјавен приговор од 
став 1 на овој член не може да се изврши во оној дел 
на кој се однесува приговорот. 

Ненавремен, недозволен или од неовластено лице 
изјавен приговор се отфрла со решение од органот 
кому му е изјавен приговорот. Против конечното ре-
шение со кое е отфрлен приговорот, може да се 
води управен спор. 

Ако е изјавен приговор според став 1 од овој 
член. предметот му се отстапува на воениот право-
бранител, кој, ако најде дека за тоа има основ, со 
тужба поведува спор пред воен суд. 

Член 238 
Воено лице кое е одговорно за штетата може од 

оправдани причини да биде делумно или во целост 
ослободено од обврската да ја надомести штетата, 
освен ако штетата е предизвикана намерно. 

Ќе се смета дека постојат оправдани причини, во 
смисла на став 1 од овој член, ако штетата настанала 

во вршењето на воена обука или вежба, поради зна-
чителни напори во вршењето на службата, поради 
сместување на предмети кое не им одговара на про-
пишаните услови или под околности кога штетата 
тешко можела да биде одбегната. 

Решение за ослободување од обврската за надо-
мест на штетата може да се донесе само во пос-
тапката која се води пред воени старешини. 

Член 239 I 
За одлучување за штетата се надлежни сојуза 

ниот секретар и старешините на воените единици, 
односно на воените установи. Старешините на во-
ените единици, односно на воените установи можат 
да одлучуваат за штета во износ дсГ 100.000 динари. 

Член 240 ! 
Ако штетата не е наплатена за време од 5 години 

од денот кога наплатата почнала, можно е откажу-
вање на натамошната наплата. Од наплата на ште-
тата можно е откажување и кога наплатата не поч-
нала а поминале 10 години од денот на правосилнос-
та на одлуката за надомест на штетата. ; 

Решението за откажување од наплата на ште-
тата го донесува сојузниот секретар или стареши-
ната што ќе го овласти тој. 

Член 241 
Сојузниот секретар поблиску ја определува над-. 

лежноста на старешините од член 239 на овој закон ! 

и начинот на работата на воените старешини при 
утврдување на височината на штетата и одговор-
носта за штетата. 

: 6. Заштитни мерки 

Член 242 
На воен летач, на воздухопловнотехнички пер-

сонал што работи на воздухоплови, на воен падобра-
нец, на воен нуркач, на воен персонал во поморско-
то и морнаричкотехнички персонал што врши 
должност на брод и на друго пловно средство, на 
воен возач на моторно возило, како и на друго воено 
лице кое работи врз работи опасни за животот или 
за имотот или штетни за здравјето, кое ќе ги повре-
ди правилата на службата што ја врши и на тој на-
чин ќе ја загрози безбедноста на луѓето или на имо-
тот, можат да му се изречат заштитни мерки опре-
делени со овој закон. 

Член 243 ' 
Заштитни мерки се: 
1) забрана на самостојно вршење определена дол-

жност во траење до шест месеци; 
2) забрана на вршење определена должност во 

траење до шест месеци; 
3) распоред на друга должност во траење до една 

година (преведување на пониска категорија воздухо-
плови, истоварување од брод, преведување на понис-
ка категорија работи, распоред на друго работно 
место на кое службата не се врши под условите од 
член 242 од овој закон и ел.); 

4) одземање воена возачка дозвола. 

Член 244 
За времетраењето на заштитната мерка забрана 

на самостојно вршење определена должност, воено 
лице може да ја врши должноста на која е назна-
чено само под непосредна контрола на надлежниот 
старешина. 

За времетраењето на заштитната мерка забрана 
на вршење определена должност, воено лице ги вр-
ши работите што ќе му ги определи претпоставениот 
старешина. 
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За времетраењето на заштитната мерка распо-
редување на друга должност, воено лице ја врши 
должноста на која е распоредено. 

За времетраењето на заштитната мерка воено 
лице стручно се оспособува за должноста на која се 
наоѓало до изрекувањето на заштитната мерка. 

Член 245 
На воено лице кому му е изречена заштитната 

Мерка забрана на вршење определена должност или 
распоредување на друга должност му припаѓаат 
правата што се врзани за работите односно за дол-
жноста што ја врши. 

Член 246 
Заштитната мерка одземање воена возачка доз-

вола ќе се изрече под условите за одземање возачка 
дозвола пропишани со законот со кој се уредува 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Заштитната мерка одземање воена возачка доз-
вола може да му се изрече на воен возач кому, по-
дади повторени повреди или поради потешка по-
вреда на правилата на сообраќајот при управува-

£е со воено моторно возило или поради повреда на 
дописите со кои се уредува чувањето, одржува-

њето и употребата на воените моторни возила во 
дисциплинска постапка му е изречена дисциплин-
ска мерка или казна. 

Член 247 
Во постапката за изрекување заштитни мерки, 

за нивното ублажување и намалување, за застаре-
ност на преземањето на тие мерки, како и во пос-
тапката по жалба, сообразно се применуваат одред-
бите од овој закон за одговорноста за дисциплински 
грешки, со тоа што против второстепената одлука, 
односно првостепената одлука против која не може 
да се избави жалба а со која е изречена заштитна 
мерка, може да се поведе управен спор пред Врхов-
ниот воен суд во рок од 30 дена од денот на доставуг 
вањето на одлуката. 

Ако најде дека престанале .причините поради 
кои е изречена заштитната мерка од член 243 тон. 
1 до 3 од овој закон, надлежниот старешина ќе го 
запре натамошното извршување на заштитната 
мерка. 

Член 248 
Се овластува сојузниот секретар да донесе поб-

лиски прописи за заштитните мерки што можат да 
му се изречат на воено лице со оглед на должнос-
та што ја. врши и да ги определи старешините на 
единиците и установите во ЈНА кои можат да из-
рекуваат заштитни мерки. 

Надлежноста за изрекување на заштитни мер-
ки во територијалната одбрана се уредува со ре-
публички, односно со покраински пропис. 

Г л а в а IX 

ЗАГУБА НА ЧИН И НА КЛАСА 

Член 249 
Воено лице и лице во резервен состав го губи 

чинот, односно класата: 
1) ако му престане дрлчавјанството на СФРЈ; 
2) ако ео дисциплинска казна односно со пре-

суда на судот на честа е казнето со загуба на чи-
нот. односно на класата; 

3) ако со правосилна пресуда е осудено на каз -
на затвор подолга од три години. 

Лицето што ќе го загуби чинот односно класа-
та ги губи сите права што се врзани за чинот, оД-

класата., 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, корисникот на паричен надомест <члев 407) 
што ќе го загуби чинот, односно класата според 
точ. 2 и 3 на став 1 од овој член, не го губи пра-
вото на тој надомест. 

Член 250 
На лицето кое загубило чин, односно класа врз 

основа на одредбите од член 249 став 1 точ. 2 и З од 
овој закон, може да му се врати чинот, односно 
класата ако тоа со особено залагање покаже дека 
тоа го заслужува, а делото поради кое го загубило 
чинот, односно класата не го сторило од нечесни 
побуди. 

За враќање на чинот, односно класата според 
одредбата од став 1 на овој член решаваат: 

1) Врховниот командант — ако се враќа чинот 
офицер; 

2) сојузниот секретар — ако се враќа чинот 
помлад офицер или класата воен службеник. 

Во војна, старешината надлежен за произведу-
вање може на дице кое го загубило чинот односно 
класата да му го врати чинот, односно класата за 
покажаната храброст или за други воени заслуги. 

Член 251 
Ако во случај на загуба на чинот, односно на 

класата Брз основа на член 249 став 1 точ. 2 и З од 
овој закон, во повторената постапка или по барање 
за заштита на законитоста постапката биде запрена 
или биде донесена ослободувачка пресуда, обвине-
нието биде одбиено но не поради ненадлежност на 
судот или биде изречена казна поблага од казната 
од член 249 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон, ќе се 
смета дека чинот, односно класата не била ни загу-
бена. 

Ако на лице што го загубило чинот, односно 
класата според член 249 став 1 точ. 2 и 3 на овој 
закон со решение за вонредно ублажување на каз-
ната, му биде ублажена казната на казна помала 
од казните наведени во тие одредби, ќе му се вра-
ти, по барање, чинот односно класата. 

Барањето од став 2 на овој член може да се 
поднесе во рок од три месеци од денот на доставу-
вањето на одлуката за вонредно ублажување на 
казната. 

Член 252 
Лице кому му е вратен чинот, односно класата 

според чл. 250 и 251 став 2 од овој закон, може да 
биде примено во активна воена служба според од-
редбите на чл. 19 до 32 од овој закон. 

И Д Е Л 

СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА 

Г л а в а X 

СОСТОЈБИ ВО СЛУЖБАТА НА АКТИВНИТЕ 
ВОЕНИ ЛИЦА 

Член 253 
Активно воено лице може во текот на служба-

та да биде на должност, на приправнички стаж, 
на школување, на лекување, односно боледување, 
на располагање или отстрането од должноста. 

1. Назначување на должност 

Член 254 
Активни воени лица се распоредуваат во воени 

единици и воени установи и се назначуваат на со-
одветни должности, односно на формациски места, 
Според потребите на службата. 
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Член 255 
На формациските места определени за офице-

ри можат, по правило, да се назначуваат само офи-
цери, на формациските места определени за воени 
службеници — само воени службеници, а на фор-
мациските места определени за помлади офицери — 
само помлади офицери. 

Член 256 
Активно воено лице се назначува на формаци-

ско место во родот односно службата на која и при-
паѓа и во военоевиденционата специјалност која му 
е определена според видот и степенот на стручната 
подготовка. 

Активно воено лице кое е назначено на фор-
мациско место за кое со формацијата е предвидена 
опшра воена специјалност, се смета дека е назна-
чено на формациско место на својата военоевиден-
циона специјалност. 

Активен помлад офицер и офицер се назначу-
ва, по правило, на формациско место на својот чин, 
а активен воен службеник — на формациско место 
за кое е предвидена стручната подготовка што ја 
има. 

Член 257 
Активно воено лице што се истакнува со стру-

чна подготовка или со способност за командување 
и раководење, може да биде назначено на форма-
ц и и место од повисок чин, односно на формацис-
ко место од повисок степен на стручна подготовка. 

Активно воено лице кое е поставено според 
одредбата од став 1 на ОВОЈ член може да се смени 
од формациското место на кое е поставено, ако се 
оцени дека не задоволило на должноста. Со про-
писот од член- 304 на овој закон ќе се определи 
кога се смета дека активно воено лице не задово-
л н о на должноста. 

Листа на кандидати 

Член 258 
Заради назначување активни офицери на фор-

м а ц и ј и места за кои е предвиден чин капетан I 
класа или повисок чин до чин генерал-мајор, пос-
тојат листи на кандидати. 

Член 259 
Листата на кандидати ја утврдува, по родовите 

и службите, командантот на армијата, односно ста-
решината од ист ранг и командантот на военото 
подрачје, на предлог од комисија што ја именува 
тој старешина. 

Сојузниот секретар определува кои листи на 
кандидати ќе се составуваат единствено во Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана, врз основа 
на листите на кандидати од став 1 на овој член. 

» Член 260 
Листата на кандидати за назначување на места 

за_која со формацијата е предвиден чин генерал-
-мајор ја утврдува сојузниот секретар, на предлог 
од Воениот совет. 

: Ѓ Член 261 
При утврдувањето на листата на кандидати и 

при изборот на кандидатот од листата за назначу-
вање на* формациско место на капетан I класа или 
на повисок, чин до генерал-мајор, се имаат предвид 
службената оценка, работните и други квалитетни 
успесите во работата на активното воено лице, по-
минатото'време на командни, односно најсоодветни4 

должности, неговите морално-политички квалитети, 
л«ч««те ек даности и подобноста за одредена дол-
жност, степенот на стручната подготовка, годините 

поминати во чинот,^успехот „ постигнат на испитот 
за чинот за кој е пропишан тој испит и здравстве-
ната способност за вршење определена должност. 

При установувањето на листата на кандидати и 
при изборот за назначување се води сметка за што 
посразмерна застапеност на републиките и авто;« 
номните покраини, како и на народите и народнос-
тите на Југославија, во старешинскиот кадар на 
повисоки командни и раководни должности. 

Огласување на формациските места за слободни 

Член 262 
На определени формациски места во одделна 

воени установи активни воени лица можат да се 
назначуваат по пат на огласување на слободните 
формациски места. 

За огласување на слободните формациски меса-
та од став 1 на овој член и за начинот на огласува-
њето одлучува сојузниот секретар или старешината 
определен со прописот од член 304 на овој закон. 

Член 263 
Во огласот за слободно формациско место се 

определува рокот до кој можат да се поднесуваат 
пријави за назначување, кко и условите што кан-
дидатот треба да ги исполнува за работа на фор-
мациското место кое се огласува за слободно. 

Член 264 
Изборот на кандидатот за назначување на фор-

мациско место што е огласено за слободно го врши 
старешината надлежен за назначување, на предлог 
од комисија што ј а именува тој старешина. 

За изборот на кандидат на местото што е огла-
сен© за слободно потребна е согласност од старе-
шината надлежен за назначување на формациско-
то место на -кое се наоѓа кандидатот. Ако помеѓу 
овој старешина и старешината од став 1 на овој 
член не може да се постигне согласност, одлуката 
за изборот ја донесува нивниот заеднички непо-
средно претпоставен старешина. 

Назначување во рамките на друг род односно 
служба 

Член 265 
По исклучок од одредбата на член 256 став 1 

од овој закон, активно воено лице кое по укинува-
њето на организационата единица или на неговото 
формациско место или поради ограничената спосо-
бност за трупна служба или за должноста што ја 
врши не може да биде назначено на друго форма-
циско место во рамките на родот, односно на слу-
жбата на која ќ припаѓа а не може да биде упа-
тено на преквалификација, може да биде назначе-
но на формациско место во рамките на друг род, 
односно служба, ако во другиот род, односно 
служба постои упразнето формациско место. 

Старешината ѕ надлежен за назначување е дол-
жен секоја година, во редовниот период за преме-
стување, да ги разгледа причините поради кои ак-
тивно воено лице е назначено во друг род односно 
служба и, ако тие причини престанале, да го наз-
начи на формациско место во родот, односно во 
службата на која и припаѓа а ако причините за 
назначување не престанале — да го предложи за 
упатување на преквалификација или за преведу-
вање по основ на стекнување стручна подготовка 
со практична работа. 

Члрн 266 
Активно воено лице може, по исклучок, да се 

назначи на формациско место рд друга специјал-
ност ако потрчите на службата налагаат тоа фор-
мациско „место да се пополни пред да се пополни 
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форма диското место кое ft одговара на специјал-
носта на лицето што се назначува. 

Старешината надлежен за назначување е дол-
жен секоја година, во редовниот период за премес-
тување, да ги разгледа причините поради кои ак-
тивното воено лице е назначено на формациското 
Место на друга специјалност и, ако тие причини 
престанале, да го постави на формациското место на 
неговата специјалност. 

Член 267 
Офицер од родот што има специјалност опреде-

лена врз основа на завршена школа за народна од-
брана или командноштабна академија, може да би-
де назначен во друг род, на формациското место за 
соодветен чин и специјалност, ако тоа го бараат по-
требите на службата. 

Назначување на формациско место за понизок чин 

Член 268 
Активно воено лице може да биде назначено на 

формациеко место за непосредно понизок чин од-
носно за непосредно понизок степен на стручна под-
готовка : 

1) по потреба на службата; 
2) поради неповолна оценка. 
Активно воено лице се назначува на формацис-

ко место за непосредно понизок чин односно за не-
посредно понизок степен на стручна подготовка 
кога воениот дисциплински суд му изрекол таква 
казна. 

' Лицето назначено според точка 1 од став 1 на 
овој член ги задржува правата на својот чин однос-
но класа. 

Лицето назначено според точк$ 2 од став 1 и 
Според став 2 од овој член ги има правата врзани 
jba формациското место на кое е назначено. 

Лицето назначено според точка 1 од став 1 на 
овој член може да остане на тоа место непрекина-
то најдолго три години. 

Член 269 
Активно воено лице се назначува по потреба 

на службата на формациско место за непосредно 
понизок чин односно за непосредно понизок степен 
на стручна подготовка: 

1) кога ќе се укине формациското место или ко-
га за формациското место на кое е назначено ќ е с е 
определи непосредно понизок чин односно непо-
средно понизок степен на стручна подготовка, ако 
не постои упразнето формациско место за соодве-
тен чин односно степен на стручна подготовка на 
кое би можело да биде назначено или ако потреби-
те на службата не дозволуваат^ веднаш да се пре-
мести во друга воена единица или воена установа; 

2) кога е унапредено во повисок чин а не пос-
тои уиразнето место за кое со формација е предви-
ден /тој чин; 

3) кога ќе стекне степен на соодветна стручна 
подготовка повисок од степенот на стручна подго-
товка определен за формациското место на кое е 
назначено, ако не постои упразнето формациско 
место кое му одговара на степенот на стручна под-
готовка што го стекнало; 

4) кога по молба се преместува во друг гарни-
зон во кој не. постои упразнето формациско место 
за соодветен чин односно степен на соодветна стру-
чна подготовка, а постои упразнето формациско 
место за непосредно понизок чин односно непосред-
но понизок степен на стручна подготовка, ако за 
таквото назначување лицето дало согласност; 

5) кога пополнувањето на одделни ф о р м а ц и ј и 
Места не може да се изврши поинаку, а потребите 
на службата налагаат тие.места да се пополнат не-
одложно. 

Активно воено лице кое е назначено по потре-
бана службата на формациско место за непосредно 
понизок чин односно за непосредно понизок степен 
на стручна подготовка поради причините наведени 
во точ. 1 до 3 и точка 5 на став 1 од овој член, има 
право на најниска псложајна плата која се прописи-
те за платите (член 339) е определена за формациско-
то место за кое се предвидува чинот односно кла-
сата што ја има тоа лице, ако е тоа поповолно за 
него. Тоа лице ја задржува положај ната плата што 
му припаѓала на формациското место на кое се 
наоѓало пред назначувањето н а . формациско место 
за непосредно понизок чин односно за непосредно 
понизок степен на стручна подготовка, ако на тоа 
формациско место се наоѓало најмалку три години 
и ако е тоа поповолно за него. 

Член 270 
Старешината надлежен за назначување е дол-

жен секоја година, во редовниот период за премес-
тување, да ги разгледа причините поради кои ак-
тивно воено лице е назначено на формациско место 
за непосредно понизок чин, односно за непосредно 
понизок степен на стручна подготовка, и, ако тие 
причини престанале, да го назначи на формациско 
место за соодветен чин, односно степен на стручна 
подготовка. 

Алтернативно назначување 

Член 271 
По исклучок од член 255 на овој закон, ако 

одделни формациски места во рамките на родот, 
односно на службата не можат да се пополнат со 
категоријата активни воени лица која е определе-
на во формацијата поради недостиг на тие лица, а 
местата треба неопходно да се пополнат, на тие ме-
ста можат да се назначуваат активни воени лица 
од други категории на истиот ррд, односно служба 
&ли на тие места можат привремено да се распоре-
дуваат питомци од школите за резервни офицери 
додека се на стаж или војници кои ја завршиле 
обуката и кои имаат чин. 

Активно воено ли$е кое по укинувањето на ор-
ганизационата единица или на неговото формацис- " 
ко место не може да биде назначено на соодветно 
формациско место, може да биде назначено на ра-
ботно место за граѓанско лице на служба во ЈНА 
за кое е предвиден ист степен на стручна подго-
товка што го има активното воено лице, ако постои 
такво упразнето место. 

Старешината надлежен за назначување е дол-
жен секоја година, во редовниот период за премес-
тување, да ги разгледа причините поради кои офи-
церот е назначен на место за воен службеник, од-
носно за граѓанско лице на служба во ЈНА и, ако 
тие причини престанале, да го постави на форма-
циско место за соодветен чин во родот, односно во 
службата на која и припаѓа. 

Член 272 
Ако одделни формациски места во рамките на 

службата не можат да се пополнат со категоријата 
активни воени лица која е определена во формаци-
јата поради недостиг на тие лица, а ни на начинот 
определен во член 271 од овој закон, на тие мес-
та можат, по исклучок, да се назначат граѓански 
лица на служба во ЈНА кои имаат соодветна стру-
чна подготовка, ако за такво назначување дадат 
своја согласност. 

Пополнувањето на формациските места според 
став 1 од овој член се врши со претходна соглас-
ност на сојузниот секретар или на старешината 
определен со прописот од член 304 на овој закон. 
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Вршител на должноста 

Член 273 
Активно воено лице може, по потреба на служ-

бата, да биде определено за вршител на должноста 
на формациско место за повисок чин, односно за 
повисок степен на стручна подготовка. На полож-
бата вршител на должноста за повисок чин, акти-
вно воено лице може да се наоѓа најдолго две го-
дини. 

Застапник 

Член 274 
На старешината што е привремено спречен да 

ја врши должноста, му се определува застапник. 
Застапник може привремено да се определи и 

на упразнето формациско место. Застапникот може 
да ја врши должноста покрај својата редовна дол-
жност. Застапувањето, може да трае најдолго шест 
месеци, а по одлука на второпретпоставениот ста-
решина — до една година. 

Привремено упатување на работа 

Член 275 
Активно воено лице може да биде привремено 

упатено на работа во друга воена единица, односно 
воена установа во исто или во друго место на слу-
жбување, заради застапување или поради други 
потреби на службата. Доделувањето на работа за-
ради застапување може да трае најдолго една го-
дина во текот на пет години, а поради други при-
чини — најдолго шест месеци во текот на две го-
дини. 

Преместувања 

Член 276 
Преместувања на активни воени лица, вклучу-

вајќи ги и преместувањата по молба, како и рас-
поредување на питомци по завршеното школување, 
се вршат според потребите на службата, а во рам-
ките на места определени со формацијата. 

Преместувањата и распоредувањето на лицата 
од став 1 на овој член се вршат, по правило, ед-
наш годишно во времето што ќе го определи сојуз-
ниот секретар (редовен период за преместување). 

Преместувања и распоредување на активни во-
ени лица од став 1 на овој член можат да се вршат 
и пред, односно по редовниот период за преместу-
вање, и тоа: 

1) заради распоредување на питомците односно 
слушателите на воените школи по завршеното 
школување, или заради пополнување на одделни 
формациски места што ќе останат упразнети по 
упатувањето на одделни активни воени лица на 
школување, ако школувањето се завршува однос-
но упатувањето на школување се врши пред, од-
носно по редовниот период за преместување; 

2) поради здравствената состојба на активно 
воено лице или на членовите на неговото семеј-
ство, а врз основа на оцена и мислење од надлеж-
ната военолекарска комисија; 

3) поради неодложни потреби на службата. 
Под неодложни потреби на службата од точка 

3 на став 3 од овој член се подразбира формира-
њето на нова, односно укинувањето на постојната 
организациона единица или укинувањето на од-
делни формациски места, како и пополнувањето 
на одделни новоотворени или упразнети места во 
организационата единица. 

Под преместување, во смисла на овој закон, се 
подразбира промена на местото на службувањето 
на активно воено лице врз основа на акт од над-
лежниот воен старешина која бара промена на жи-
веалиштето. 

Член 277 ] 

Активно воено лице може да се премести по 
молба ако во активна воена служба поминало шест 
години. 

По шест години поминати во активна воена 
служба, активното воено лице може по молба дасе 
премести ако во гарнизонот од кој бара преместу-
вање поминало три години. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се одне-
суваат на молбите за преместување поради здрав-
ствената состојба на активно воено лице и на чле-
новите на неговото семејство (член 281). 

Член 278 
Во гарнизоните или на должностите на кои 

службата се врши под отежнати услови, што ќе ги 
определи сојузниот секретар, активно воено лице 
може да остане на служба шест години ,по кое 
време се преместува во друг гарнизон односно на 
друга должност. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, активно воено лице може да остане' на служ-
ба во гарнизонот или на должноста од став 1 на 
овој член и подолго од шест години, но најдолго 
осум години, ако го бараат тоа потребите на служ-
бата. Над осум години служба во тој гарнизон од-
носно на таа должност активно воено лице може 
да остане само ако тоа сака и ако потребите на 
службата го дозволуваат тоа. 

Во случаите од став 2 на овој член на актив-
ното воено лице му припаѓа посебен додаток чи-
јашто височина се определува со прописот од член 
339 на овој закон. 

Член 279 
Командните и раководните должности, што 

ќе ги определи Врховниот командант, активен 
офицер може да ги врши најдолго шест години, пб 
кое време се преместува на друга должност или 
на иста должност во друга воена единица, односно 
воена установа. По исклучок, на иста должност во 
иста единица односно установа и подолго од шест 
години ако го бараат тоа потребите на службата 
може да остане: 

1) офицерот што го назначува Врховниот ко-
мандант — по решение на Врховниот командант; 

2) офицерот што го назначува друг старешина 
— по решение на сојузниот секретар. 

Член 280 
Пред донесувањето на акт за преместување и 

назначување на друго формациско место, на ак-
тивно воено лице ќе му се овозможи да се изјасни 
за претстојното преместување и назначување. 

Член 281 
А К Т И В Н И воени лица можат поради здравстве-

ните причини да се преместуваат ако надлежната 
воено лека река комисија утврди дека натамошниот 
престој во местото на службувањето поради при-
родата на заболувањето на активно воено лице или 
на член на неговото семејство би бил за нив ште-
тен, или ако во местото на службување™ не посто-
јат услови за нивно лекување, а во местото во кое 
се преместува постојат можности да се назначи на 
соодветно формациско место. 

Член 282 
Во текот на службата во ЈНА, активно воено 

лице кое има семејство (брачен другар, деца) може 
да биде преместено најмногу шест пати, не земај-
ќи ги предвид преместувањата поради организаци-
оно-формациски измени и промени во разместува-
њето на воените единици и преместувањата по 
молба. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, активно воено лице може да биде преместе-
но и повеќе од шест пати — ако се согласи со тоа. 

Член 283 
Активно воено лице не може без своја соглас-

ност да биде преместено ако во рок од четири го-
дини може да му престане службата по потреба на 
службата (член 397 став 1 точка 3) или ако во тој 
рок ќе ги исполни условите за старосна пензија, 
освен ако се преместува во место во кое сака да 
живее по престанувањето на службата или ако се 
укинува или преформира воената единица односно 
воената установа во која е на служба, а нема со-
одветно упразнето формациско место на кое би се 
назначило во местото на службување^. 

Член 284 
Брачниот другар на активно воено лице пре-

местено по потреба на службата, на кој ќе му пре-
стане вработувањето поради ова преместување, а во 
местото во кое активното воено лице е преместено 
нема можности да се вработи на соодветно работно 
место, го задржува правото на пензиско и инвалид-
ско осигурување и по престанувањето на врабо-
тување (во натамошниот текст: продолжено оси-
гурување). 

Како соодветно работно место, во смисла на 
Став 1 од овој член, се смета работно место за чии 
работи се бара ист степен и вид на стручна подго-.. 
товка што ја има брачниот другар или работно 
место на кое се вршат работи кои им одговораат 
на работите на работното место на кое се наоѓал 
брачниот другар до престанувањето на вработува-
њето поради преместување на активното воено 
лице. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесу-
ва на брачниот другар кој е уживател на пен-
зија или корисник на надомест (член 407). 

Член 285 
Придонесот за продолжено осигурување се уп-

латува, од средствата на финансискиот план на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во 
фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
работниците на надлежната заедница на социјал-
ното осигурување. 

Член 286 
Правото на продолжено осигурување може да 

трае најдолго три години од денот на престанувањето 
на вработувањето. Тоа право престанува и пред ис-
текот на овој рок ако брачниот другар на активно 
воено лице се вработи или оствари право на пен-
зија, или одбие да се вработи на соодветно работ-
но место (член 284 став 2) во местото во кое е пре-
местено активно воено лице, односно ако одбие да 
се пријави на оглас зѕг- вработување на такво ра-
ботно место, или ако биде осудено на безусловна 
казна затвор во траење подолго од шест месеци. 

Брачниот другар на активно воено лице кому 
Правото на продолжено осигурување му престанало 
поради вработување на определено време, има пра-
во на продолжено осигурување и по престанува-
њето на тоа вработување, до истекот на рокот од 
став 1 на овој член. 

Член 287 
На активно воено лице преместено по потреба 

на службата сојузниот секретар може, во граници-
те на паричните средства определени во финансис-
киот план на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, да му установи право на надомест поради 
престанување на вработувањето на неговиот бра-
чен другар поради тоа преместување. Тој надомест 
не може да биде поголем од 70% од просечниот ли-
чен доход што го остварил брачниот другар во го-
дината која и претходела на годината во која му 

престанало вработувањето и не може да трае по-
долго од три години, од денот на престанувањето 
на ова вработување односно подолго од шест годи-
ни ако активното воено лице е преместено во гар-
низон од член 278 на овој закон, а престанува и 
пред истекот на овој рок во случаите од член 286 
на овој закон. 

Распоредување во територијалната одбрана и упа-
тување во други органи и организации 

Член 288 
Активно воено лице може да биде по потреба 

на службата распоредено во територијалната од-
брана или упатено во друг државен орган, во ор-
ганизација на здружениот труд или во друга орга-
низација. 

Актот за назначување активен офицер со чин 
генерал-мај ор и со повисок чин во територијалната 
одбрана, го донесува Врховниот командант. Други-
те активни воени лица ги распоредува во терито-
ријалната одбрана, според став 1 од овој член, со-
јузниот секретар или старешината определен со 
прописот од член 304 на овој закон, на предлог од 
командантот на републичкиот (покраинскиот) штаб 
на територијалната одбрана, за пополнување на 
соодветното формациско место. Тие лица ги назна-
чува командантот на републичкиот односно покра-
инскиот штаб на територијалната одбрана. 

Актот за упатување на активно воено лице во 
друг државен орган, во организација на здружениот 
труд или во друга организација, според став 1 на 
овој член, го донесува Врховниот командант (член 
489), односно сојузниот секретар или старешината 
определен со прописот од член 304 на овој закон, на 
предлог од надлежниот државен орган, односно од 
органот на управувањето на организација на здру-
жениот труд или на друга организација, за попо ле-
кување на соодветното работно место. 

Назначување според воената формација 

Член 289 
За назначување на положби според воената 

формација, одредбите на чл. 254 до 257 и на чл. 
265 до 275 од овој закон се применуваат и врз ре-
зервни помлади офицери, офицери и воени служ-
беници распоредени во ЈНА. 

2. Приправнички стаж 

Член 290 
Заради стекнување практика потребна за само-

стојно вршење на должноста, на приправнички 
стаж се упатуваат активни офицери — лекари и 
дипломирани правници по завршениот факултет. 

Под условите од став 1 на овој член, сојузниот 
секретар може да определи на приправнички стаж 
да се упатуваат и активни помлади офицери и 
офицери на родовите и другите служби. 

Член 291 
Приправничкиот стаж може да трае најдолго 

две години. 
Член 292 

Се смета дека за време на приправничкиот 
стаж активен помлад офицер и офицер е назначен 
на формациско место за својот чин. 

Член 293 
На приправничкиот стаж активни помлади 

офицери и офицери се оспособуваат за самостојно 
вршење на должноста според програмата што ја 
донесува сојузниот секретар или старешината што 
ќе го овласти тој. 
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3. Упатување жа школување 

Член 294 
Активно воено лице упатено на школување 

кое трае подолго од една година се разрешува од 
должноста. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, активно воено лице може да биде разрешено 
од должноста и кога е упатено на школување кое 
трае до една година, ако го бараат тоа посебни по-
треби на службата. 

Активно воено лице упатено на школување за-
ради преквалификација (член 43 став 1) се разре-
шува од должноста без оглед на траењето на шко-
лувањето. 

Времето поминато на школување му се приз-
нава на активно воено лице како време поминато 
во активна воена служба. За тоа време активното 
воено лице ги има правата на својот чин, односно 
класа и напредува под условите пропишани со овој 
закон. 

Член 295 
Активен помлад офицер што е примен на шко-

лување во воена академија или во друга школа за 
активни офицери, ги има за време на школување-
то сите права и обврски пропишани за питомците. 
Тоа лице го задржува чинот активен помлад офи-, 
цер. 

Ако помлад офицер од став 1 на овој член би-
де отпуштен од школата пред завршувањето на 
школувањето или ако школата не ја заврши, му се 
признава чинот што го стекнал во школата, а вре-
мето поминато во школата му се признава за на-
предување. 

Активен помлад офицер што се наоѓа на шко-
лување во воена академија или во друга школа за 
активни офицери може да го загуби чинот или 
службата под условот и според постапката, што се 
пропишани за активните воени лица. 

4. Лекување и боледување 

Член 296 
Активно воено лице што се наоѓа на должноста, 

а поради болест не може да ги врши работите на 
формациското место, се разрешува од должноста ако 
болеста трае или ако надлежниот орган на здравс-
твената служба предвидува дека болеста ќе трае по-
долго од шест месеци. 

Под условите од став 1 на овој член му се регу-
лира состојбата во службата и на активно воено лице 
кое се наога на приправнички стаж или на школу-
вање. 

Активно воено лице разрешено од должноста 
според ст. 1 и 2 на овој член, ги има за тоа време 
правата на својот чин, односно класа и напредува 
под условите пропишани со овој закон. 

5. Ставање на располагање 

Член 297 
Активно воено лице се става на располагање, 

и тоа: 
1) ако по укинување на организационата едини-

ца или на неговото формациско место или поради 
други организационо-формациски измени не може 
да биде поставено на друго формациско место; 

2) ако се оцени дека е ограничено способно за 
трупна служба или за должноста што ja t&pnm, а 
не може да биде оставено на соодветна должност; 

3) ако тее оцени дека та должноста не задово-
љило, а тв .маже да Нонде поставено та друга дол-
жност. 

Активното воено лице ставено на располагање 
ги има за тоа време правата на својот чин, односно 
класа и напредува под условите пропишани со овој 
закон, а е должно да ги врши работите што ќе 
му ги определи претпоставениот старешина. 

Член 298 
Активно воено лице може да биде на распела* 

гање најдолго шест месеци од денот на разрешува-
њето од доллшоста. 

6. Отстранување од должноста 

Член 299 ' 
Активно воено лице се отстранува од должноста: 
1) за време додека се наоѓа во притвор; 
2} за време на издржување на казната затвор 

поради кривично дело. 
Активно воено лице може да биде отстрането од 

должноста ако против него е поведена кривична по-
стапка или постапка поради дисциплински престан 
{член 195 став 1), а кривичното дело, односно дис-
циплинскиот престап е од таква природа што би 
било штетно за интересите на службата такво лице 
да остане и понатаму на должноста. 

Лице кое е отстрана то од должноста според 
став 2 на овој член може, по исклучок, да биде рас-
поредено на работа во воената единица односно во 
воената установа во која се наоѓа на слулѕба или во 
друга воена единица односно воена установа во ме-
стото на службување^. 

Член ЗОО 
Отстранувањето на активно воено лице од дол-

жноста трае до завршувањето на кривичната или 
дисциплинската постапка односно до завршувањето 
на издржувањето на казната затвор. Ако во текот 
на постапката се установи дека престанале причи-
ните поради кои е донесен актот за отстранување 
од должноста, надлежниот старешина ќе го утврди 
тоа со нов акт и ќе одлучи за состојбата во служ-
бата на тоа лице. 

Времето за кое активно воено лице е отстране-
то од должноста не му се смета за напредување во 
службата. 

Член 301 
Ќе се смета дека активно воено лице и не било 

отстрането од должноста ако спрема него криврхч-
ната, односно дисциплинската постапка ќе биде за-
прена или кое со правосилна одлука на судот ќе 
биде ослободено од обвинението или обвинението ќе 
биде одбиено но не поради ненадлежност на судот, 
или во повторена постапка или во постапката по ба-
рање за заштита на законитоста ќе биде ослободено 
од обвинението, или во дисциплинската постапка ќе 
му биде изречена дисциплинска мерка. 

7. Кадровски совети 

Член 302 
Заради разгледување и давање мислења на над-

лежниот старешина за кадровските прашања на ак-
тивните воени лица и на .граѓанските лица на слу-
жба во ЈНА (назначување преместувања, упатува-
ње на школување, унапредувања, одликувања, ста-
вање на располагање, лрестанување на служба и 
други односи ао службата) постои кадровски совет, 
како советодавно тело на старешината. 

Кадровски совети постојат во Сојузниот секре-
таријат за »народна .одбрана, во воените единици од 
ранг на полк или повисок и во воените установи. 
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; 
It Член 303 

Кадровскиот совет го сочинуваат старешините 
што ќе ги именува старешината на воената едини-
ца, односно на воената установа. Во Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана кадровските совети 
ги именува СОЈУЗНИОТ секретар или старешината што 
ќе го определи тој. 

Кадровскиот совет ги свикува и со него рако-
води старешината што ги именувал членовите на со-
ветот. 

8. Донесување поблиски прописи 

Член 304 
Сојузниот секретар донесува поблиски прописи 

за распоредот, назначувањата и преместувањата на 
активните воени лица; за правото на надомест по-
ради престанување на вработувањето на брачниот 
другар на активното воено лице преместено по пот-
реба на службата; за постапката за остварува-
ње на правото на продолжено осигурување; за утвр-
дувањето на листата на кандидати; за пополнува-
њето на упразнети места по пат на огласување на 
работните места за слободни; за упатувањето на 
школување; за распоредот на активните воени ли-
ца во територијалната одбрана и за упатувањето во 
други државни органи, организации на здружениот 
труд и во други организации и за организацијата 
И работата на кадровските совети. 

Г л а в а XI 

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО ЈНА ПО ЗАВРШЕ-
НОТО ШКОЛУВАЊЕ 

Член 305 
Заради пополнување на формациските места во 

iJHA за кои е потребна стручна подготовка што не 
може да се добие во воените школи и заради попол-
нување ка воените школи со питомци, Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана може да им дава 
Стипендии на студентите на виши и високи школи 
и факултети, и на учениците на гимназија и стручни 
Школи, односно да организира школување во воена 
гимназија (воени стипендијанти). 

Заради пополнување на определени формациски 
места во ЈНА, можат да се упатуваат на школува-
ње во школите од став 1 на овој член и активни во-
ени лица. 

Условите за стипендирање на студентите и на 
учениците за потребите на ЈНА и износите на сти-
пендиите ги пропишува сојузниот секретар. 

За стипендирањето и за обврската за стапува-
ње во служба во ЈНА стипендијантот е должен да 
Склучи договор со воениот орган што ќе го определи 
сојузниот секретар. 

Член 306 
Питомецот, односно воениот стипендијант, што 

се школувал во воена гимназија или во друга шко-
ла врз товар на финансискиот план на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана заради пополнува-
ње на ЈНА со активни воени лица, како и активното 
воено лице упатено на школување според член 305 
Став 2 на овој закон, по завршеното школување ја 
извршува обврската за служење во ЈНА како акти-
вно воено лице. По исклучок, со договор се утврду-
ва во кое СВОЈСТВО таа обврска ќе ја изврши воениот 
стипендии ант КОЈ се школувал заради пополнување 
на службите во ЈНА. 

Лицето од став 1 на овој член кое по своја вина 
не га заврши школувањето или по завршеното шко-
лување не стапи во служба во ЈНА, должно е на 
федерацијата да и ги надомести целокупните тро-
шоци на школувањето и штетата која се тоа к е 
сторена на федерацијата. 

Сојузниот секретар пропишува што се смета ка -
ко трошоци на школувањето во смисла на став 2 од 
овој член. 

Член 307 
Воениот стипендија^ кој треба да ја извршува 

обврската за служење во ЈНА во својство на актив-
но воено лице, по завршеното школување се прима 
на определено време во служба во ЈНА во својство 
на граѓанско лице до исполнување на условите за 
произведување во чин на активно воено лице. 

Ако лицето од став 1 на овој член не ги исполни 
условите за произведување во чин на активно воено 
лице, се смета дека е примено во служба во ЈНА на 
неопределено време и обврската за служење во ЈНА 
што произлегува од стипендирањето, ја исполнува во 
својство на граѓанско лице на служба во ЈНА во 
местото во кое ќе биде упатено, ако со договорот 
за стипендирањето не е утврдено поинаку. 

Член 308 
Воениот стипендијант, додека не ја исполни об-

врската за служење во ЈНА по основ на школу-
вањето, односно стипендирањето, не може да се вра-
боти ка ј друг државен орган, организација на здру-
жениот труд или друга организација, без согласност 
од сојузниот секретар или од старешината што ќе 
го овласти тој, ако е тоа предвидено со договорот за 
стипендирањето. 

Член 309 
Питомецот кој се школувал заради пополнување 

на ЈНА со активни воени лица и воениот стипенди-
јант, освен воениот стипендија^ кој се школувал 
заради пополнување на воените школи со питомци, 
по завршеното школување е должен да остане на 
служба во ЈНА двојно време на школувањето од-
носно на стипендирањето, но не помалку од шест 
години. 

Воениот стипендијант кој се школувал заради 
пополнување на воените школи со питомци, по за-
вршеното школување е должен да остане на служ-
ба во ЈНА еднократно време на школувањето однос-
но стипендирањето, но не помалку од три години. 
Оваа обврска ја извршува по завршеното школува-
ње во воената школа. 

Активното воено лице упатено на школување 
според член 305 став 2 на овој закон, по завршеното 
школување е должно да остане на служба во ЈНА 
еднократно време на школувањето, но не помалку 
од три години. 

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, питоме-
цот кој се школувал во воена школа за пилот, по 
завршеното школување е должен да остане на служ-
ба во ЈНА 15 години. Со оваа обврска е опфатена и 
обврската што тој питомец би ја имал по основ на 
школувањето во воена гимназија или друга школа 
заради пополнување на воените школи со питомци. 

Член 310 
Лицето кое за време на службата во ЈНА ќе за-

врши специјализација на која е упатено по молба 
или по согласност, должно е да остане на служба во 
ЈНА и онолку време колку што се наоѓало на таа 
специјализација. Ако тоа лице завршило специјали-
зација во странство, должно е да остане на служба 
во ЈНА двократно време од траењето на с о ц и ј а л и -
зацијата. 

Времето поминато на специјализација не се за-
сметува во времето за исполнување на обврската од 
.член 309 на овој закон. 

Под специјализација во смисла на став 1 од овој 
член се подразбира и школувањето во Школата за 
народна одбрана, во командно-штабна академија и 
во друга соодветна воена школа, како и во воена 
школа во странство« 
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Г л а в а ХП 

ПЛАТИ И ДРУГИ ПРИМАЊА 

I. Плати и друга примања иа активните воени лица 

Член 311 
За вршењето на воената служба на активното 

воено* лице му припаѓа плата, а под определени ус-
лови и посебни додатоци. 

За посебните услови под кои се врши воената 
служба, на активното воено лице му припаѓа армис-
ки додаток. 

Плата 

Член 312 
Платата се определува според чинот, односно 

класата, формациското место, годините на служ-
ба поминати во чинот, односно во класата и по 
основ на минатиот труд на активните воени лица, 
а се состои од платата според чинот, односно класа-
та, со периодски повишици и од положај ната плата. 

Член 313 
Платата според чинот, односно класата на актив-

ното воено лице му се определува спрема чинот од-
носно класата. 

Зависно од годините што ќе ги помине во опре-
делен чин, односно класа, на активното воено лице 
му припаѓаат периодски повишици. ч 

Бројот на период ските повишица! и нивните из-
носи се определуваат < за секој чин, односно класа. 

Времето кое активното" воено лице ќе го поми-
не на функција во странство на која не врши воена 
служба, не му се засметува за определување на пе-
риод ски пови т и ц и во смисла на став 2 од овој член, 

Дел од платата кој на активното воено лице му 
припаѓа по основ на минатиот труд се утврдува во 
рамките на платата според чинот, односно класата, 
и положај ната плата, согласно со основите и мери-
лата, според кои се врши распределба на средствата 
за лични доходи по основ на минатиот труд на 
работниците во сојузните органи на управата. 

! Член 314 
Положај ната плата се определува спрема поло-

ж а ј ната група на формациското место на кое е на-
значено активното воено лице. 

Формациските места се распоредуваат во поло-
ж а ј ни групи. 

Распоредување на формациските места во по-
ложај ни групи се утврдува со актот за формација-
та, а врз основа на процената на работите што се 
вршат на тие места со оглед на чинот, односно кла-
сата која се предвидува за тоа место, на стручната 
подготовка, на сложеноста и значењето на работите 
и на одговорноста. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
на активното воено лице кое се назначува на фор-
мациекото место што е распоредено во положај на 
група која за најмалку 3 положај ни групи е пови-
сока од положај ната група на формациското место 
на кое се наоѓало тоа, му Се одредува положајната 
плата што е предвидена за две непосредно повисо-
ки положајот групи. До секои 12 месеци поминати 
на тоа форму циско место, му се определува поло-
жа јне плата на наредната повисока положајне 
група, сб додека не ја достигне положајната плата 
која е предвидена за положај ната група на форма-
циското место на кое е назначено. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој члса, 
активното воено Лице што се назначува на форма« 
циско место на својот чин. односно на степенот наѓ 
стручната подготовка што ја има, кое е распореде-
но во пониска положај на група од положај ната гру-
па на формациското место на кое се наоѓало — ја 
задржува положај ната плата на тоа место ако се 
наоѓало на него најмалку три години. 

Посебни додатоци 

Член 315 
За работа во определени единици или на опре-

делени формациски места, должности или работи, за -
висно од тежината, карактерот, условите и траење-
то на работата, и за формациските -места за кои е 
потребна определена стручност, можат да се устано-
ват посебни додатоци. 

Ниво на платите на активните воени лица 

Член 316 
Платите на активните воени лица со посебни до-

датоци се утврдуваат на нивото на личните доходи 
на работниците во сојузните органи на управата, та-
ка што ^просекот на платите со посебните додатоци 
на активните офицери се утврдува според просекот 
на личните доходи на работниците со висока струч-
на подготовка, а просекот на платите ао посебните 
додатоци на помладите офицери — ^ а околу 70V# 
од просекот на платите и посебните додатоци на ак-
тавните офицери. 

Армиски додаток 

Член 317 
Како посебни услови под кои се врши водната 

служба, во смисла на член 311 став 2 од овој закон, 
се сметаат особено: вежби, логорувања,, маневри, де-
журства, требош, работа подолга од полното работ-
но време (член 359), преместувања, невозможност за 
избор на работно место и место на службување, вр-
шење служба во сите услови и другите вонредни 
ситуации предизвикани од потребите на борбената 
готовност. 

Вкупниот износ што се издвојува за армискиот 
додаток не може да биде поголем од 20% од сред-
ствата определени за платите на активните воени 
лица со посебни додатоци. 

Заеднички одредби 

Член 318 
Платата, армискиот додаток и посебните-додато-

ци припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по 
добивањето право на нивно примање, а ако правото 
на плата или на додаток се добие во првиот ден во 
месецот, тогаш од тој ден. 

Ако активното воено лице добива плата или по-
себен додаток со назначувањето на формациското 
место, платата односно посебниот додаток му при-
паѓа од денот на стапувањето на долдшост. 

По исклучок, ако при унапредувањето во пови-
сок чин, односно класа се признава и определено вре-
ме наназад, плата на повисокиот чин, односно класа 
му припаѓа од првиот ден на наредниот месец од 
денот што се смета за унапредувањето. 

Член 319 } 

На лицето кое се произведува по завршувањето 
на воената школа му припаѓа плата и армиски до-
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даток од денот на произведувањето, а на лицето кое 
Се прима во активна воена служба по друг основ — 
од денот на стапувањето во служба. 

Член 320 
На вршителот на должноста му припаѓаат по-

ложајната плата и посебниот додаток што би му 
припаѓале да е поставен на формациското место на 
кое ја врши должноста. 

Според одредбата од став 1 на овој член му се 
определуваат положајната плата и посебниот дода-
ток и на застапникот ако е тоа за него поповолно, 
кога застапувањето трае подолго од еден месец, ос-
вен вб случај на застапување на старешина кој ко-
ристи годишен одмор. 

Член 321 
На активното воено лице му припаѓаат плата, 

армиски додаток и посебни додатоци во износите 
пропишани за чинот, односно класата што ја има 
и положбата на која се наоѓало до тогаш, за време 
на годишен одмор, наградно отсуство и друго одо-

. брено отсуство, освен неплатено отсуство, додека се 
наоѓа на располагање и за време на школување и 
приправнички стаж кои траат до една година. 

На активното воено лице кое се наоѓа на школу-
вање или на приправнички стаж во траење подолго 
од една година му припаѓаат плата и армиски до-
даток во износите пропишани за чинот, односно кла-
сата што ја има и положбата на која се наоѓало до 
упатувањето на школување или усовршување, од-
носно на приправнички стаж, а посебни додатоци 
— ако за време на школувањето, односно на при-
правничкиот е т а ж н и исполнува условите пропи-
шани за примање на тие додатоци. 

Посебните додатоци чија височина зависи од из-
вршената работа во текот на месецот се исплату-
ваат, во случаите од став 1 на овој член, во висо-
чина на просечниот износ на додатоците за послед-
ните три месеци. 

Член 322 
На активното воено лице на кое поради унапре-

дувањето го повисок чин, односно класа би му при-
паѓал помал износ на платата според чинот, односно 
класата со периодските повишици и армискиот до-
даток од, износот на платата според чинот, односно 
класата со периодските повишици и армиашот до-
даток што би го примало да не е унапредено, му 
припаѓа, додека е тоа поповолно за^ него,. платата 
според чинот,, односно класата со периодските пови-
шици и армискиот додаток што би го примало да не 
е унапредено. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
и на активното воено лице кое се преведува, однос-
но произведува од една категорија во друга катего-
рија воени лица. 

Член 323 
На активното воено лице против кое се води 

кривична постапка му се исплатува, додека се наоѓа 
во притвор, една третина, а ако издржува семејство 
— една половина од платата и од армискиот дода-
ток што го примало пред ставањето во притвор. 

На лицето од став 1 на овој член му се враќа 
Запрениот! дел од плата и од армискиот додаток 
ако со правосилна пресуда ќе биде запрена кри-
вичната постапка, ако со правосилна пресуда ќе би-
де ослободено од обвинението, ако обвинението 
биде одбиено — но не поради ненадлежноста на су-
дот, или ако во повторена постапка или по барање 
за заштита на законитоста биде ослободено од об-
винението. 

Член 324 
На активното воено лице кое е осудено на" казна 

затвор за кривично дело, а на кое не му престанала 
службата, за време на издржувањето на казната му 
припаѓа — една третина, а ако издржува семејство 
— една половина од платата и од армискиот додаток 
што според чинот, односно класата што ја има и по-
ложбата на if ој а се наоѓало до поведувањето на кри-
вичната постапка, би ги примало да не е осудено. 

Член 325 
На активното воено лице, на кое според чл. 323 

и 324 на овој закон му се исплатува намалена пла-
та, му припаѓа полна плата со армискиот додаток од 
денот на јавувањето во единицата, односно уста-
новата, по пуштањето од притвор, односно од из-
држувањето на казната. 

Член 326 
На активното воено лице отстрането од долж-

носта според член 299 став 2 на овој закон, додека 
трае отстранувањето му припаѓа положајне плата 
што со прописот од член 339 на овој закон е опре-
делена за најниска положај на група на чинот, од-
носно класата што ја има тоа лице. На тоа лице, 
додека трае отстранувањето, не му припаѓа посеб-
ниот додаток пропишан за формациското место на 
кое е назначено. 

Времето поминато на отстранувањето од долж-
носта (член 299) не се смета за стекнување период-
н а повишица. 

Член 327 
На активното воено лице не му припаѓаат пла-

тата, армискиот додаток и посебните додатоци за ча-
совите, односно деновите во кои неоправдано изос-
танало од должноста. * , 

Член 328 
Платата и армискиот додаток му припаѓаат на 

активното воено лице до крајот на месецот во кој е 
разрешено од службата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
на активното воено лице на кое службата ќе му 
престане според член 397 став 1 точка 7 на овој за-
кон, кое се наоѓа во притвор, платата и армискиот 
додаток му течат до крајот на месецот во кој пре-
судата станала правосилна. Ако тоа лице самоволно 
ја напуштило службата, платата и армискиот дода-
ток му течат до денот на напуштањето на службата. 

Посебните додатоци му припаѓаат на активно 
воено лице до крајот на месецот во кој престанале 
условите пропишани за нивното примање. 

Член 329 
Ако платата, армискиот додаток и посебните до-

датоци се исплатуваат за определен број денови во 
месецот, дневниот износ на платата и на додатокот 
се утврдува т&ка, што месечниот износ ќе се подели 
со бројот на работните денови во месецот и на дено-
вите кои во поглед правото на плата според зако-
нот се изедначуваат со работните денови. 

Член 330 
За побарувањата кон помлад офицер, офицер 

или воен службеник може да се стави забрана до 
една третина а за побарувањата по основ на закон-
ското издржување — до една половина на платата, 
армискиот додаток и на посебните додатоци. 

I 
Член 331 1 

Како основ за плаќање придонеси од личниот 
доход на активно воено лице на школување во 
странство, се земаат платата, посебните додатоци и 
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армискиот додаток што му припаѓале непосредно 
пред упатувањето во странство. 

Плати на активните воени лица во посебни случаи 

Член 332 
На активното воено лице распоредено во тери-

торијалната одбрана, односно упатено во друг држа-
вен орган, организација на здружениот труд или 
друга организација, му припаѓа плата според про-
ц е н т е кои важат за активните воени лица, со тоа 
што истата ја исплатува државниот орган, органи-
зацијата на здружениот труд, односно друга орга-
низација, од своите средства. 

Ако органот, односно организацијата од став 1 
на овој член не е во можност на активното воено ли-
це да му обезбеди плата во износот што би му при-
паѓал според прописите што важат за активните вое-
ни лица, а надлежниот воен орган и покрај тоа, со 
оглед на потребите на службата, одлучи тоа лице да 
се упати, разликата помеѓу платата од став 1 на овој 
член и износот што му го исплатува државниот ор-
ган или организацијата на здружениот труд, однос-
но друга организација, му ја исплатува Сојузниот 
Секретаријат за народна одбрана. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат 
и на активните воени лица на служба во воена ус-
танова Од член 500 на овој закон. 

Член 333 
На активното воено лице што се наоѓа на служ-

ба во странство платата му се определува според про-
писите за личниот доход на службениците во дипло-
матските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство. 

На активното воено лице од став 1 на овој член, 
Сојузниот секретар може да му определи и^посебен 
додаток, под условите од член 315 на овој закон. 

Распоредувањето на активните воени лица, во 
Смисла на прописот од став 1 на овој член, според 
чинот, должноста и работите што ги вршат тие лица, 
го врши сојузниот секретар. 

Член 334 
На активното воено лице што е упатено во 

странство заради школување или усовршување му 
припаѓа стипендија. Износот на стипендијата го оп-
ределува сојузниот секретар, зависно од чинот, од-
носно класата на активното воено лице, од земјата 
во која се упатува тоа, од видот и траењето на шко-
лувањето или усовршувањето. 

Покрај стипендијата од став 1 на овој член, на 
Активното воено лице, чие семејство е во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, му при-
паѓа: 

1) за време на престојот во странство до три 
Месеци — полна плата според чинот со периодските 
Зповишици, положај ната плата на формациското мес-' 
;Ѓо од кое е упатено и армискиот додаток. 

2) за време на престојот во странство над три 
Месеци — .75% од платата според чинот со период-
Ските повишици, од положај ната плата на форма-
јѓјјиското место од кое е упатено и од армискиот до-
даток. 

На лицето од став 1 на овој член кое нема семеј-
ство или семејството не му се наоѓа во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, покрај 
Стипендијата му припаѓа: 

1) за време на престојот во странство до три ме-
сеци — 50% од платата според чинот со периодските 

повишици, од положај ната плата на формациското 
место од кое е упатено и од армискиот додаток; 

2) за време на престојот во странство над три 
месеци — 30% од платата според чинот со период-
ските повишицу од положајната плата на форма-
циското место од кое е упатено и од армискиот доч 
даток. 

Одредбите од ст. 2 и 3 на овој член се приме«* 
нуваат и врз лицата кои се упатуваат на школува-
ње, односно усовршување во странство, а не примаат 
стипендија од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, 
на активното воено лице што е упатено во воена 
школа во странство му припаѓа, за времето поминато 
на школување, односно усовршување, полн износ на 
платата според чинот со периодските повишици, по-
ложај ната плата и армискиот додаток, што ги при-
мало непосредно пред упатувањето во странство, ако 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија има семејство. 

Награди • > 

Член 335 
За залагањето и успесите во работата на актив-

ното воено лице може да му се додели награда. За 
таа намена се планираат посебни средства во фи-
нансискиот план на Сојузниот секретаријат за наѓ 
родна одбрана. 

На активното воено лице може да му се додели 
посебна награда ако при извршувањето на опреде-
лени задачи се изложило на посебни напори или на 
зголемени ризици. 

Член 336 
На активното воено лице може да му се додели 

годишна награда во границите на средствата одоб-
рени за плати во финансискиот план на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Испратнина 

Член 337 
На лице на кое му престанала активна воена 

служба му припаѓа испратнина ако во активна во-
ена служба поминало најмалку една година. Испрат-
ницата му припаѓа и на лице на кое му престанала 
активната воена служба во која станило според до-
говор, ако во таа служба поминало најмалку три 
години. 

Испратнина не му припаѓа на лице на кое служ-
бата му престанала според член 397 став 1 точка 7 
на овој закон ниту на лице кое не ја исполнило об-
врската од чл. 309 и 310 на овој закон. 

Член 338 
Износот на испратнината се определува според 

платата и армискиот додаток, зависно од времето 
непрекинато поминато во ЈНА и од причините пора-
ди кои службата престанала. 

Во случај на смрт на активно воено лице, ис-
пратнината му се исплатува на неговото семејство, 
ако никој од членовите на семејството нема право на 
еднократна парична помош според член 146 на овој 
Закон. Одредбите од чл. 150 и 151 на овој закон се 
применуваат и при исплатата на испратнината на . 
семејството. 

Други одредби 

Член 339 
Се овластува сојузниот секретар да донесе, по-

блиски прописи за платите, додатоците, наградите 
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и други парични примања на помлади офицери, 
офицери и воени службеници, предвидени со овој 
закон и да ги определи нивните износи во границите 
ца средствата одобрени во финансискиот план на 
(Сојузниот срекретаријат за народна одбрана. 

Џ. Плати на резервните помлади офицери, офицери 
И воени службеници за време на службата во ЈНА 

Член 340 
На резервниот помлад офицер, офицер или 

воен службеник, за време на воената вежба или 
кога по друг основ е повикан на служба во ЈНА, 
му припаѓа платата и армискиот додаток на актив-
ното воено лице од ист чин, односно класа и на 
'формациското место на кое се наоѓа. На тоа лице 
Џу припаѓаат и посебни додатоци ако ги ис-
полнува условите пропишани за нивното примање. 

На резервниот помлад офицер, офицер или 
воен службеник, кој во активната воена служба ги 
исполнил условите за периодски повишици, му 
припаѓаат тие повишици за време на воената вежба 
или кога по друг основ е повикан на служба во 
ЈНА. 

На резервниот помлад офицер, офицер или 
воен службеник кој е во работен однос или прима 
пензија, стипендија или материјално обезбеду-
вање за време на невработеност, за време на 
воена вежба или кога по друг основ е повикан на 
служба во ЈНА, му припаѓа надомест во висо-
чина на просечниот месечен личен доход за послед-
ните три месеци пред повикувањето на воена 
служба, односно износот на пензијата, стипендијата 
или материјалното обезбедување, ако е тоа попо-
волно за него. 

Член 341 
Како основица за утврдување на платата на 

резервниот помлад офицер, офицер или воен служ-
беник (член 340) се земаат платата според чинот со 
периодските повишици. армискиот додаток и по-
ложај ната плата, пропишани за чинот, односно за 
класата на тоа лице и формациското место на кое 
се наоѓа, а посебните додатоци — ако тоа лице ги 
исполнува условите за примање на тие додатоци. 

3. Примања на војниците и питомците 

Член 342 
На војниците и на питомците им припаѓаат па-

рични примања чиј износ се определува според вре-
мето поминато во ЈНА, чинот и природата на 
задачите што ги извршуваат. Износите на тие при-
мања ги определува сојузниот секретар во границите 
на средствата определени за таа цел во финанси-
скиот план на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

На паричните примања на војниците и на пи-
томците не може да се стави забрана. 

4. Надомест на патните и другите трошоци 

Член 343 
На активното воено лице, на војник и питомец 

им припаѓа надомест на трошоците за службено 
патување надвор од местото на службување. Тој 
надомест го опфаќа надоместот на трошоците 
за личен превоз, надомест на трошоците за 
сместување и исхрана во вид на дневница и надо-
мест на другите трошоци направени заради из-
в р ш е њ е на службената работа. 

Височината на дневницата за службено пату-
вање се определува зависно од трошоците за сместу-« 
вање и исхрана и од чинот, односно класата. 

Член 344 1 

Активното воено лице што е упатено надвор 
од местото на службување односно надвор од ж и -
веалиштето на неговото семејство на школување 
во траење до една година, на привремена работа 
или на работа на терен, има право на надомест 
за сместување и исхрана. 

Надомест за работа на терен им припаѓа и 
на војник и на питомец. 

Член 345 
Активното воено лице, за време на службата на 

брод на воената морнарица, има право на надо-
мест за зголемените трошоци на животот наста-
нати поради таа служба. 

Член 346 
Активното воено лице има право на надомест 

на трошоците кога е преместено од едно место на 
службување во друго. На овој надомест има пра-
во ~и лицето што од резервниот состав е примено 
во активна воена служба, ако е назначено во место 
надвор од дотогашното живеалиште. 

Член 347 
Лицето на кое ќе му престане активната воена 

служба има право на надомест на селидбените 
трошоци за селидба од местото на службување, 
односно од живеалиштето на семејството до местото 
во кое сака да се настани. 

Право на надомест на трошоците од став 1 
на овој член има семејството на умрено активно 
воено лице. Тоа право го има и семејството на ум-
рено пензионирано воено лице, односно на лице кое 
примало паричен надомест, ако не е остварено 
додека било живо тоа лице. 

Лицето од став 1 на овој член, на кое поради 
казна загуба на службата по пресуда од воен дис-
циплински суд, му престанала активната воена 
служба, има право на надомест на фактичните 
трошоци за личен превоз, за превоз на членовите 
на семејството и за превоз на покуќнината. 

Правото за надомест на селидбените трошоци 
според ст. 1 до 3 на овој член може да се оствари 
во рок од пет години од денот на престанувањето 
на службата, односно од денот на смртта на актив-
ното воено лице. По исклучок, ако ова право не е 
остварено во рок од пет години поради невозмож-
носта за добивање стан во местото во кое тоа лице 
сака да се настани, правото на надомест на се-
лидбените трошоци може да се оствари и по исте-
кот на тој рок, но не откако ќе поминат десет го-
дини. 

Лицето на кое му престанала службата заради 
загуба на чинот, односно класата нема право на 
надомест на селидбените трошоци. 

Член 348 
Активното воено лице што издржува семејство 

и со него живее во заедничко домаќинство, има пра-
во на надомест на трошоците поради одвоен живот 
од семејството, ако нема стан во местото во кое е 
преместено, односно ако нема стан во местото надвор 
од дотогашното живеалиште во кое е назначено по 
примањето во активна воена служба или е упатено 
на школување подолго од една година. 

Надомест на трошоците поради одвоен ж и -
вот од семејството не му припаѓа на активното 
воено лице додека прима надомест за работата 
на терен, надомест за службата на брод или друг 
надомест што му ги намирува зголемените тро-
шоци поради одвоен живот од семејството-
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Член 349 
Активното воено лице кое во семејството се 

враќа од служба во странство на служба во земјата 
има право на надомест на трошоците за привре-
мено сместување, ако нема или ако не може да му 
се обезбеди стан. 

Член 350 
Резервен помлад офицер, офицер или воен 

службеник кој е упатен на воена вежба надвор од 
своето живеалиште, односно надвор од живеалиш-
тето на семејството, има право на надомест на 
трошоците за исхрана и на надомест на трошо-
ците за сместување, ако за време на воената вежба 
не му е обезбедено бесплатно сместување. 

Член 351 
Резервен помлад офицер, офицер или воен 

службеник, кој за време на воена вежба е упатен 
на службено патување, на работа на терен надвор 
од местото во кое се наоѓа на воена вежба, или за 
време на воената вежба се наоѓа на брод на воената 
морнарица, наместо надомест според член 350 
на овој закон има право, под условите пропишани 
за активните помлади офицери, офицери и воени 
службеници, на надомест на трошоците за служ-
бено патување, за работа на терен, односно на на-
домест според член 345 на овој закон, ако е по-
поволно тоа за него. 

Член 352 
Општите прописи за надоместите за службе-

ни патувања и селидби во странство на работниците 
на сојузните органи на управата сообразно се при-
менуваат и врз активните воени лица. 

Член 353 
Височината на надоместот од чл. 344 до 349 на 

овој закон се определува зависно од зголемувањето 
на трошоците настанато во наведените случаи и од 
тоа дали односното лице издржува семејство и со 
него живее во заедничко домаќинство, а височината 
на надоместот од член 350 на овој закон — зави-
сно од зголемувањето на трошоците настанато по-
ради одвоен живот од семејството. 

Член 354 
Се ОР пастува сојузниот секретар, бо границите 

на средствата одобрени за таа намена во финансис-
киот план на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана во согласност со начелата на прописите кои 
важат за работниците на сојузните органи на уп-
равата да го определи износот на надомест на 
патните и други трошоци предвидени со овој закон; 
да донесе поблиски прописи за доделувањето на тие 
надомести и, по потреба, да пропише и други на-
доместени за вонредните трошоци настанати во вр-
ска со воената служба. 

5. Опрема, исхрана и сместување на воените лица 

Член 355 
На војниците, питомците и војниците-обвр-

зници, кога се на воена служба во ЈНА, им 
припаѓа бесплатно лична опрема, храна и сместу-
вање. 

На резервните помлади офицери и воени служ-
беници од IX и VIII класа, додека како воени об-
врзници се наоѓаат во ЈНА, им припаѓа бесплатно 
лична опрема и сместување, а на резервните офи-
цери и воени службеници од УЦ до I класа им при-
паѓа бесплатно лична опрема, а и сместување ако 
Се должни привремено да престојуваат во воена еди-
ница, односно во воена установу 

На активните воени лица им припаѓа бесплатно 
сместување кога привремено престојуваат во воена 
единица, односно во воена установа, според пропи-
сот донесен врз основа на член 64 од овој закон. 

За време на вршењето служба која предизви-
кува зголемени физички или психички напори, на 
активните воени лица (летачи, падобранци, подмор-
ничари, нуркачи, дежурни во воена единица или во 
воена установа и ел.) им припаѓа бесплатен оброк 
храна според нормата што ја пропишува сојузниот 
секретар. 

Член 356 > 
На питомец кој се произведува во чин ак -

тивен помлад офицер или офицер, односно во класа 
на воен службеник и на лице кое првпат се прима 
во активна воена служба, му припаѓа надомест 
за набавка на униформа и други предмети на лич-
на опрема. 

На активно воено лице му припаѓа надомест 
за зголемено абење на униформата, за измена на 
униформата кога е таа измена пропишана, и во 
други случаи кога активното воено лице, поради 
потребите на службата, е изложено на вонредна 
трошоци за набавка на униформата. 

Поблиски прописи за примањата од член 355 на 
овој закон и за примањата од овој член, донесува 
сојузниот секретар. 

Г л а в а XIII 

РАБОТНО ВРЕМЕ. ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

1. Работно време I 

Член 357 
Активните воени лица имаат право на ограни-

чено работно време од 42 часа седмично (полно ра-
ботно време). 

Член 358 ^ 
Активното воено лице кое работи на место под 

посебни услови, чие штетно дејство врз неговото 
здравје и способноста за воена служба не може во 
целост да се отстрани со заштитни мерки, има 
право на работно време пократко од 42 часа сед-
мично. 

Како посебни услови за работа се сметаат, осо-
бено: особено тешка и напорна работа, работа под 
зголемен или намален атмосферски притисок, работа 
во вода или во влага, работа изложена на јонизи-
рачки зрачења, работа во атмосфера загадена со 
отровни гасови, отровен прав и ел., работа со 
нагризувачки материјали, работа на летачкиот пер-
сонал, работа на подморничари, работа врз обезбе-
дување на државната граница, работа врз спречу-
вање и лекување на туберкулозата, работа врз ле-
кување душевни болни и работа во патолошко-ана-
томски просектури. 

Член 359 
По исклучок од одредбата на член 357 од овој 

закон, активно воено лице е должно да работи и 
подолго од полното работно време кога се наредени 
мерки на готовност, во случај на тревога во вое-
ната единица ,односно во воената установа, за вре-
ме на воени вежби, во случај на борба против еле-
ментарни непогоди, за време на дежурство или 
слични должности во воената единица, односно во 
воената установа и во околности кои бараат да се 
продолжи започнатата работа, чие запирање или пре-
кинување би имало штетни последици за борбената 
готовност на воената единица, односно воената ус-
танова, или би нанело значителна материјална иле-
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та или би го загрозувало животот и здравјето на 
воените лица или на другите граѓани. 

По исклучок, воен старешина на положба на 
командант на полк или на повисока положба може 
да нареди активното воено лице до работи подолго 
од полното работно време поради други вонредни 
задачи на воената единица, односно на воената ус-
танова. 

Член 360 
Одредбите на сојузниот закон со кој се уре-

дуваат меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, што се однесуваат на скратеното 
работно време на работничките со дете до 8 месеци, 
односно до три години и на забраната за определу-
в а њ е работно време подолго од полното работно 
[време на одделни категории работници, сообразно 
Ice применуваат и врз воените лица. 

Член 361 
Сојузниот секретар ги утврдува посебните ус-

л о в и за работа за формациските места во ЈНА, кол-
ку тие влијаат врз здравјето на военото лице и не-
говата способност за воена служба, определува по-
кратко работно време за тие места сразмерно на 
дејството на утврдените посебни услови за работа 
и поблиску определува кога надлежниот воен старе-
шина од член 359 став 2 на овој закон може да на-
реди работа подолга од полното работно време. 

2. Распоред ва работното време 

Член 362 
Со правилата на службата се утврдува распо-

редот, почетокот и завршетокот на работното време 
ро текот на денот или за подолг период, според 
условите за работа и природата на работата на во-
ената единица,, односно на воената установа. 

I. При распоредувањето на работното време во те-
кот на денот, на военото лице мора да му се обез-
беди дневен одмор. 

Член 363 
Работното време помеѓу дваесет и два и пет ча-

сот на наредниот ден се смета како ноќно работно 
Бреме, а службата во тоа време — како служба 
ноќе. 

Член 364 
Во воените единици и во воените установи во 

кои службата се врши во смени, воените лица на 
е^на смена можат да вршат служба ноќе непре-
кинато најмногу една седмица. 

Член 365 
За службата ноќе не може да се определи воено 

лице на кое, според наодот на воено-лекарска ко-
мисија, службата ноќе би можела да му ја влоши 
здравствената состојба. 

Член 366 
Седмичното работно време не може да се рас-

пореди на дневно работно време, така што да се во-
веде помалку од пет работни дена во седмицата. 

Член 367 
Ако природата на работата или организацијата 

на работата бараат, во воените единици и во вое-
ните установи работното време може да се распо-
реди така што во определен временски перЈфд, во те-
кот па годината, да изнесува повеќе од 7 часа днев-
но, а во другиот дел на тој период — пократко бд 
полното работно време, со тоа што вкупното работно 
време во тој период да не биде, во просек, подолго 
од 42 часа седмично, при што мора да се обезбеди 
остварување на дневен и седмичен одмор според од-
редбите на овој закон. 

. Со прописот од член 361 на овој закон се уре-
дува прераспределбата на работното време, соглас-
но со одредбата од став 1 на овој член, во случаи 
кога активно воено лице работело подолго од полното 
работно време по наредба од надлежниот старешина 
од причините наведени во член 359 став 2 на овој 
закон. 

Член 368 
Одредбите на сојузниот закон со ко ј се уреду-

ваат меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, што се однесуваат на работата ноќе на 
работниците помлада од 18 години и на работнич-
ките, и на работното време иа работниците кои ра-
ботат со неполно работно време во случај на вове-
дување на петдневна работна седмица, сообразно се 
применуваат и врз активните воени лица. 

3. Одмори и отсуства ка вестите лица 

Дневни и седмични одмори 

Член 369 
Воено лице има право на одмор од триесет ми-

нути во текот на полно, еднократно дневно работно 
време, на дневен одмар најмалку од дванаесет часа 
непрекинато помеѓу два последователни работни 
дена и на седмичен одмор од најмалку дваесет и 
четири часа непрекинато. 

Со правилата на службата се утврдува распоре-
дот на одморот во текот на дневната работа и сед-
мичниот одмор, според потребите на службата и при-
родата на задачите на воената единица, односно на 
воената установа. 

Одредбата од став 1 на овој член за дневниов 
и седмичниот одмор не се однесува на активно 
воено лице кое е должно да работи подолго од пол-
ното работно време од причините пропишани во член 
359 став 1 на овој закон. 

Годишен одмор 

Член 370 
Активните воени лица имаат право на платен 

годишен одмор во траење од дваесет и пет до трие-
сет работни дена. 

Должината на годишниот одмор се определува 
според работниот стаж и условите под кои се врши 
службата. 

На активно воено лице кое има повеќе од 
30 години пензиски стаж или повеќе од 50 години 
возраст (маж), односно повеќе од 25 години пензис-
ки стаж или повеќе од 50 години возраст (жена), 
може платениот годишен одмор да му се зголеми 
до десет работни дена. 

Член 371 
Годишниот одмор на активните воени лица трае: 
1) со работен стаж до 10 години — 25 работни 

дена; 
2) со работен стаж над 1© години — 30 работни 

дена. 

Член 372 
Право на годишен одмор во траење од триесет 

работни дена без оглед на должината на работниот 
стаж му припаѓа на активното воено лире: 

1) носител на Партизанска споменица 1941; 
2) одликувано со Орден на народен херој; 
3) инвалид со 50% и поголем процент на неспо-

собност за работа; 
4) што врши летачка и падобранца служба П 

служба на границата! „ \ , • 
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5) качено на подморница, нуркач и поморс-
ки диверзант; 

6) кое на работното место е изложенана дејство 
на зрачење или на хемиски материи штетни за 
здравјето, чие ртетно дејство не може во целост да 
се отстрани со заштитни мерки; 

7) кое работи исклучиво врз спречување и леку-
вање на .туберкулозата, со душевни болни и во па-
толошко-анатоз^ски просектури. 

Член 373 
Активно воено лице упатено во територијалната 

одбрана, во друг државен орган, во организација на 
здружениот труд или во друга организација, во вое-
на установа од член 500 од овој закон, или во стран-
ство има право на годишен одмор според прописите 
што важат за другите лица на работа во тие органи 
или организации, односно во воената установа или 
на работа во странство, ако е тоа поповолно за него. 

Член 374 
Активно воено лице го користи годишниот од-

мор. по правило, во непрекинато траење. 
Лице кое врши особено тешки работи или работи 

штетни за здравјето, годишниот одмор може да го 
користи во два приближно еднакви дела. 

Користење на годишен одмор во два дела може 
да им се одобри и на други активни воени лица ако 
го дозволуваат тоа потребите на службата. 

Член 375 
Активните воени лица користат годишен одмор 

по текот на целата година според планот што го 
утврдува старешината на воена единица, односно на 
воена установа. 

Во воени единици и воени установи во кои при-
родата на службата го дозволува тоа, активните 
воени лица можат да го користат годишниот одмор 
истовремено. 

Член 376 
На активно воено лице му се соопштува денот за 

почеток на користењето на годишниот одмор најдоц-
на 30 дена пред почетокот на користењето. 

На барање од активно воено лице или поради 
потреби на службата, надлежниот старешина може 
да го измени времето за користење на годишниот од-
мор за одделни лица најдоцна 30 дена пред почето-
кот на користењето. 

Редовно и вонредно отсуство 

Член 377 
На војник му припаѓа редовно отсуство од трае-

ње од 15 до 21 ден не сметајќи го времето потребно 
за пат. Питомец има право на редовно отсуство спо-
ред прописите за воените школи. 

Врховниот командант може да одобри пуштање , 
војник на вонредно отсуство по потреба на службата 
или од други оправдани причини. 

Член 378 
Редовното отсуство изнесува: 
1) за војниците на едногодишен воен рок — 15 

дена; 
2) за војниците на петнаесетмесечен воен рок 

18 дена; 
8) за војниците на осумнаесетмесечен воен рок " 

f - *t ден. - ^ 

Отсуство поради приватни работи ј џ 

Член 379 
Воено лице има право на отсуство од траење од 

7 работни дена во една-календарска година поради 
приватни работи (при стапување во брак, при. пора-
ѓање на член на потесното семејство, смрт на член 
на потесното семејство и во Други слични случаи). 

Отсуство, поради приватни работи може да се 
одобри повеќе пати, со тоа што времето поминато на 
ова отсуство во траење над седум работни дена во 
тек на една календарска година се смета во годишен 
одмор, односно во редовно отсуство. 

Неплатено отсуство 

Член 380 
Во оправдани случаи, поради неопходна приват-

на работа на активно воено лице може да му се 
одобри неплатено отсуство до 30 дена во една кален-
дарска година. 

Наградно отсуство 

Член 381 
За особено залагање и успех во службата, на 

војник и на активно воено лице може да му се одоб-
ри наградно отсуство во траење до 30- дена- во едца, 
календарска година. 

Отсуство за закрепнување , 
t 

Член 382 
На воено лице кое врши особено тешки и за 

здравјето штетни работи му припаѓа годишно до^ 
30 дена платено отсуство за закрепнување, и тоа: 
на лице кое врши летачка служба во единиците 
заклучно- со авио^бригада, на наставник и инспек-
тор на летање и на лице кое ги врши работите од 
член 372 точ. 5 до 7 на овој закон. 

Отсуство за закрепнување од став 1 на овој член 
му припаѓа и на активно воено лице за кое надлеж-
ниот орган на здравствената служба ќе оцени дека 
му е неопходно заради превентивна здравствена 
заштита. 

На активно воено лице кому му е одобренб 
отсуство за закрепнување според одредбата од. 
став 1, односно став 2 од овој член, не му припаѓа 
зголемен годишен одмор според одредбата од член 
370 став 3 од овој закон. 

Платено отсуство за закрепнување се одобрува 
најрано по шест месеци поминати на должноста, 
односно на работите од став 1 на овој член. 

Отсуство за учествување на спортски натпревари 

Член 383 
На воено лице може да му се одобри отсуство 

заради подготовки и учествување на спортски нат-
превари во земјата и во странство што ќе го опреде-
ли сојузниот секретар. За натпревар во земјата мо-
ж е да се одобри отсуство до 30 дена во текот на една 
година, а за натпревар во странство — до 10 дена. 

По исклучок од став 1 на овој член, на воено 
лице што е член на државна репрезентација, заради 
натпревар на олимписките игри и на светски пр-
венства, по потреба, може да му се одобри отсуство 
во подолго траење. 

На војник може да му се одобри отсуство од ст.' 
1 и 2 на овој член дури по завршетокот на основната 
воена-обука. ' ' ^ 
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Отсуство за полагање испити 

Член 384 
Активно воено лице на кое му е одобрено пола-

лагање испит за чин, односно за класа има право на 
платено отсуство во траење од 30 дена заради подго-
твување за полагање на испитот за чин, односно 
за класа. 

На активно воено лице кое вонредно се школу-
ва во воена школа, на факултет или во друга школа 
може да му се одобри отсуство за полагање испит во 
^траење до 30 дена во текот на една календарска го-
дина. 

Член 385 
Отсуство заради подготвување испит за чин, од-

носно за класа, му се одобрува на активно воено 
лице ако испитот го полага првпат. 

Активно воено лице кое ќе се откаже од испитот, 
откако го искористило отсуството од став 1 на овој 
член, нема право на повторно отсуство заради подго-
твување за полагање испит. 

Отсуство заради посетување семејство 

Член 386 
А К Т И Р Н О воено лице. освен лицата на школува-

ње, кое живее одвоено од семејството, има пра БО на 
одсуство заради посетување на семејството во трае-
ње од 5 рабо? ни дена за секои 3 месеци поминати 
одвоено од семејството. 

Отсуство ia преселување 

Член 387 
Активно воено лице кое е преместено има право 

на отсуство до 7 опитни дена за преселување и 
сместување во FOB гарнизон, а ако го преселува се-
мејството со кое Јгивее во заедничко домаќинство — 
До 10 работни дена. 

Активно воено лице кое од оправдани причини 
Не може да го пресели семејството при преместува-
њето во ново место на службување има право на 
отсуство до 7 работни д?г:а за лично преселување, а 
при преселување ка семејството најмногу уште 10 
работни дена. 

ДР1РУ одредби 

Член 383 
Времето потребно за пат, во траење до 4 дена 

вкупно за заминување и враќање, му се одобрува на 
воено лице за патување на редовно отсуство, отсус-
тво заради посетување семејство и отсуство поради 
приватни работи. 

Член 389 
Општите прописи за отсуствата и за скратеното 

работно време на бремени жени и мајки се однесу-
ваат и на жените, во активна воена служба. 

Член 390 
Во годишен одмор не се засметува времето за 

кое активно воено лице отсуствувало од работа 
поради: 

1) државни и воени празници; 
2) лекување и боледување и во други случаи на 

Привремена спреченост за работа кои се предвидени 
со прописите за здравственото осигурување на вое-
ни' 1 осигуреници; 

3) вршење државни и јавни должности; 

4) отсуство поради приватни работи до 7 работни 
дена, наградно отсуство, отсуство за закрепнување, 
отсуство за полагање испит, отсуство заради посету-
вање семејство, отсуство за преселување и неплате-
но отсуство; 

5), семестра лен распуст кој активното воено лице 
го користи додека се наоѓа на редовно школување во 
воена школа, на факултет или во друга школа. 

Во годишен одмор не се засметува ни времето за 
кое активното воено лице — жена отсуствувала од 
работата поради бременост и пораѓање. 

Во редовно отсуство на војник не се засметува вре-
мето што ќе го помине тој на лекување и боледу-
вање, отсуство што му е одобрено поради приватни 
работи до 7 работни дена, наградно отсуство, отсус-
тво за закрепнување и на вонредно отсуство. 

Ако пред почетокот или за време на користе-
њето на годишниот одмор настапи случај од точка 2 
став 1 на овој член, се смета дека користењето на 
годишниот одмор или на негов дел е одложено од-
носно прекинато и се користи кога ќе престанат 
причините поради кои е одложено или прекинато, 
ако не истекла календарската година за која се ко-
ристи одморот. 

Настапување на случај од точка 2 став 1 на овој 
член и лекување односно боледување на војник од 
став 3 на овој член, се докажува со потврда од воен 
лекар поединец или од воена, односно од друга 
здравствена установа. 

^ Член 391 
Сојузниот секретар, поради вонредните потреби 

на службата, може да нареди да се запре давањето 
или да се прекине користењето на годишен одмор 
и отсуство на воени лица. Од тие, причини и старе-
шините на воени единици и на воени установи, што 
ќе ги определи сојузниот секретар можат да го за-
прат давањето или да го прекинат користењето на 
годишниот одмор и отсуството на одделни воени 
лица. 

Член 392 
За одлучување за годишниот одмор и за отсус-

твата на активните воени лица е надлежен старе-
шината од член 497 на овој закон а за војниците — 
— старешината што има ранг на командир на чета 
или повисок ранг, ако за одделни случаи не е опре-
делено поинаку со овој закон. 

Член 393 
Ако користењето на годишен одмор, односно на 

негов дел е започнато на крајот на календарската 
година, тоа се продолжува без прекин и во наред-
ната година. 

Член 394 
На активно воено лице кое поради причината 

наведена во член 391 на овој закон му е ускратено 
користењето на годишен одмор, му припаѓа надо-
мест во износ на платата за бројот на деновите 
на неискористениот годишен одмор. 

На активно воено лице на кое поради причината 
наведена во член 391 на овој закон му е прекинато 
користењето на годишниот одмор, му припаѓа надо-
мест на фактичните трошоци што настанале со 
прекинувањето на годишниот одмор. 

Член 395 
- На активно воено лице на кое треба да му прес-

тане службата од причините наведени во член 397 
став 1 точ. 1 до 6 и став 2 точ. 1, 2 и 4 на овој закон, 
ќе му се обезбеди користење на годишниот одмор 
пред разрешувањето од службата. 

На активно воено лице од став 1 на овој член 
кое по разрешувањето од служба скапува на работа 
во државен орган, во организација на здружениот 
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труд или во друга организација, ќе му се обезбеди 
користење на годишниот одмор пред разрешувањето 
од службата само ако државниот орган, организаци-
јата на здружениот труд или друга организација не 
прифати да му обезбеди користење на годишниот 
одмор. 

Член 396 
Се овластува сојузниот секретар да донесе по-

блиски прописи: за зголе?лување на годишниот од-
мор на активните воени лица според одредбата од 
член 370 став 3 од овој закон: за условите кога, во 
смисла на чл. 372 и 382 на овој закон, се смета дека 
активното воено лице врши летачка и падобранска 
служба, односно служба на граница или дека е ка-
чено на подморница, дека врши должност на нур-
кач или на поморски диверзант, дека е изложено на 
дејство на зрачење или на хемиски материи штетни 
за здравјето; за времето и начинот на користење на 
годишниот одмор на активните воени лица и на 
редовното отсуство на војниците, како и поблиски 
прописи за другите отсуства предвидени со овој за-
кон и да го определи износот на надоместот за 
користење на годишниот одмор на активните воени 
лица во границите на средствата одобрени во фи-
нансискиот план на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Г л а в а XIV 

ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКТИВНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Причини за престанување на активна воена 
служба 

Член 397 
На активно воено лице му престанува службата: 
1) ако врз основа на оцена и мислење од над-

лежниот орган на здравствената служба се утврди 
дека е трајно неспособно за служба во ЈНА. 

2) ако се наоѓа на боледување или на лекување 
над две години непрекинато или со прекини подолго 
од 30 месеци за последните три години, а боледува-
њето не ќе му биде продолжено според член 402 став 
5 на овој закон; 

3) кога ќе истече времето предвидено во член 
298 на овој закон, а не ќе биде поставено на опреде-
лена должност; 

4) ако е двапати едноподруго неповолно оценето; 
5) по барање; 
6) по пресуда на воен дисциплински суд; 
7) ако го загуби чинот, односно класата. 
На активно воено лице може да му престане 

службата; 
1) кога ќе наполни 40 (маж) односно 35 (жена) 

години пензиски стаж; 
2) кога ќе ги наполни годините на возраст про-

пишани во член 399 од овој закон, ако тоа го бараат 
потребите на службата; 

3) поради преминување на работа надвор од 
ЈНА на барање од друг државен орган, организа-
ција на здружен труд, односно друга организација 
или заедница, ако тоа го дозволуваат потребите на 
службата и ако активното воено лице се согласи 
со тоа; 

4) ако е избрано, именувано, односно поставено 
на самоуправна, јавна или друга функција, надвор 
од вооружените сили и ако даде согласност да ја 
врши таа функција. 

По исклучок од став 2 на овој член, на активно 
воено лице службата може да му престане по одлука 
на Врховниот командант, кога го бараат тоа особени 
потреби на службата и интересите на вооружените 
»рили. 

По исклучок од одредбата на точка 2 став 2 
од овој член, сојузниот секретар може да одлучи да 
му престане службата на активното воено лице кое 
не ги наполнило годините возраст пропишани во 
член 399 на овој закон, а ја исполнило обврската за 
служење во ЈНА во врска со школувањето, стипен-
дирењето или специјализацијата, ако тоа го, бараат 
потребите на службата и ако лицето се согласи 
со тоа. 

Служба не може да престане по барање во слу-
чај на непосредна воена опасност или за време на 
воена состојба. 

На лице кое е4 ставено на располагање според 
член 297 на овој закон може, по негово барање, да 
му престане службата според одредбата од точка 3 
став 1 на овој член и пред истекот на времето 
предвидено во член 298 на овој закон. 

Член 398 
Оценување на здравствената способност, во 

смисла на член 397 став 1 точка 1 на овој закон, 
се врши по барање на активно воено лице или на 
негов претпоставен старешина на положба на ко-
мандант на полк (самостоен баталјон), на него ра-
мен и повисок старешина. 

Командант на полк (самостоен баталјон), на не-
го рамен и повисок старешина, должен е да упа-
ти на оценување на способноста за служба во ЈНА 
воено лице кое непрекинато се наоѓало на лекува-
ње. односно на боледување 12 месеци или со пре-
кини 16 месеци вкупно за последните две години. 

Член 399 • 

На активно воено лице кое е ставено на распо-
лагање од причините пропишани во член 297 став 
1 на овој закон, без негова согласност не може да 
му престане службата според член 397 став 1 точ-
ка 3 на овој закон, додека не ги наполни следните 
години возраст: 

1) помлад офицер, офицер во чин потпоручник 
до потполковник и воен службеник ХИ до II 
класа — 50 години; 

2) офицер во чин полковник и воен службеник 
I класа — 52 години; 

3) офицер во чин генералима јор — 56 години; 
4) офицер во чин генерал-потполковник — 58 

години; 
5) офицер во чин генерал-полковник — 60 го-

дини; 
6) офицер во чин генерал на армија — 65 го-

дини. 
Одредбите од став 1 на овој член не се однесу-

ваат на активно воено лице ставено на располага-
ње од причините пропишани во член 297 став 1 на овој 
закон, на кое му престанува службата според член 
397 став I точка 3 на овој закон, ако одбие пре-
квалификација (член 43). 

На активно воено лице кое, во смисла на член 
90 ка овој закон, вонредно е унапредено по става-
њето на располагање (член 297) или во текот на по-
стапката за престанување на службата, годините на 
возраст пропишани во став 1 на овој член му се за-
сметуваат според чинот што го имало тоа лице пред 
вонредното унапредување. 

Член 400 
Служба не може да му престане според член 

397 став 1 точка 3 на овој закон на активно воено 
лице кое има 30 (маж), односно 25 (жена) години 
пензиски стаж ако е ставено на располагање спо-
ред член 297 став 1 на овој закон, на активно вое-
но лице кое се наоѓа на лекување или боледување, 
ниту на бремена жена и мајка пред да наполни 8 
месеци по пораѓање, ако не стекнало право на пен-
зија или на паричен надомест. 
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I Служба не може да му престане ниту на ак-
тивно воено лице од член 397 став 1 точка 4 на овој 
закон додека се наоѓа на лекување или боледува-
ње, ако не стекнало право на пензија. 

Ако на активно воено лице службата му прес-
танува од причината пропишана во член 397 став 1 

: точка 6 на овој закон, пресудата на воен дисци-
! плински суд се задржува од извршување додека 
1 тоа лице се наоѓа на лекување или боледување 
ако не стекнало право на пензија. 

I Служба не може да му престане според одред-
бата на член 397 став 2 точка 2 од овој закон на 
активно воено лице кое има 30 (маж), односно 25 
(жена) години пензиски стаж ако не стекнало пра-
во на пензија или на паричен надомест. 

Член 401 
' Ако БО случај на престанување на служба врз 
основа на член 397 став 1 точка 6 на овој закон, 
во повторена постапка или по барање за заштита 
на законитоста постапката ќе биде запрена или ако 
активното воено лице ќе биде ослободено од обви-
нението, или обвинението ќе биде одбиено но не 
поради ^надлежноста на судот, или ќе биде изре-
чена казна поблага од казната загуба на служба, 
Jte се смета дека службата и не престанала. 

Ќе се смета дека на активно воено лице служба-
та не му престанала и во случаите од член 251 
став 1 на овој закон, освен ако казната загуба на 

,чин е заменета со казната загуба на служба на 
активно воено лице. 

2. Постапка за престануваше на активна воена 
служба 

Член 402 
Старешина на воена единица, односно на воена 

установа на положба на командант на полк (са-
мостоен баталјон) на неа рамна или повисока по-
ложба, должен е да достави предлог за престану-
вање на служба на активно воено лице за кое на-

стапила некоја од причините од член 397 став 1 
1 на овој закон, до надлежниот старешина (член 490 
[ став 1 точка 4), во рок од еден месец од денот на 
['настапувањето на таа причина. 

Во случај на престанување на служба предви-
дено во член 397 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон, 

[фактот за престанување на службата мора да биде 
'донесен во рок од три месеци од денот кога наста-
нала причината за престанување на службата. 

Во случај на престанување на служба предви-
! Дено во член 397 став 1 точ. 6 и 7 на овој закон, 
Старешината надлежен за донесување акт за пре-
станување на служба е должен да донесе таков акт 
во рок од два месеца од денот на приемот на из-
вршната одлука за казната загуба на служба, од-
носно загуба на чин. 

Во случај на престанување на служба предви-
дено во член 397 став 2 точ. 3 и 4 на овој закон, 
старешината надлежен за донесување акт за пре-
станување на служба донесува таков акт во рок од 
два месеца од денот на писмената согласност одно-
сно од денот на изборот или именувањето на ак-
тивното воено лице. 

По исклучок од став 2 на овој член, сојузниот 
Секретар може да одлучи активното воено лице на 
"кое треба да му престане службата според член 
387 став 1 точка 2 на овој закон да се задржи во 
служба уште една година ако врз основа на оцена 
и мислење од надлежниот орган на здравствената 
служба ќе се утврди дека во тој рок ќе биде за-
вршено лекувањето и дека тоа лице ќе биде спо-
собно за служба во ЈНА'. 

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, акт за 
престанување на служба на лице од член 397 став1 
точка 4 на овој закон нема да се донесе ако коман-

дантот на армијата или воен старешина што има 
ист или повисок ранг одлучи тоа да се задржи во 
активна воена служба. Ако тоа лице биде неповол-
но оценето и во наредното оценување, актот за пре-
станување на службата ќе се донесе во рокот пред-
виден во став 2 на овој член. 

Член 403 
Актот за престанување на служба по барање на 

активно воено лице мора да биде донесен во рок од 
два месеца од денот на поднесувањето на барањето. 

По исклучок, кога особените потреби на служ-
бата го бараат тоа (ако е во прашање исклучително 
важно работно место, или лице кое има особена 
стручна подготовка или искуство или не може да 
му се најде соодветна замена), активно воено лице 
од став 1 на овој член може да биде задржано во 
ЈНА најдолго една година од денот на поднесува-
њето на барањето за престанување на службата, 
освен ако барањето е поднесено поради исполнува-
ње на условите за старосна пензија. 

Актот за престанување на служба по барање на 
активно воено лице кое не ја исполнило обврската 
за служење во ЈНА во врска со школување, сти-
пендирање или специјализација, може да биде до-
несен пред исполнувањето на оваа обврска, ако 
потребите на службата го дозволуваат тоа. 

Во случај на престанување на служба според 
став 3 на овој член, федерацијата има право од ли-
цето на кое му престанала службата да бара надо-
мест на трошоците за школување, стипендирање 
или специјализација, сразмерно на неизвршениот 
дел од неговата обврска. 

Член 404 
На активно воено лице за кое е донесен акт за 

престанување на службата, службата му престану-
ва со разрешувањето. 

Лицето за кое е донесен акт за престанување 
на служба врз основа на член 397 став 1 точ. 1. до 
6, став 2 точ. 1 и 2 и ст. 3 и 4 на овој закон, се 
разрешува од службата по истекот на три месеци 
од денот кога му е доставен актот. На свое барање 
тоа лице може да биде разрешено од службата и 
порано, ако интересот на службата го дозволува 
тоа. 

Лицето за кое е донесен акт за престанување 
на служба врз основа на член 397 став 1 точка 7 
па овој закон, мора да биде разрешено од службата 
во рок од 30 дена од денот кога неговиот непосред-
но претпоставен старешина го примил актот за пре-
станување на службата. 

Во случај од член 397 став 2 точ. 3 и 4 на овој 
закон, активното воено лице се разрешува од служ-
бата со денот определен во актот за престанување 
на службата. 

Член 405 
Службата во постојаниот состав се смета до де-

нот на разрешувањето. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, на активно воено лице, кое е отстрането од 
должност според член 299 став 1 на овој закон, на 
кое службата му престанува врз основа на член 
397 став 1 точ. 6 и 7 на овој закон, службата му 
се смета до денот кога пресудата, односно одлуката 
за загуба на чин станала извршна, а ако тоа лице 
самоволно ја напуштило службата, службата се 
смета до денот на напуштањето на службата. 

Член 406 
На активно воено лице на служба во гарнизон 

во кој службата се врши под отежнати услови 
(член 278, не може без негова согласност да му пре-
стане службата од причините наведени во член 397 
став 2 точ. 1 и 2 на овој закон, или поради истекот 
на времето предвидено во член 298 на овој закон 
ако е ставено на располагање од причините пред« 
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видени во член 297 став 1 на овој закон, пред да 
добие стан во местото во кое има намера да живее 
по престанувањето на службата, под услов во тоа 
место да се градат или на друг начин да се приба-
вуваат станови за потреби на воените единици, од-
носно на воените установи и молбата за доделува-
ње стан во тоа место, да ја поднело најдоцна во рок 
од 3 години пред да ги исполнило условите за ста-
росна пензија, односно пред да ги наполни години-
те пропишани во член 399 на овој закон за чинот, 
односно за класата што ја има. 

3. Посебни права на лице по престанување на 
активна воена служба 

Паричен, надомест 

Член 407 
Лицето кое ги наполнило годините на возраст 

од член 399 на овој закон, на кое му престанала 
активната воена служба според одредбите на член 
397 став 1 точ. 2 и 3 и став 2 точка 2 од овој закон, 
како и лицето кому таа служба му престанала спо-
ред одредбата на член 397 став 3 од овој закон, има 
право на месечен паричен надомест поради преста-
нување на службата по потреба на службата (во 
натамошниот текст: паричен надомест), ако во мо-
ментот на престанувањето на активна воена служ-
ба нема 40 (маж) односно 35 (жена) години пензи-
ски стаж, а во активна воена служба поминало нај-
малку 25 години. 

Лице на кое му престанала активната воена 
служба според одредбите на член 397 став 1 точка 
3 и став 4 на овој закон, со негова согласност пред 
наполнетите години на возраст од член 399 од овој 
закон, има право на паричен надомест ако до де-
нот на престанувањето на активната воена служба 
поминало во ЈНА најмалку 25 години и ако има 
најмалку 30 години пензиски стаж. 

Член 408 
Височината на паричниот надомест изнесува 

85%, а на носител на Партизанска споменица 1941 
и на лице одликувано со Орден на народен херој 
му припаѓа 100% од основот за определување на 
тој надомест. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој 
член, на лицето на кое му престанала активна вое-
на служба, според одредбата на член 397 став 3 од 
овој закон, височината на паричниот надомест му 
се определува според годините на пензискиот стаж 
остварен до денот на престанувањето на активна-
та воена служба, на начин на кој се определува 
височината на старосната пензија според прописите 
за пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници. 

Како основ за определување на паричен надо-
мест се земаат примањата кои му припаѓале на ли-
цето од член 407 на овој закон (во натамошниот 
текст: корисник на надомест според чинот одвоено 
класата и положбата според прописите за платите 
на активните воени лица за декември во годината 
која и претходи на годината во која ќе го оствари 
правото на паричен надомест, односно примањата 
кои, според истиот чин, односно класа и положба, 
би му припаѓале во декември во годината која тк 
претходи на годината во која го прима паричниот 
Надомест. 

Ако корисник на надомест за последните 5 го-
дини, или ако е тоа поповолно за него, за кои и да 
било десет последователни години, активна воена 
служба, примал и некои посебни додатоци според 
прописите за платите на активните воени лица, тие 
Додатоци во просечен месечен износ влегуваат во 
Основот за определувате на паричниот надомест. 
Посебните додатоци се пресметуваат на вредноста 

што, според прописите за платите на активните 
воени лица, ја имале во декември во годината која 
6 претходи на годината во која се остварува право-
то на паричен надомест односно во која се прима 
паричниот надомест. 

Ако се изменат видовите, условите и елементи-
те на посебните додатоци, определени со прописите 
за платите на активните воени лица, посебните до-
датоци се пресметуваат на начин што ќе го пропи-
ше сојузниот секретар, во согласност со прописите 
за платите на активните воени лица. 

Ако просечните животни трошоци почувстви«? 
телио пораснат во првата половина на календару 
ската година, паричниот надомест определен според 
ст. 3 и 4 на овој член може по 30 Јуни да се усо-
гласи со движењето на просечните животни трошо-
ци во Социјалистичка Федеративна Република Ју-* 
гославија на начин што ќе го пропише сојузниов 
секретар, имајќи предвид како, во врска со тој по«*, 
раст на животните трошоци, се усогласуваат пен-; 
зиите на воените осигуреници. | 

Член 409 
Паричен надомест припаѓа од првиот ден на 

наредниот месец од месецот во кој престанала ак-
тивната воена служба. 

Член 410 
На корисник на надомест му престанува пра-

вото на паричен надомест: 
1) кога ќе биде повторно примен во активна 

воена служба; 
2) кога ќе оствари право на пензија; 
3) кога ќе наполни 40 (маж), односно 35 (жена) 

години пензиски стаж; 
4) кога ќе наполни 60 (маж), односно 55 (жена) 

години возраст; 
5) со заминување во странство на постојан пре-

стој. 
По исклучок, корисник на надомест кој во вре-

ме на наполнувањето на годините возраст од точ-
ка 4 став 1 на овој член не наполнил пензиски 
стаж од 40 (маж) односно 35 (жена) години според 
прописите за пензиското осигурување на воените 
осигуреници, го задржува правото на паричен на-
домест додека не го наполни тој пензиски стаж, 
но најдолго до наполнетите 65 (маж), односно 60 
(жена) години возраст. 

Како постојан престој во странство, во смисла 
на точка 5 став 1 на овој член, се смета иселување-
то од Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија или престојот во странство подолг од 10 
години. 

Корисник на надомест кој престојува во стран-
ство подолго од една година или кој ice се вработи 
во странство, за тоа време нема право на паричен 
надомест. 

Член 411 
Посебниот стаж што, според прописите за пен-

зиското осигурувани, се смета во зголемено траење, 
при утврдувањето на пензиски стаж во смисла на 
член 407 став 1 и член 410 став 1 точка 3 на овој 
закон, се смета во ефективно траење. 

Член 412 
На корисник на надоместот не му припаѓа па-

ричен надомест кога ќе се вработи или кога само-
стојно врши професионална дејност, односно само-
стојна дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани, по основа на која е пензиски оси-
гурен, како и за време на воена вежба во вооруже-
ните сили ако за тоа време му припаѓа надомест, 
односно плата според прописите за надоместот, од-
носно за платата за време на воена вежба. 
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Член 413 
За време на издржувањето на казната затвор 

поради кривично дело, на корисник на надомест 
му припаѓа една третина -од паричниот надомест, а 
ако издржува семејство — една половина од па-
ричниот надомест. 

Член 414 
Сојузниот секретар ја определува воената еди-

ница, односно воената установа за решавање за 
правото на паричен надомест. 

Член 415 
Корисник на надомест е должен фактите или 

Околностите кои влијаат врз промената или преста-
нувањето на правото на паричен надомест, да и 
ги пријави на воената единица, односно на воената 
установа од член 414 на овој закон во рок од 15 
дена од денот кога тие факти или околности нас-
тапиле. 

Член 416 
Паричниот надомест се исплатува врз товар на 

финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Социјално осигурување на корисник 
на надомест 

Член 417 
Корисник на надомест има право на пензи-

ско, инвалидско и здравствено осигурување и право 
на детски додаток и друга детска заштита, под ис-
тите услови како и активно воена лице, а му при-
паѓа и правото на надомест за закрепнување под 
Истите услови како и на уживател на старосна пен-
зија воен осигуреник. 

Право на здравствено и пензиско осигурување 
имаат и членовите на семејството на корисникот 
на надомест во обемот и под условите како и чле-
новите на семејство на активно воено лице. 

Во случај на смрт на корисник на надомест, 
членовите на неговото семејство стекнуваат право 
на семејна пензија под истите услови како кори-
сникот на надомест во моментот на смртта да бил во 
активна воена служба. 

1 Член 418 
1 Придонеси за социјално осигурување на кори-
сник на надомест се пресметуваат од основицата 
Што ја преставуваат вкупните примања кои слу-
жат како основ за определување на паричен надо-
мест (член 408). 

Придонеси за социјално осигурување и други 
придонеси на корисник на надомест се плаќаат 
според прописите кои важат за активните воени 
лица. 

Право на оспособување за друга служба 

Член 419 
Лице на кое активната воена служба му пре-

станала според член 397 став 1 точка 2 на овој за* 
кон ако не стекнало право на пензија или на па-
ричен надомест, како и лице на кое му престанала 
таа служба според одредбата од член 397 став 4 
на овој закон, ако не стекнало право на пензија, 
има право на оспособување за друга служба со 
стекнување стручна подготовка која му одговара 
на степенот на неговата воена стручна подготовка, 
ако има стручна подготовка само за воена служба. 
Оспособувањето може да трае најдолго пет години. 
За време на оспособувањето тоа лице ги задржува 
правата од работниот однос, освен платата. 

Се овластува сојузниот секретар да донесе поб-
лиски прописи за оспособувањето на лицата од 
став 1 на овој член. 

Г л а в а XV 1 # 

СЛУЖБА НА ГРАЃАНСКИ ЛИЦА ВО ЈНА 

1. Прием во служба 

Член 420 
Прием на граѓански лица во служба во ЈНА се 

врши, спрема потребата на службата, во рамките на 
работните места кои се предвидени за граѓански 
лица на служба во ЈНА (во натамошниот текст: 
граѓански лица). 

Член 421 
Граѓанско лице може да биде примено во слу-

жба во ЈНА ако ги исполнува општите услови про-
пишани со сојузен закон со кој се уредуваат ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и посебните услови што ќе ги пропише сојуз-
ниот секретар. 

Посебни услови се пропишуваат спрема особе-
ностите на работниот процес и работите кои се вр-
шат на работно место а содржат барања што гра-
ѓанското лице треба да ги исполнува во поглед на 
стручните и другите способности потребни за врше-
ње работи на работното место (стручна подготовка 
и искуство, организациони способности, години жи-
вот, посебни здравствени услови, психо-физички 
способности и др.). 

Посебни услови за определени работни места 
можат да се пропишат со сојузен закон или со про-
пис на Сојузниот извршен совет. 

При приемот во служба на граѓанско лице се 
цени и неговата морална и политичка подобност за 
вршење служба во ЈНА. 

Член 422 
Граѓанско лице се прима во служба во ЈНА на 

неоппеделено време. 
По исклучок, прием во служба на определено 

време може да се врши во случаите кои се пропи-
шани со овој закон. 

Член 423 
Ако одделни работни места не можат да се по-

полнат со преместување на граѓански лица со соод-
ветна подготовка кои се наоѓаат на служба во ЈНА 
или со воени стипендии анти, пополнувањето се вр-
ши со прием во служба на лица од граѓанството. 

Член 424 
Пополнување на работни места со прием во 

служба на лица од граѓанство се врши: 
1) со конкурс; 
2) со огласување слободни работни места; 
3) со непосреден прием во служба. 
Одлука за пополнување на работно место може 

да се отповика до доставувањето на решението за 
прием во служба. Работното' место, за кое е отпови-
кана одлука за пополнување, не може да се попол-
нува во рок од шест месеци од денот на отповику-
вањето на одлуката за пополнување, освен ако по-
полнувањето се врши со преместување на граѓан-
ски лица или со воени стипендијанти. 

Член 425 
Со конкурс се пополнуваат работните места 

предвидени за граѓански лица на раководни дол-
жности за кои се бара висока стручна подготовка, 
освен во случајот од член 432 на овој закон. 

Член 426 1 

Конкурсот мора да биде објавен. 
Конкурсот се објавува во јавните средства за 

информирање. 
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Огласот за конкурс содржи услови за прием во 
служба и рок за поднесување пријава кој не може 
да биде пократок од 10 дена ниту подолг од 3 месе-
ци, сметајќи од денот на објавувањето на конкурсот. 
Ако приемот во служба е обусловен со пробна ра-
бота, огласот содржи и податоци за тоа. 

Член 427 
Конкурсот го спроведува конкурсна комисија. 
Конкурсната комисија ги разгледува поднесе-

ните пријави и го утврдува редоследот во листата 
на кандидати според условите кои ги исполнуваат 
одделни кандидати (стручна подготовка, работно 
искуство, стручни и други работи и други факти 
кои влијаат врз утврдувањето на редоследот во ли-
стата на кандидати), ' 

Конкурсната комисија за својата работа води 
записник. 

Член 428 
Надлежниот старешина врши избор на лица за 

прием во служба помеѓу кандидатите предложени 
на листата на кандидати. 

За извршениот избор писмено се известуваат 
сите кандидати кои учествувале На конкурсот во 
рок од 10 дена од денот кога е извршен изборот, со 
поука дека имаат право да ги разгледуваат конкур-
е н т е материјали. 

Член 429 
Ако на конкурс не се пријават кандидати или 

се пријават а не ги исполнуваат условите определе-
ни во огласот за конкурс, старешината надлежен 
за прием во служба ќе одлучи дали конкурсот ќе 
се повтори или работното место привремено ќе се 
пополни со лице кое не ги исполнува сите услови 

-од огласот за конкурс. Ако пополнувањето се врши 
со лице кое не ги исполнува сите услови од огласот 
за конкурс, таквото лице се прима во служба На оп-
ределено време додека работното место не ќе се по-
полни преку конкурс, но најдолго за една година. 
На ова лице службата му престанува осмиот ден од 
денот на пополнувањето на работното место со лице 
со соодветна стручна подготовка. 

Ако привремено пополнетото работно место не 
се пополни со лице со соодветна стручна подготов-
ка во рок од една година, се смета дека граѓанското 
лице од став 1 на овој член е примено во служба 
на неопределено време. 

Член 430 
Огласување на слободни работни места се врши 

преку јавните средства за информирање. 
Огласот за слободно работно место содржи ус-

лови за прием во служба, ако приемот е обусловен 
со пробна работа, и податок за тоа, и рок до кога 
можат да се поднесат пријави, кој не може да биде 
пократок од три ни подолг од триесет дена од денот 
на објавувањето на огласот. 

Работните места пријавени на органот на служ-
бата за вработување на работниците се сметаат 
како огласени за слободни во смисла на став 1 од 
овој член. 

Член 431 
Комисијата за прием во служба утврдува кој 

од кандидатите ги исполнува условите за пополну-
вање на работните места огласени како слободни 
и предлага редослед на кандидатите за прием во 
служба. За својата работа комисијата води запи-
сник. , 

Надлежниот старешина врши избор за прием во 
служба помеѓу кандидатите к;ои ги предложила ко-
мисијата. 

За извршениот избор се известуваат лицата кои 
се јавиле заради прием во служба во рок од десет 
дена од денот кога е извршен изборот, со поука 

дека можат да им се дадат на увид податоците за 
лицата кои се избрани. 

Член, 432 
Со непосреден прием во служба се пополнуваат 

одделни работни места, ако го налагаат тоа интере-
сите на безбедноста. Таквите места ги утврдува со-
јузниот секретар. 

Комисијата за прием во служба утврдува дали 
кандидатот за работно место од став 1 на овој член 
ги исполнува потребните услови за прием. 

Непосредно се примаат во служба и лицата кои, 
спрема договорот за стипендирање, се обврзани да 
стапат во служба во ЈНА, и лицата од член 475 на 
овој закон. 

Член 433 
Прием на граѓанско лице во служба на опре^ 

Делено време се врши: 
1) ако извршувањето на работата според својата 

природа трае определено време (работи во ложилни-
ци и во складови за огревен материјал; градежни 
работи во тек на градежна сезона; работи во гради-
ни и работи врз одржување зелени површини; и 
други слични работи кои траат определено време 
во текот на" годината); 

2) ако привремено се зголеми обемот на рабо-
тата, така што работите не можат да ги завршат 
лицата, на служба во воена единица односно во 
воена установа; 

3) ако треба да се замени лице кое е на леку-
вање (боледување), кое е упатено на служење воен 
рок, и во други случаи кога треба да се замени 
привремено отсутно граѓанско лице или активно 
воено лице; 

4) ако пополнувањето се врши со примена на 
член 429 став 1 од овој закон; 

5) ако, во смисла на член 272 од овој закон, се 
прима во служба и поставува 'на место кое со фор-
мацијата е предвидено за активно воено лице а 
надлежниот старешина одлучи тоа формациско ме-
сто привремено да се пополни со граѓанско лице; 

6) ако се прима на стажирање, на специјализа-
ција или на усовршување, под условите утврдени 
со закон. 

На граѓанско лице примено во служба на опре-
делено време му престанува службата во ЈНА со 
денот на завршувањето на работата, со истекот на 
определениот рок, со денот на враќањето на отсутно-
то лице на работа и со пополнување на формаци-
ското место со активно воено лице, за што граѓан-
ското лице мора да биде писмено известено при 
стапувањето во служба. Ако не може однапред да 
се утврди денот на престанувањето на службата, 
службата престанува осмиот ден од денот на наста-
пувањето на причината за престанување на служ-
бата. 

На граѓанско лице примено во служба на опре-
делено време заради вршење работи во странство 
и на граѓанско лине примено во служба на опре-
делено време заради замена на привремено отсутно 
граѓанско лице или на активно воено лице упатено 
на работа во странство, му престанува службата во 
ЈНА со денот на завршувањето на работата но 
странство, односно со денот на враќањето на отсут- . 
ното лице од работа во странство, со тоа што служ-
бата на определено време во овие случаи не може 
да трае подолго од четири години. 

АКО граѓанско лице од точка 5 на став 1 од овој 
член се задржи во служба над две години на исто 
работно место, ќе се смета дека е примено во служ-
ба на неопределено време. 

Член 434 
Под еднакви услови првенство при изборот за 

прием во служба има брачниот другар на активното 
воено лице и на граѓанското лице преместено по 
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потреба на службата кому што' поради тоа пре-
местување му престанува вработувањето, кандида-
тот чијшто прием во служба не бара зголемување 
на расходите на воената единица, односно на воена-
та установа поради патни и други трошоци или на-
д о м е с т поради одвоен живот, а потоа кандидатот 
кој е резервен помлад офицер, офицер или воен 
службеник, а не е уживател на пензија или кори-
сник на надомест. 

I 
I Член 435 
I Во воена единица или во воена установа во која 
се наоѓа - работното место кое се пополнува, може 
да се врши проверување на стручните и на други 

1 работни способности на лицето кое ги исполнува 
: условите за прием во служба и пред неговиот при-

ем во служба во ЈНА (аудиција, писмена работа и 
други форми на претходно проверување на способ-
ностите). 

| Член 436 
! Ако како услов за прием во служба се бара 

пробна работа, таа работа може да трае онолку вре-
ме колку што е најнужно за да се утврди способ-
носта за вршење работи на работното место, но не 
подолго од три месеци. 

Со пробната работа се утврдува дали работните 
способности на лицето кое се прима во служба 
(стручна подготовка, работна умешност, работни на-
вики и ел.) ги задоволуваат барањата на работното 
место на кое се поставува, односно дали тоа лице 
може успешно да ги исполнува работните задачи на 
тоа работно. место. 

Надлежниот старешина, спрема работите на ра-
ботното место, утврдува за кое работно место како 
посебен услов за прием во служба ќе се бара про-
бна работа; го определува начинот на вршење, дол-
жината на траењето, како и Начинот на следење и 
оценување на извршувањето на задачите опреде-
лени за пробна работа. 

Граѓанското лице кое не ги изврши успешно 
барањата на пробната работа, не ги исполнува ус-
ловите за натамошна служба во ЈНА. На тоа лице 
службата му трае до денот кога решението, кое е 
донесено врз основа на оценка на резултатите на 
пробната работа, станало конечно. 

Граѓанско лице на пробна работа, кое смета де-
ка работата на определено место не им одговара 
на неговите работни способности, има право во се-
кое време во текот на пробната работа, и без об-
разложение да престане да работи, за што го из-
вестува претпоставениот старешина. На тоа лице 
слуд{бата му престанува со денот кога престанало 
да работи. 

Член 437 
Ако за пополнување на одделни работни места 

се бараат посебни здравствени услови или посебни 
психо-физички способности, преглед на кандида-
тите, кои според другите услови доаѓаат предвид 
за прием во служба, се врши во воена здравствена 
установа или врз товар на финансискиот план на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана во дру-
га здравствена установа. 

Член 438 
Прием во служба се врши со решение на над-

лежниот старешина. 
Лице, за кое е донесено решение за прием во 

служба, стапува на работа откако решението за 
прием во служба ќе стане конечно. 

По исклучок, по желба на применото лице, мо-
же да се одобри тоа да стапи на работа и пред да 
стане конечно решението за прием во служба. 

Лицето од став 2 на овој член мора да биде пи-
смено известено за приемот во служба и за денот 
кога мора да стапи на работа. 

Со денот на почетокот на работата, се стекну-
ваат правата и се преземаат обврските по основ на 
службата. 

Ако лицето за кое е донесено решение за прием 
во служба без оправдана причина не стапи на ра-
бота во утврдениот ден, се смета дека не сака да 
стапи во служба во ЈНА. 

Ако се поништи пропишаната постапка за по-
полнување на работно место, односно ако се пони-
шти одлуката за извршениот избор за пополнување, 
на граѓанското лице кое стапиле на работа, му пре-
станува службата со денот на доставувањето на 
актот за поништување на постапката, односно на 
одлуката за извршениот избор за пополнување. 

Член 439 
Кандидат за пополнување * на работно место, кој 

смета дека е повредена пропишаната постапка за 
пополнување на работно место, а повредата можела 
суштествено да влијае врз одлуката за избор на 
кандидатот, или дека примениот кандидат не ги ис-
полнува предвидените услови, може да изјави жал-
ба во рок од осум дена од денот на доставувањето 
на известувањето за извршениот избор на канди-
датот. 

Ако надлежниот старешина кој решава по жал-
ба установи дека е повредена пропишаната постап-
ка за пополнување на работно место, а повредата 
на постапката можела суштествено да влијае врз 
одлуката за избор на кандидатот, ќе ја поништи по-
стапката и одлуката за избор на кандидатот, а ако 
установи дека избраниот кандидат н^ ги исполнува 
утврдените услови — ќе ја поништи само одлуката 
за неговиот избор. 

Одлуката од став 2 на овој член надлежниот 
старешина е должен да ја донесе во рок од 30 де-
на од денот на истекот на рокот за поднесување 
жалба. 

Против одлука на надлежниот старешина до-
несена по жалба како и против првостепена одлука 
против која не може да се изјави жалба, канди-
датот за пополнување на работно место може да 
поведе управен спор пред Врховниот воен суд. Ако 
Врховниот воен суд установи дека е повредена про-
пишаната постапка за пополнување на работно ме-
сто, а повредата на постапката би можела суште-
ствено да влијае врз одлуката за избор на канди-
датот, ќе ја поништи постапката и одлуката за избор 
на кандидатот, а ако установи дека избраниот кан-
дидат не ги исполнува утврдените услови — ќе ја 
поништи само одлуката за неговиот избор. 

Против одлука на надлежниот старешина до-
несена во постапката за пополнување на работно 
место на начинот пропишан во член 424 став 1 точ-
ка 3 на овој закон не може да се води управен 
спор. 

Член 440 
Граѓанско лице кое е примено во служба во 

ЈНА се поставува на работно место чии работи ќе 
ги врши. АКО работите на работното место ги вр-
шат повеќе лица, со распоред се утврдува кои ра-
боти или кој дел од работи на работното место ќе 
вршат одделни лица. 

Поставување се врши со решение на надлеж-
ниот старешина, а распоред со наредба на старе-
шината на воена единица, односно на воена уста-
нова или на лице што ќе го определи тој. 

2. Посебни должности 

Член 441 
Граѓанското лице е должно, работите и зада-

вите кои му се доверени, да ги извршува совесно 
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и уредно, придржувајќи се кон законите и кон 
други прописи ти кон упатства од надлежниот ста-
решина. 

Одредбите на член 53 од овој закон за извр-
шување на наредбите на воените* лице се приме-
нуваат и врз граѓанските лица. 

Член 442 
Граѓанско лице не може да работи к а ј друг др-

жавен орган, организација на здружениот труд или 
друга организација, ако е тоа несврзливо со него-
вата редовна должност, односно со природата на 
работите што ги врши на своето редовно работно 
место. 

3. Преместувавме 

Член 443 
Граѓанско лице може во текот на службата да 

се преместува на друго работно место по потреба на 
службата, ако преместувањето не бара промена на 
местото на службување, ако поради преместувањето 
не се намалува месечниот износ на основната плата 
и ако за работното место поради чие пополнување 
се врши преместување се бараат услови во поглед 
на степенот и видот на стручната подготовка кои му 
одговараат на степенот и видот на стручната подго-
товка на граѓанското лице, односно ако работите на 
работното место на кое граѓанското лице се преме-
стува им одговараат на работите на работното место 
на кое се наоѓало тоа до преместувањето. 

За преместување кое бара промена на местото 
на службување или преместување на друго работно 
место со кое се намалува месечниот износ на основ-
ната плата, хали за вршењето на работите на рабо-
тно место се бара повисок или понизок степен на 
стручна подготовка или друг вид на стручна под-
готовка од онаа што ја има граѓанското лице, од-
носно ако работите на работното место на кое се пре-
местува не им одговараат на работите на работното 
место на кое се наоѓало до преместувањето, потре-
бна е согласност од тоа лице. 

По исклучок од став 2 на овој член, согласност 
од граѓанско* лице за преместување во друго место 
не е потребна ако промената на местото на служ-
бување се врши поради промена во разместувањето 
на воена единица, односно на воша установа, а так-
вото преместување не бара промена на местото на 
домување на граѓанското лице. 

Граѓанско лице кое е ставено на располагање 
според член 473 став 3 на овој закон, може да се 
премести во дрзтго место по потреба на службата 
ако воената единица, односно воената установа во 
која се наоѓа, се преместува во друго место или се 
расформира, под услов во местото во кое се наоѓа 
на служба да не може да се распореди на друго 
работно место ниту може да му се обезбеди соодвет-
но работно место надвор од ЈНА. Преместеното ли-
це се враќа, ако тоа го сака, во поранешното ме-
сто на службување штом ќе се укаже можност да 
се распореди на соодветно работно место. 

Пред донесувањето на актот за преместување 
граѓанското лице ќе се сослуша. 

Одредбите на ст. i и 2 на овој член за преме-
стување во друго место не се однесуваат на гра-
ѓанско лице кое е вработено во воени единици, од-
носно во воени установи чија дејност бара работите 
на работното место да се вршат надвор од седиште-
то на воената единица, односно на воената установа 
(теренска работа). 

Член 444 
Граѓанско лице може по молба да биде преме-

стено во друго место или во друга воена единица 
или во воена установа во исто место, или на друго 
работно место во воената единица, односно во вое-
ната установа во која е на служба,, ако постои мож-

ност за поставување на соодветно работно место и 
потреба тоа место да се пополни. 

Член 445 
Во исклучителни околности (недостиг на суро-

вини или на друг материјал, застапување на отсут-
но граѓанско лице или на воено лице и други неод-
ложни случаи) граѓанско лице може да биде при-
времено распоредено, без негова согласност, на ра^ 
ботно место на кое се вршат работи за кои е потре-
бна пониска стручна подготовка од онаа што ја има, 
и тоа само онолку време колку што трае таа окол-
ност. Жалбата против такво решение не го одлага 
извршувањето на решението. 

Член 446 
Привремено доделување на работа во друга во-

ена единица, односно воена установа или надвор од 
местото на службување, се врши според одредбите 
од член 275 на овој закон. 

4. Стручно усовршување 

Член 447 
Граѓанско лице може во текот на службата, за-

висно од потребите на службата и од паричните 
средства што се одобрени за тоа, да се упати на 
стручно усовршување или на дополнително образо-
вание (семинари, курсеви, дошколување, специјалис 
зација и ел.). 

Стручно усовршување на курсеви или на друг 
погоден начин може да се врши и пред прием во 
служба, ако е тоа неопходно за вршење работи на 
одделни работни места. 

Член 448 
Граѓанско лице полага стручен испит според 

прописите со кои е уредено полагањето на стручни 
испити на работниците во сојузните органи на уп-
равата. Ако со тие прописи не е уредено полагање-
то на стручни испити, граѓанското лице полага стру-
чен испит според пропис на републиката, односно 
на автономната покраина на чија територија се на-
оѓа неговото место на службување. 

Трошоците за полагање стручен испит на гра-
ѓанско лице паѓаат врз товар на финансискиот план 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 449 
Граѓанско лице кое ќе се оспособи за работи 

што според својата сложеност бараат да ги вршат 
квалификувани, односно висококвалификувани ра-
ботници, може во ЈНА да полага испит за степен 
на стручното образование на квалификуван, односно 
висококва л повикуван работник. Испит може да по-
лага само лице кое е поставено на работно место 
на кое се бара посебно знаење потребно за одржу-
вање воена техника и вооружување. 

Сојузниот секретар може, ако го бараат тоа по-
требите на службата, да воведува стручни звања 
за лицата од став 1 на овој член. 

Со пропис на сојузниот секретар можат да се 
воведуваат и други звања според природата на ра-
ботите што граѓанските лица ги вршат во ЈНА. 

5. Работао време 

Член 450 
Одредбите од чл. 357 до 368 на овој закон за 

работното време на воените лица се однесуваат и на 
граѓанските лица. 

Кога, во согласност со член 367 став 1 на овоЈ 
закон, се врши прераспределба на работното време, 
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за граѓанските лица може да се определи прекин вс* 
вршењето на служба до 60 работни дена во кален-
дарска година, под услов полното работно време 
во периодот на прераспределбата да не преоѓа во 
просек 42 часа седмично. 
4 Член 451 

f: Работното време на граѓански лица кои изведу-
ваат настава во воени школи и на уметничкиот пер-
сонал во домовите на ЈНА и во други воени уста-
нови што ќе ги определи сојузниот секретар го оп«« 
фаќа и потребното време за подготвување. 

Бремето за подготвување од став 1 на овој член 
му е рамно на времето за подготвување во школите 
во граѓанството со иста или слична програма на 
настава за соодветни предмети, односно на време-
то кое се дава за подготвување на уметничкиот пер-
сонал со соодветни квалификации во граѓанството. 

Член 452 
Граѓанско лице (здравствен персонал) во воена 

здравствена установа дежура според распоредот 
што ќе го утврди старешината на установата. За де-
журство ноќе (помеѓу дваесет и два и пет часот на-
редниот ден) не може да се определува жена за време 
на бременост, односно со дете од една година воз-
раст. 

Деведесет минути дежурство од став 1 на овој 
член се сведува на еден час ефективна работа. Ли-
цето кое дежурало 24 часа се ослободува од дежур-
ство за наредните 24 часа. 

Дежурството е посебен услов за работа КОЈ се 
зема предвид при определувањето на платата. 

! Член 453 
' Ако обемот на работите го бара тоа или ако 
постои потреба од работа до полното работно вре-
ме на работните места на кои работат лица со 
скратено работно време, граѓанско лице може да 
биде примено во служба со пократко работно вре-
ме од работното време што со сојузниот закон со 
кој се уредуваат меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд е утврдено како полно 
работно време. Таквото лице може, заради оствару-
вање на полното работно време, истовремено да ра-
боти во две или повеќе воени единици, односно 
воени установи или организации на здружениот 
труд. 

АКО на оглас, односно на конкурс не ќе се при-
јават кандидати кои ги исполнуваат бараните усло-
ви, на работните места од став 1 на овој член мо-
жат да се примаат лица кои работат со полно ра-
ботно време. Вака пополнетите работни места се 
сметаат и натаму како непополнети и се огласуваат 
како слободни, односно се објавува конкурс најдоц-
на секои шест месеци се додека не ке се пополнат со 
лице кое не е вработено или кое со тоа оства-
рува полно работно време. На лице со полно ра-
ботно време, кое е примено во служба, му преста-
нува службата со денот на стапувањето на работа 
на лицето примено по оглас, односно по конкурс. 

6. Одмори и отсуства 

Член 454 
Граѓанско лице има право на годишен одмор во 

траење од 18 до 30 работни дена. Најмалиот број де-
нови на годишен одмор ќе му се определи на граѓан-
ско лице според пропис на републиката, односно на 
автономната покраина на чија територија е на 
служба, ако е тоа поповолно за него. 

Граѓанско лице стекнува право на користење 
годишен одмор по шест месеци непрекината служ-
ба и има право да го користи во секоја календар-
ска година. 

Должината на годишниот одмор во границите 
од став 1 на овој член зависи од работниот стаж, 
од работното место, од условите за работа и од по-
себните социјални услови под кои живее граѓан-
ското лице. 

Одредбите од чл. 369, 370 став 3, член 372 точ. 1 
до 3 и точ. 6 и 7, чл. 374, до 376, 379 до 383, 384 став 2, 
чл. 386 до 394 и член 396 на овој закон за одморите 
и отсуствата на воените лица се применуваат и врз 
граѓанските лица. По исклучок, на граѓанското лице 
може да му се одобри неплатено отсуство и подолго 
од 30 дена во една календарска година, ако го доз-
волуваат тоа потребите на службата, но не подолго 
од 90 дена. 

На граѓанско лице, на кое службата му преста-
нува по негово барање или без негова согласност 
со право на отказен рок, му се обезбедува кори-
стење на годишен одмор, ако стекнало право на 
него, во текот на отказниот рок, ако организација-
та на здружениот труд во која стапува на работа 
не прифатила да му обезбеди користење на годи-
шен одмор. 

Член 455 
Граѓанско лице што е примено на служба на 

определено време има право на платен одмор ако 
слул^бата траела најмалку четири месеци непре-
кинато. 

Одморот од став 1 на овој член се користи не-
посредно пред престанувањето на службата, одно-
сно на крајот на годината, а се определува на ТОЈ на-
чин што за секои два месеца непрекината служба 
се одобруваат три дена одмор. 

Лицето од став 1 на овој член има право на пла-
тен одмор според прописот на републиката, одно-
сно на автономната покраина, ако е тоа поповолно 
за него. 

7. Плати и додатоци 

Член 456 
За вршењето на службата на граѓанското ли-

це му припаѓа плата. 
Платата се состои од основна плата, а под опре-

делени услови и од додатоци. 
Платата се исплатува месечно наназад. 

Член 457 
Основната плата му се определува на граѓанс-

кото лице во границите на рамковниот износ утвр-
ден за работното место на кое е поставено или за 
групата работни места во која се наоѓа работното 
место на кое е поставено. 

Рамковните износи за определување на основна-
та плата се утврдуваат спрема значењето и сложе-
носта на работите на работното место и степенот и 
видот на стручната подготовка потребна за врше-
ње на тие работи. Во границите на рамковниот из-
нос основната плата се определува спрема обемот и 
сложеноста на работите на работното место, работ-
ното искуство потребно за вршење на тие работи 
и степенот и видот на стручната подготовка на 
граѓанското лице што ги врши тие работи. 

Рамковните износи за определување на плата-
та од став 2 на овој член се утврдуваат така што 
основната плата на граѓанското лице со додатоците 
што му припаѓаат, освен додатокот што се определу-
ва според условите на работата во ЈНА, да биде во 
согласност со личните доходи на работниците од 
иста стручност кои работат на соодветни работи во 
организациите на здружен труд, во местото во кое 
е воената единица, односно воената установа. 

На работните места на кои е можно да се мери 
ефектот, платата може да се определи и спрема 
ефектот. 
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На истакнатите стручњаци и на други лица кои 
се неопходни за ЈНА, може со договор да ум се огхре-
делрг основна плата независно од утврдените рам-
ковни износи за истите или слични работни места. 

Член 458 
Додатоците му се определуваат на граѓанско-

то лице според условите на работата во ЈНА, усло-
вите на работата на работното место и по основ на 

«• минатиот труд. 

Член 459 
Дел од паричните средства наменети за плати 

на граѓанските лица може да се издвои заради на-
градување за залагање и успех во работата, на на-
чин што ќе го пропише сојузниот секретар. 

Член 460 
Основната плата не може да му се намали на 

граѓанското лице додека се наоѓа на работното ме-
сто за кое му е" определена таа плата. 

Член 461 
На граѓанското лице што е преместено по молба, 

му се определува основна плата во износ кој му од-
говара на износот на основната плата на граѓанско-
то лице што работи врз истите или слични работи. 

Член 462 
На граѓанско лице, привремено распоредено на 

друго работно место, или привремено доделено на 
работа во друга воена единица, односно воена уста-
нова, ако привремената работа трае подолго од 30 
работни дена. му се определува основна плата за 
време на привремената работа спрема работното ме-
сто чии работи привремено ги врши, ако е тоа по-
поволно за него. 

Џ. 

Член 463 
Врз граѓански лица кои вршат служба надвор 

од границата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија или се упатени во стран-
ство заради усовршување, согласно се приме-
нуваат одредбите за платите на активните воени 
лица кои се наоѓаат во странство, или платата им 
се определува со примена на член 457 став 5 од овој 
закон. 

Член 464 
На граѓанско лице му припаѓа плата за дните 

на државни и воени празници и за дните на одмор и 
отсуство, ако со овој или со друг закон не е опреде-
лено поинаку. 

За часови на ноќно работно време, работа 
подолга од полното работно време и работа во де-
нови на празници, на граѓанското лице платата му 
се зголемува според мерилата и на начин на кој 
по овие основи се врши распределба на средствата 
за лични доходи и други примања на работниците 
во сојузните органи на управата. 

На граѓанското лице не му припаѓа плата за 
работа подолга од полното работно време и за ра-
бота во денови на празници ако таа работа е наре-
дена поради несреќа (пожар, поплава, земјотрес и 
др.) што ќе и се случи или непосредно и се зака-
нува на воената единица, односно на воената уста-
нова во која е на служба или поради приправно-
ста на таа воена t единица односно воена установа. 

Граѓанско лице, што е привремено спречено за 
работа поради болест, го остварува за тоа време 
правото на надомест според прописите кои ва-
жат за осигурениците-работници во местото во кое 
$ на служба. 

- На граѓанско лице не му припаѓа плата за на-
доите , односно дните, во кои неоправдано изоста-
нало од работното местен , 

Ако платата се исплатува за определен број де-
нови во месецот, дневниот / износ на платата се 
утврдува така што месечниот износ на платата ќе 
се подели со бројот на работните дни во месецот и 
дните кои, во поглед на правото на плата, според 
закон се изедначуваат со работните дни. 

Член 465 
На граѓанско лице кое е отстрането од должно-

ста според член 299 од ОВОЈ закон, освен за време 
на издржување казна затвор, а не е распоредено на 
работа на друго работно место, му се исплатува 
една половина од платата. На лице, кое е отстранеа 
то од должноста, а е распоредено на работа на дру-
го работно место, му припаѓа плата на работното 
место на кое е распоредено. . 

Ако настапат причините од член 301 од овој 
закон поради кои се смета дека граѓанско лице и 
не било отстрането од должност, му припаѓа раз-
ликата до полниот износ на платата на работното 
место од кое е отстрането. 

Како основ за определување на платата, односно 
разликата до полниот износ се зема платата што 
на граѓанското лице му е определена според реше- , 
нието, а за лицата што се плаќаат според ефект 
просекот на платата по час остварен во тримесеч- ! 
ниот период непосредно пред отстранувањето од 
должноста. ј 

За време на издржување казна затвор на тра-, i 
ганско лице не му припаѓа плата. ^ Ј 

/ 
8. Други права 

Член 466 
На граѓанско лице што работи врз работи и на 

работно место на кои, поради природата на работа-
та, мора да има посебна облека и обувки, или об-
леката и обувките се трошат повеќе отколку обич-
но, му се даваат бесплатно на користење работна 
облека и обувки. Работната облека и обувките можат i 
да му се дадат бесплатно на користење на граѓан-
ско лице на работа во определени воени установи, 
ако го бара тоа потребата на службата. 

Член 467 
Граѓанско лице што е поставено на работно 

место на кое извршувањето на работите е врзано 
со зголемана опасност од повреди и заболувања, се 
подложува на периодични здравствени прегледи, 
според посебен пропис што го донесува сојузниот 
секретар. 

9. Престанување на службата 

Член 468 
На граѓанско лице службата му престанува гш 

барање, со негова согласност, без негова согласност 
и по силата на закон. 

Член 469 
Граѓанско лице кое сака да му престане служ-

бата поднесува писмено барање до првиот претпо-
ставен старешина. 

Барањето за престанување на службата не мо-
ра да се образложува. 

Надлежниот старешина е должен да го задоволи 
барањето за престанување на службата. По иск-
лучок, за граѓанско лице кое во врска со шко-
лување, стипендирање или специјализација е обвр-
зано да остане определено време во службата во ЈНА, 
актот за престанување на службата, по негово ба-
рање, може да биде донесен пред истекот на об-
врската, ако го дозволуваат тоа потребите на служ-
бата. Во тој случај федерацијата има право да ба-
ра надоместок на трошоците за школување, стипен-

1 
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дирање или специјализација сразмерно на неизвр-
шениот дел од обврската. 

Член 470 
На граѓанско лице кое самоволно ќе ја напу-

шти службата или ако барало . престанување на 
службата, па ќе ја напушти службата пред истекот 
на отказниот рок, му престанува службата. Се сме-

• *а дека самоволно ја напуштило службата и гра-
ј ѓанско лице кое неоправдано ќе изостане од рабо-
т н о т о место седум или повеќе работни дни едно-

подруго. 
I Самоволното напуштање на службата се утвр-
дува со решението за престанување на службата. 
Службата престанува со денот на самоволното на-
пуштање на службата. Жалбата против решението 
за престанување на службата не го одлага негово-
то извршување. 

Лице што самоволно ќе ја напушти службата 
е должно да и ја надомести на федерацијата ште-
тата што ја предизвикало со таквата постапка. 

Член 471 
Освен случаите кои со овој закон се предвиде-

ни како причини за престанување на службата, на 
граѓанско лице може да му престане службата со 
негова согласност. 

Член 472 
На граѓанско лице може да му престане служ-

бата без не:ова согласност: 
1) ако се укине работното место на кое е по-

ставено, а се исполнети условите од член 473 став 
1 на ОВОЈ закон, 

2) ако се утврди дека работната способност на 
граѓанското лице не ги задоволува барањата на ра-
ботното место на кое е поставено; 

3) ако одбие да постапи според конечното ре-
шение за поставувањето, односно за пресметување-
то на друго работно место за кое се бараат услови 
кои. му одговараат на степенот и видот на струч-
ната подготовка на граѓанското лице, односно, на 
работното место чии работи им одговараат на ра-
ботите што граѓанското лице ги вршело до поста-
вувањето, односно до преместувањето или ако не се 
јави на конкурс за повторен избор на работното 
двесто на кое се наоѓало до тогаш; , 

4) кога ќе ги исполни услоите за .лична пен-
зија; 

5) ако при приемот во службата премолчило 
или дало неточни податоци во поглед на условите 
утврдени со закон или со прописот донесен врз 
основа на закон за прием во службата и стапува-
ње на определено работно место, ако тие податоци 
биле од влијание врз приемот во службата. 

По исклучок од став 1 на овој член, на граѓан-
ско лице службата може да му престане по одлука 
на сојузниот секретар, кога го бараат тоа особените 
потреби на службата и интересите на ЈНА. 

На граѓанско лице му престанува службата 
според точка 2 став 1 од овој член ако не постои 
потреба од пополнување на друго соодветно работ-
но место во единиците, односно установите на ЈНА 
во местото во кое се наоѓа на служба или ако од-
бие да се оспособи за 'работи на друго работно 
место. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, на граѓанско лице кое не ги задоволува ба-
рањата на работното место поради тоа што со со-
јузон закон или со пропис на Сојузниот извршен со-
вет, за работното место на кое се наоѓа, се бара 
друга стручна подготовка или повисок степен на 
стручна подготовка од истата струка, од оној што 
го има ТОЈ, службата може да му престане под 
условите од член 473 став 1 на овој закон. 

Член 473 
На граѓанското лице од член 472 став 1 точка 

1 на овој закон, не може да му престане службата 
без негова согласност, освен ако не постапи според 
решението за поставување на друго работно место во 
истата воена единица, односно воена установа или во 
друга воена единица, односно воена установа во ис-
тиот гарнизон, што им одговара на неговите стручни 
и работни способности, или на работно место на кое 
се вршат работи што им одговараат на работите на 
работното место што е укинато; или ако го одбие по-
нуденото работно место надвор од ЈНА, во истото 
место, што им одговара на неговите стручни и ра-
ботни способности, односно работно место на кое се 
вршат работи што им одговараат на работите на ра-
ботното место што е укинато; или ако одбие да кон-
курира, односно да поднесе барање за вработување 
на такви работни места; или ако одбие да се оспо-
соби за вршење работи на друго работно место. 

По исклучок, од причините предвидени во член 
472 став 1 точка 2 и став 2 на овој закон, не може 
да му престане службата без согласност на граѓан-
ско лице кое има 30 (маж), односно 25 (жена) го-
дини пензиски стаж или 25 години ефективна служ-
ба во ЈНА, освен под условите од став 1 на овој 
член. 

Лицето од ст. 1 и 2 на овој член на кое не мо-
ж е да му престане службата без негова согласност, 
се става на располагање кое трае додека не ќе се 
распореди на друго работно место или додека не 
ќе настапи причина за престанување на службата. За 
тоа време граѓанското лице врши работи што ќе 
му ги определи надлежниот старешина, а му припаѓа 
плата спрема работното место на кое се наоѓало до 
денот кога е ставено на располагање. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се одне-
суваат на граѓанското лице уживател на пензија, 
ниту на граѓанското лице корисник на надомест. 

Член 474 
Се смета дека во смисла на член 472 став 1 точ-

ка 1 од овој закон работното место е укинато: 
1) ако поради формациски измени се укине ра-

ботното место на кое граѓанското лице е поставено 
(навалување на бројот на работни места или изме-
на на пропишаните нормативи врз основа на кои 
било установено работното место на кое граѓанско-
то лице е поставено); 

2) ако граѓанското лице не се согласи со пре-
местување кога воената единица, односно воената 
установа во која се наоѓа на служба, се преместу-
ва во друго место. 

Ако во воената единица, односно воената уста-
нова или во нивната организациона единица (од-
деление, отсек и ел.) поради формациски измени се 
намалува бројот на граѓански лица на работното 
место, службата им престанува на оние граѓански 
лица за кои старешината на 'воената единица, од-
носно на воената установа, на предлог од комисија-
та што ја формирал тој старешина, ќе утврди дека 
претставуваат вишок. При давањето на предлогот 
комисијата првенствено води сметка за работните! 
квалитети на тие лица, и за други околности. 

Член 475 
Граѓанското лице на кое му престанала служ-

бата поради укинување на работното место (член 
474), има право повторно да стапи во служба во 
воената единица, односно воената установа во која 
било на служба, ако во рок од една година од де-
нот кога му престанала службата повторно се во-
веде укинатото работно место. 

Лицето од став 1 на овој член писмено се по* 
викува во определен рок да се врати во службата* 
Ако ова лица не се одзове на позивот се смета де-
ка не сака да се врати во службата, а работното 
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'место се пополнува на начинот определен со овој 
закон. г 

Решението за престанување на службата за-
должително содржи поука за начинот на оствару-
вање на правото на повторно стапување во служба 
(ст. 1 и 2). 

Член 476 
Фактот дека граѓаското лице не ги задоволува 

барањата на работното место на кое се наоѓа со 
оглед на неговите работни способности, го утврдува 
комисијата што ја формира старешината на воена-
та единица, односно на воената установа. 

Комисијата се формира од редот на стручњаци 
од иста струка и најмалку со ист степен на струч-
на подготовка која се бара за работата на работ-
ното место на кое се наоѓа граѓанското лице чија 
работна способност се утврдува. За членови на ко-
мисијата можат да се именуваат лица надвор од 
составот на воената единица, односно на воената 
установа, ако такви нема во единицата, односно 
установата. 

Комисијата од став 1 на овој член не се фор-
мира во случај на престанување на слулсбата на 
граѓанското лице од член 472 став 4 од овој закон. 

Член 477 
На граѓанското лице на кое треба да му пре-

стане службата без негова согласност според член 
472 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, не може да му 
се издаде решение за престанување на службата 
додека според наод од лекар е привремено здрав-
ствено спречено односно неспособно за работа, до-
дека е на' стручно усовршување или специјализа-
ција на која го упатил надлежниот старешина, до-
дека е на годишен одмор, воена вежба или на слу-
жење воен рок и додека граѓанското лице — жена 
е бремена, односно со дете до осум месеци возраст. 

Член 478 
Граѓанското лице на кое службата му преста-

нува по барање, со негова согласност или без со-
гласност, има должност и право да остане на рабо-
та од 30 дена до 6 месеци ( отказен рок), зависно 
од работниот стаж, ако граѓанското лице и старе-
шината на воената единица, односно на воената 
установа, не се договорат поинаку. 

Отказниот рок се смета од денот на поднесу-
ван.ето на барањето за престанување на службата, 
односно од денот на доставувањето на првостепе-
ното решение за престанување на службата. По 
исклучок, ако службата престанува според член 
472 став 1 точка 3 од овој закон, отказниот рок се 
смета од денот на доставувањето н& првостепеното 
решение за поставување, односно преместување. 

На граѓанското лице, на кое службата му пре-
станува поради исполнување на условите за пен-
зија, решение за престанување на службата може 
да му се достави така што отказниот рок да исте-
кува најрано со денот на исполнувањето на условите 
за стекнување право на пензија. 
t Во текот на отказниот рок граѓанското лице 
Има право во редовното работно време да излегува 
заради барање друго вработување. Отсуствување-
то по овој основ може да трае дванаесет часа сед-
мично. а по исклучок, ако е тоа неопходно, и по-
долго, за што одлучува надлежниотЈ^тарешина. 

f Член 479 
А* 
г* Старешината на воена единица, односно на вое-
на установа е должен да ги испита сите можности 
и да преземе потребни мерки заради вработување 
надвор од ЈНА на граѓанските лица кои, од при-
чините наведени во член 472 став 1 точ. 1 и 2 на 
овој закон, се јавуваат како вишок во воената еди-
ница, односно воената установа. 

Граѓанското лице кое поради укинување на ра-
ботното место на кое се наоѓало е ставено на рас-
полагање според член 473 став 3 од овој закон, 
има под еднакви услови, право на првенство при 
вработувањето надвор од ЈНА. 

Сојузниот 'секретаријат за народна одбрана, во 
рамките на средствата наменети за таа цел, мол«; 
да учествува во финансирање на вработувањето на 
граѓанските лица на кои службата во ЈНА им пре-
станува според член 472 став 1 точ. 1 и 2 од овој 
закон. 

Член 480 
Граѓанското лице чие работно место се укинува 

може, пред врачувањето на решението за престану-
вање на службата, да се упати на најнужно оспо-
собување за вршење други работи (преквалифика-
ција). 

Граѓанското лице од став 1 на овој член кое вр-
шело работи врзани исклучиво за воената техника, 
воооужување или други слични работи, ќе се упати 
на преквалификација ако поради потесната специ-
јалност, по, престанувањето на службата, му е отеж-
ната можноста за вработување надвор од ЈНА на 
работи за кои се бара стручна подготовка рамна 
на степенот на стручната подготовка, односно на 
квалификацијата што ја има тоа. 

Поблиски прописи за начинот и траењето на 
преквалификацијата на граѓанските лица за вр-
шење работи надвор од ЈНА според ст. 1 и 2 од 
овој член донесува сојузниот секретар, во соглас-
ност со начинот и траењето на оспособувањето на 
работниците во организациите на здружениот труд. 

Член 481 
На граѓанското лице на кое со негова соглас-

ност ќе му престане службата според член 472 став 
1 точка 1 од овој закон, му припаѓа испратнина: 

1) во височина на двомесечна плата, ако има 
над 10 години служба БО ЈНА, од што последните 
5 години непрекинато; 

'2) во височина на четирпмесечна плата, ако 
има над 20 години служба во ЈНА, од што послед-
ните 10 години непрекинато. 

На граѓанското лице, на кое службата му пре-
станува од причините наведени во член 472 став 1 
точ. 1 и 2 и став 2 на ово! закон, ако не сака да 
го користи правото на отказен рок или службата 
по негова желба му престанува пред истекот на 
отказниот рок, му припаѓа испратнина во износ од 
50°/о од платата што би ја примало во текот на 
отказниот рок, односно на дел од неискористениот 
отказен рок. 

На граѓанското лице, што ги исполнува усло-
вите според ст. 1 и 2 од овој член, му припаѓа ис-
пратнина од обата овие става. 

На граѓанското лице, на кое му престанува 
службата поради исполнување на условите за пен-
зија, му припаѓа испратнина во износ од една до 
четири месечни плати, зависно од годините ефек-
тивна служба поминати во ЈНА. 

Во случај на смрт на граѓанското лице, испрат-
нината што би му се исплатила според одредбите 
од став 4 на овој член му се исплатува на неговото 
семејство ако никој од членовите на семејството 
нема право на еднократна парична помош. 

Член 482 
На граѓанското лице му престанува службата 

по силата на закон: 
1) ако на начинот пропишан со закон е утвр-

дено дека е наполно неспособно за работа — со 
денот на доставувањето на правосилното решение 
за утврдената неспособност до военава единица, 
односно воената установа во која е на служба; 
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2) ако со одредбите на закон, односно со пра-
восилна одлука на судот или на друг орган, му е 
забрането да ги врши работите на работното место 
на кое работи — со денот на доставувањето на пра-
восилната одлука до воената единица, односно вое-
ната установа во која е на служба; 

3> ако биде осудено на казна затвор во трае-
ње подолго од 6 месеци — со денот на стапувањето 
ва издржување казна; 

4) ако му биде изречена мерка за безбед-
ност, воспитна или заштитна мерка во траење по-
долго од шест месеци — со денот на примената на 
мерката; 

5) ако е казнето со отпуштање од службата во 
ЈНА — со денот на доставувањето на извршната 
пресуда. 

Член 483 
Решението за престанување на службата иа 

граѓанско лице мора да биде писмено, со образло-
жение. Во спротивно, ќе се смета дека решение за 
престанување на службата не е донесено. 

10. Посебни одредби 

Член 484 
Врз граѓанските лица се применуваат следните 

одредби од овој закон што се однесуваат на воените 
лица: 

1) за состанокот на воената единица односно 
воената установа (чл. 50 до 52); 

2) за поплаките и другите поднесоци (чл. 57 до 
60 и член 61 ст. 2 и 3); 

3) за чувањето на државна, воена, службена и 
деловна тајна (член 62); 

4) за патувањето во странство, за примањето 
на странско одликување и за зачленувањето во 
странско здружение (член 67 став 1 и член 68); 

5) за одликувањата и пофалбите (чл. 131 и 133); 
6) за еднократната парична помош и за другите 

права во врска со оштетување на организмот или 
со смртта на активното воено лице (член 146 ст. 1 
до 4, член 147 став 1 и чл. 148 до 153); 

7) за правото на членовите на семејството на 
умреното активно воено лице, односно за правото 
на активното воено лице во случај на смрт на член 
од потесното семјество, на надомест на трошоците 
за превоз на посмртните останки до местото на пог-
ребот, ако граѓанското лице е преместено по потре-
ба на службата (член 158); 

8) за наградите (чл. 335 и 336); 
9) за надоместите на патните и други трошоци 

на активните воени лица (чл. 343 до 349 и чл. 352 
и 353) освен за надоместот на селидбените трошоци 
за селидба до местото во кое сака да се настани по 
престанувањето на службата во ЈНА 'ако граѓан-
ското лице во местото во кое му престанала служ-
бата во ЈНА не било преместено по потреба на 
Службата; 

It)) за правото на бесплатно сместување кога 
привремено престојува во воената единица, односно 
воената установа, ако на граѓанското лице по овој 
основ не му се зголемува платата и за правото на 
бесплатен оброк храна за време на вршењето на 
службата која предизвикува зголемени* физички 
или психички напори (член 355 ст. 3 и 4); 

11) за дисциплинската одговорност на активните 
воени лица (чл. 161 до 164, член 165 став- 2, чл. 166 
и 169, чл. 171 до 173, чл. 175 до 177, чл. 179 до 183, 
чл. 186 и 187, чл. 189 до 199, чл. 201 и 202 и член 505), 
со тоа; што на граѓанските лица за дисциплински 
престапи можат да им се изрекуваат следните дис-
циплински казни: укор, строг укор, распоред на дру-
го работно место што и одговара на стручната под-

готовка на граѓанското лице, намалување на месеч-
ната плата за 5% до 10% во траењето од еден до I f 
месеци или отпуштање од службата во ЈНА; што 
бранител на обвинетото граѓанско лице пред воениот 
дисциплински суд може да биде и граѓанско лице; 
што одредбите на член 174 од овој закон сообразно 
се применуваат во поглед на граѓанското лице на 
кое му престанала службата поради казната отпуш-
тање од служба во ЈНА и што управен спор не 
може да се води против пресуда на Вишиот воен 
дисциплински суд ако е изречена дисциплинската 
казна: укор, строг укор, распоред на друго работно 
место што и одговара на стручната подготовка на 
граѓанското лице или намалување на месечната 
плата; 

12) за одговорноста за стопански престапи (чл. 
223); 

13) за материјалната одговорност (чл. 224 до 243); 
14) за отстранувањето од должноста (чл. 299 до 

301). 
Одредбите на подзаконските прописи донесени 

за спроведувањето на одредбите од став 1 на овој 
член. сообразно се применуваат и врз граѓанските 
лица. 

Член 485 
Сојузниот секретар или старешината што ќе го 
овласти тој, може, по молба или по предлог, да ја 
намали, ублажи или. прости секоја дисциплинска 
мерка или казна изречена на граѓанското лице. 

Член 486 
Кога кадровскиот совет на воена единица, од-

носно на воена установа (член 302) ги разгледува 
прашањата кои се однесуваат на граѓански лица, 
синдикалната организација има право да определи 
во советот свој претставник. 

Кога надлежниот старешина одлучува за обе-
мот на правата на граѓанските лица, должен е 
пред донесувањето на решението да прибави ми-
слење од комисијата, што ја формира за таа цел. 

Синдикалната организација има право да пред-
ложи еден член на комисијата од став 2 на овој 
член. 

Член 487 
Синдикалната организација може граѓанско 

лице, по негово барање или согласност, да го за-
стапува во остварувањето на неговите права од 
работниот однос. И во решавањето на други праша-
ња, кои се однесуваат на граѓанските лица, се ко-
ристи иницијативата на синдикатот. 

Член 488 
Сојузниот секретар донесува поблиски прописи 

за спроведувањето на одредбите од овој закон кои 
се однесЈ^ваат на граѓанските лица: за пополнува-
њето за одморите и отсуствата, за платата, за до-
датоците, за наградите и испратнината и за побли-
ските услови за нивното определување, односно 
доделување, за утврдувањето на нормите на работ-
ниот ефекат и за плаќањето според ефект, за надо-
местот за време на привремена спреченост за работа 
која, согласно со општите прописи, се исплатува 
врз товар на финансискиот план на Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана, за стручното образо-
вание и усовршување, за должината на отказните 
рокови, за обврската на граѓанското лице да работи 
подолго од полното работно време, за работните 
места на кои се даваат на бесплатно користења 
работна облека и обувки, за видот на работната 
облека ТЈ обувките и за роковите на нивното траење, 
и за другите прашања од односите во службата 
што во сојузните органи на управата се уредуваат, 
со општи акти на органите. 
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Г л а в а XVI 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
ВО СЛУЖБАТА И ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ДРУГИ 

АКТИ ВО ЈНА 

1. Надлежност за решавање на односите во служ-
бата 

Член 489 
Врховниот командант решава за поставување, 

преместување, прием во активна воена служба и 
престанување на службата на генерали. 

Член 490 
Сојузниот секретар и старешините на определени 

воени единици и воени установи на ЈНА решаваат: 
1) за прием на резервни помлади офицери, офи-

цери до чин полковник и воени службеници во 
активна воена служба; 

2) за преведување воени службеници во со-
одветни чинови на помлади офицери, односно офи-
цери и за преведување според член 42 од овој закон; 

3) за поставување и преместување и други со-
стојби во службата на помлади офицери, на офи-
цери до чин полковник и на воени службеници; 

4) за престанување на службата на активни 
помлади офицери, офицери до чин полковник и 
воени службеници. 

Сојузниот секретар со посебен пропис ќе ги опре-
дели старешините кои ќе вршат одделни работи од 
став 1 на овој член. 

Член 491 
Акт за разрешување од службата на лицето за 

кое е донесен акт за престанување на службата, 
донесува претпоставениот старешина на положба ко-
мандант на полк или на повисока положба. 

Член 492 
Актите за произведување, поставување и пре-

местување на активни воени лица и за унапреду-
вање на помлади офицери, офицери и воени служ-
беници не се образложуваат. Причините мораат да 
се наведат само ако се одбива барањето, односно 
молбата на активно воено лице, освен ако се одби-
ва барањето за унапредување во чин на полковник 
и во повисок чин, или за вонредно и предвремено 
унапредување. 

Жалбата против актите за поставување, преме-
стување, ставање на располагање и отстранува-
ње од должноста не го задржува нивното извршу-
вање. Против актот за поставување и преместува-
ње, како и против актот за вонредно и предвремено 
унапредување, не може да се води управен спор. 

Член 493 
Сојузниот секретар и старешините на определени 

е т н и ц и и установи на ЈНА донесуваат за граѓан-
ските лица акти за прием во службата, поставува-
ње, определување на платата, престанување на служ-
бата и за други односи во службата, ако со општи-
те прописи за тоа не е предвидена надлежност на 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот секретар со посебен пропис ќе ги оп-
редели старешините надлежни за донесување на ак-
тите од став 1 на овој член. 

Член 494 
Актите за односите во службата на воените лица 

и на граѓанските лица, кои содржат доверливи по-
датоци, им се соопштуваат на тие лица со потпис. 
Денот на соопштувањето се смета како ден на до-
ставување во смисла на прописите со кои.се уредува 
управната постапка. 

Член 495 
Ако граѓанско лице смета дека со конечниот 

акт, со кој е одлучено за неговите права и должно-
сти од односите во службата, му е повредено пра-
вото може, заради остварување на тоа право, да по-
веде управен Спор пред Врховниот воен суд. ; 

Член 496 I 
Надлелшоста за решавање за односите во случ 

жбата на воените лица во војна ја пропишува Вр'^ 
ховниот командант. 

2. Надлежност за донесување други акти 

Член 497 
Ако со закон или пропис донесен врз основа на 

закон не е определена надлежност на друг орган, 
за решавање во управните работи во прв стелец 
стварно е надлежен^ старешината на воена едини* 
ца, односно на воена установа, на положба коман-
дант на самостоен баталјон (дивизион), командант 
на полк или старешина на воена единица или вое-
на установа, со на нив рамна или повисока положба, 
за кого со формацијата е предвиден чин потполков* 
ник или повисок чин. ^ 

<3 
Член 498 

За донесувањето решение во управната постапка 
месно е надлежен старешината на воената единица, 
односно воената установа во која се наоѓа во служ-
ба лицето за чие право, односно обврска се решава. 

Ако се решава за правото односно обврската на 
старешината на воената единица, односно воената 
установа од став 1 на овој член, или ако тој старе-
шина според закон треба да биде изземен од реша-
вањето од други причини, за донесување решение 
месно е надлежен старешината на повисоката воена 
единица, односно воена установа кој му е непосредно 
претпоставен. ј 

Член 499 . 
За жалбата во управните работи против реше-

нието на старешината од чл. 497 и 498 на овој закон 
решава старешината на воената единица, односно на 
воената установа непосредно претпоставен на старе* 
шината што го донел првостепеното решение. 

Г л а в а XVII 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА СЛУЖБАТА ВО ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ВОЕНИ УСТАНОВИ 

Член 500 
Сојузниот секретар може да пропише дека вое-

ните лица и граѓанските лица на служба во опреде-
лени воени установи на ЈНА (во натамошниот текст: 
работниот колектив) чија дејност има производен, 
услужен или друг сличен карактер, имаат права и 
должности, во согласност со карактерот и задачата 
на воената установа, да стекнуваат доход, да одлучу-
ваат за внатрешната организација, за распределба-
та на доходот и за други прашања определени со 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Сојузниот секретар ги определува воените уста-
нови во кои се применуваат одредбите на оваа глава 
и поблиску го уредува остварувањето на правата од 
став 1 на овој член. 

Член 501 
Работниот колектив, со свои општи акти, опре-

делува за кои прашања од член 500 на овој закон 
одлучува непосредно, а кои му ги доверува на со-
ветот на воената установа и на други органи на уп-
равувањето. 

1 
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Општите акти од став 1 на овој член работниот 
колектив ги донесува на состанок на воената ус-
танова. 

Член 502 
Ако сојузниот секретар или старешината што ќе 

го овласти тој утврди дека општиот акт на воената 
установа не е во согласност со закон или со зада-
чата за чие извршување воената установа е основа-
на. ќе бара од воената установа општиот акт да се 
усогласи со законот, односно со задачата на воената 
установа. 

Ако воената установа не го усогласи општиот 
акт со законот или со задачата за чие извршува-
ње воената установа е основана, сојузниот секре-
тар ќе го укине ТОЈ акт и со свој акт ќе го замени 
општиот акт на воената установа. 

Сојузниот секретар може со прописот од член 
500 на овој закон да определи одделен општ акт на 
воената установа да подлежи на претходна согла-
сност ^ на сојузниот секретар или на старешината 
што ќе го овласти тој. 

Член 503 
Старешината на воената установа од член 500 

на овој закон го поставува сојузниот секретар, од-
носно друг старешина надлежен според прописите 
за поставување на воените, односно граѓанските 
лица. 

Старешината на воената установа за својата рабо-
та му одговара на сојузниот секретар односно на 
старешината што ќе го овласти тој. чЗа извршување 
на општите акти на воената установа, на одлуките 
и заклучоците на советот и на другите органи на уп-
равувањето на воената установа, старешината на во-
ената установа одговара и пред работниот колектив, 
пред советот на установата, односно пред другите 
органи на управувањето на воената установа. 

Старешината на воената установа има право да 
го запре извршувањето на општ акт на воената ус-
танова, на одлука и заклучок на органот на управу-
вање ако најде дека се незаконити или дека не се 
во согласност со задачата на воената установа. 

Ако работниот колектив, односно органот на 
управување остане при општиот акт, одлуката или 
заклучокот од став 3 на овој член, старешината на 
воената установа го известува за тоа сојузниот се-
кретар кој постапува во смисла на член 502 ст. 1 
и 2 на овој закон. 

Член 504 
Сојузниот секретар или друг старешина надле-

жен за поставување, ги определува активните воени 
лица за работните места во воената установа од член 
500 на овој закон кои се пополнуваат со тие лица. 

Член 505 
За жалбите против одлуките на старешината на 

воената установа од член 500 на овој закон, освен 
за жалбите против одлуките со кои им се изречени 
дисциплински мерки на воените лица, односно каз-
на затвор според член 168 од овој закон ,решава со-
ветот на установата. 

III Д Е Л 

Г л а в а XVIII 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 506 
Питог.тц на школа за активни офицери кој до 11 

tbrr .r-аги 1гг; В година стекнал чин постар вод пг тк го 
зе >Г7:^т? I'jj чин под условите пропишани со со-
јѕ зон застои. 

Член 507 
Воените службеници кои до 12 мај 1974 година им 

припаѓале на други служби (член 12 став 3), остану-
ваат и понатаму во тие служби и на нив се одне-
суваат одредбите од овој закон. 

Воените службеници од став 1 на овој член кои 
поради ограничениот број места определени со фор-
мацијата за пополнување со активни воени службе-
ници не можат да се постават во рамките на служ-
бата на која и припаѓаат, по исклучок од одредбите 
на член 271 став 1 од овој закон можат да се по-
стават во рамките на друга служба, ако за Такво по-
ставување дадат согласност. 

'Барањата за прием односно преведување во кла-
са на активен воен службеник кои не се завршени 
до 12 мај 1974 година, ќе се решат според одредбите 
од Законот за Југословенската народна армија. 

Член 508 
Активни помлади офицери во чин заставник кои 

ги исполнуваат општите услови за унапредување 
пропишани со овој закон (член 73), а кои до 12 мај 
1974 година поминале во чин заставник шест или 
повеќе години, се унапредуваат во чин заставник 
I класа со 12 мај 1974 година. Времето поминато во 
чин заставник подолго од шест години се смета како 
време поминато во чин заставник I класа. 

Член 509 
Одредбите од член 75 точ. 3 и 4, член 78 став 1 

точ. 1 и 2 и став 4, член 81 став 1 точ. 1 и 2 и став 3 
и член 86 став 1 точка 1 алинеи 2 и 3, точка 2 алинеи 
3 и 5 и точка 3 алинеи 2 и 4 на овој закон за про-
должување на времето во чиновите: постар водник, 
постар водник I класа, капетан и мајор односно во 
класите на воени службеници: VII, VI, V, IV и III, 
заради унапредување во повисок чин односно класа 
ќе се применат врз активните помлади офицери и 
активните офицери односно активните воени служ-
беници што во тие чинови односно класи ќе се за-
течат на 1 јануари 1981 година или по тој ден ќе 
стекнат некој од тие чинови односно класи. 

Член 510 
Одредбите од член 76 точка 3, член 77 став 1 и 

член 78 став 1 точка 2 и ст, 2 и 3 на овој закон се 
однесуваат и на активните офицери кои имаат сред-
на стручна подготовка, односно и на активните офи-

ц е р и што во чин потпоручник се произведени по 
положениот испит за чин активен потпоручник, а 
кои ќе се затечат во активна воена служба на 12 мај 
1974 година. 

По исклучок од чл. 79, 81 и 108 на овој закон, 
на активен офицер со чин капетан I класа кој има 
средна стручна подготовка, му се одобрува полагање 
испит за чин мајор ако е внесен во листата на кан-
дидатите за поставување на формациското место за 
кое е предвиден чин мајор. Тој офицер се унапре-
дува во чин мајор и потполковник кога ќе ги ис-
полни и другите услови што со овој закон се про-
пишани за активните офицери кои имаат виша 
стручна подготовка. 

Член 511 
Активен офицер на службата со висока стручна 

подготовка што положил испит за чин капетан на 
службата според програмата за испити за офицер 
на службата со висока стручна подготовка, не по-
лага испит за чин- мајор. 

Член 512 
Активните офицери кои стапиле во Југословен-

ската армија до 15 мај 1945 година напредуваат под 
условите што се пропишани со овој закон за актив-
ните офицери кои завршиле воена академија. 
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Член 513 
Активните воени службеници <ЈО нижа стручна 

подготовка, кои на денот на влегувањето ва сила на 
Законот за Југословенската народна армија се за-
текле во класите ХИ до VIII, ги задржуваат тие кла-
си и напредуваат под условите пропишани во чл. 
514 до 516 и во член 518 на овој закон. 

Во поглед на старешинството, на чиновите вод-
ник, водник I класа и постар водник им одговараат 
XII, XI и X класа на воените службеници. 

Одредбите од чл. 28 и 86 став 3 на овој закон се 
однесуваат и на активните воени службеници XII, 
XI и X класа. 

Член 514 
Активен воен службеник со нижа стручна под-

готовка кој се затекол во служа на денот на влегу-
вањето во сила на Законот за Југословенската на-
родна армија, може да напредува до VIII класа. 

«Активен воен службеник со нижа стручна под-
готовка кој ги исполнува општите услови за унапре-
дување, се унапредува во повисока класа ако по-
мине: 

1) во XII и XI класа — по 4 години, 
2) во X и IX класа — по 5 години. 

> За унапредување во IX класа, активен воен 
службеник со нижа стручна подготовка е должен да 
половен испит. 

По исклучок, активен воен службеник со нижа 
стручна подготовка кој во VIII класа поминал нај-
малку шест години, може да напредува до VI класа, 
ако има последна редовна службена оценка „се ис-
такнува" и ако положи испит за активен воен служ-
беник VII класа. Тоа лице е должно да помине во 
VII класа три години. 

Член 515 
По исклучок од одредбата на член 514 став 1 на 

овој закон, активен воен службеник со нижа стручна 
подготовка, кој стапил во Југословенската армија до 
15 мај 1945 година, напредува до IV класа, со тоа што 
е должен во класите од XII до X да го помине вре-
мето предвидено во член 514 став 2 на овој закон, а 
во класите од IX до V — времето предвидено во 
член 86 став 1 точка 1 на овој закон. 

Активен воен службеник со средна стручна под-
готовка кој стапил во Југословенската армија 
до 15 мај 1945 година, напредува до III класа. 
Тоа лице може да биде унапредено во III класа ако 
во IV класа помине 5 години и ако се наоѓа на место 
за кое во формацијата е предвидена виша или висо-
ка стручна подготовка. 

По исклучок од член 86 став 1 точ. 1 и 2 на 
овој закон, активен воен службеник што стапил во 
Југословенската армија до 15 мај 1945 година, должен 
е да помине во VI и V класа по 3 години ако има 
средна стручна подготовка, односно во VI класа 3 
години ако има виша стручна подготовка. 

Член 516 
Одредбите од чл. 509 и 513 на овој закон се од-

несуваат и на лицата што учествувале во активна 
и организирана работа во Народноослободителната 
борба и на кои таа работа им е признаена во стаж 
на осигурување од страна на надлежниот орган. 

Член 517 
Активен воен службеник кој положил стручен 

Јиспит за воен службеник во рамките на стручната 

подготовка што ја има, не го полага испитот за кла-
са пропишан во чл. 87 и 514 став 3 на овој закон, 

Активен воен службеник од член 515 на овој за-
кон, КОЈ до влегувањето во сила на Законот за Ју -
гословенската народна армија положил стручен ис-
пит во рамките на стручната подготовка што ја има, 
не полага испит за VII односно III класа. 

Член 518 
Воен службеник на музичката служба што според 

член 290 став 2 од Законот за Југословенската на-
родна армија бил должен да полага стручен испит 
за воен службеник XII класа, не може да биде уна-
преден во повисока класа додека не го положи ис-
питот за воен службеник VII класа од член 87 на 
овој закон, а воен службеник што положил стручен 
испит за воен службеник ХИ класа додека не по-
ложи дополнителен испит. 

Член 519 
Резервен воен службеник со нижа стручна под-

готовка може да напредува до VIII класа, а се уна-
предува под условите од член 92 точ. 2 до 4 и член 
95 ст. 1 и -2 на овој закон, со тоа што е должен во 
одделни класи да го помине времето пропишано 
во член 514 став 2 на овој закон. 

Воените службеници од став 1 на овој член ги 
унапредува старешината од член 104 став 2 на овој 
закон, односно органот определен со републички од-
носно покраински пропис во смисла на член 105 на 
ОВОЈ закон. 

Член 520 
На активен помлад офицер кој на 12 мај 1974 

година се наоѓал на школување во воена академија 
или во друга школа за активни офицери, времето 
поминато на тоа школување се смета како време 
поминато во активна воена служба. 

Како време поминато во активна воена служба 
се смета и времето што на школување во воена ака-
демија или во друга школа за активни офицери го 
поминале лицата Кои како активни подофицери биле 
упатени на тоа школување до 12 мај 1974 година. 

Член 521 
Активно воено лице кое до 11 февруари 1978 го-

дина е ставено на располагање поради потребата на 
службата по основ на навршувањето на годините 
на живот пропишани со одредбите од член 399 на ј 
овој закон, или по своја согласност или барање, ос- ј 
тану ва на располагање додека не ќе му се регулира 
состојбата во службата на друг начин пропишан со 
овој закон односно додека не ќе истече времето про- Ј 
пишано во член 298 на овој закон. 

Активното воено лице од став 1 на овој член 
на кое ќе му престане службата според одредбата 
од член 397 став I точка 3 на овој закон стекнува 
право на паричен надомест односно право на оспо-
собување за друга служба, под условите што важеле 
до 11 февруари 1978 година. 

Член 522 
Врз активните воени лица и питомците кои на 

12 мај 1974 година се затекле во ЈНА, во поглед на 
траењето на обврската за останување на служба во 
ЈНА (член 309), се применуваат прописите што важе-
ле во времето на нивното стапување на школување. 
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! Одредбата на став 1 на овој член се однесува и 
на воените стипендијанти затечени во тоа својство 
со денот на влегувањето во сила на овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
траењето на обврската за останување на служба во 
ЈНА на активните воени лица и на питомците што 
се школувале во воените школи за пилоти, се опре-
делува според одредбите на член 309 став 4 од овој 
закон. 

Член 523 
По исклучок од одредбата на член 314 од овој 

закон, ка активно воено лице — учесник на Народ-
ноослободителната војна, кое во војната или нај ма л-
ку пет години по Војната вршело должност повисока 
од должноста на која се затекло на 1 јануари 1972 
година, сојузниот секретар може да му определи по-
ложај на плата на повисока положај на група од по-
ложај ната плата што би му припаѓала според фор-
мациекото место на кое е затечено. 

Член 524 
Активно воено лице кое до 12 мај 1974 година 

ги исполнило условите за стекнување повисока по-
ложај на плата според одредбите од Законот за Ју-
гословенската народна армија и прописите донесени 
врз основа на ТОЈ закон, има право ца положај на 
плата според тие прописи. 

Член 525 
Одредбата на член 355 став 2 од овој закон се 

однесува и на резервните воени службеници ХИ, XI 
и X класа. 

Член 526 
Корисникот на паричен надомест на кој до 11 

'февруари 1978 година му престанала активната воена 
служба по одлука од Врховниот командант поради 
особените потреби на службата и интересите на воо-
ружените сили, и кој до тој ден остварил право на 
паричен надомест ,го задржува правото на износот 
на паричниот надомест шо му припаѓал до тогаш. 

Член 527 
По исклучок од одредбата на член 412 од овој 

закон, корисникот на надомест кој на 11 февруари 
1978 година бил вработен или вршел професионална 
дејност односно самостојна дејност со личен труд со 
средства во сопственост на граѓани, по основ на која 
е пензиски осигурен, има право на паричен надомест 
во износот што му припаѓал до тој ден, додека му. 
трае тоа вработување односно додека ја врши таа 
дејност. 

Член 528 
Лице кое до 12 мај 1974 година според член 262 

од Законот за Југословенската народна армија имало 
право на оспособување за друга служба со стекну-
вање на стручна подготовка, може да го оствари тоа 
право под условите од тој член и прописите донесени 
врз основа на тој член. 

Член 529 
На граѓанско лице кое е примено на служба во 

'ЈНА од друг орган поради пренесување на работите 
од надлежноста на тој орган во надлежност на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, времето 
што го поминало во тој орган на работите што се пре-
несени во надлежност на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, му се изедначува, заради оствару-
вање на правата според овој закон, со времето по-
минато на служба во ЈНА. 

485. 

Врз основа на член 22 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници („Слу-
жбен лист на СФРЈ",-'бр. 58/76), Законодавно-прав-
ната комисија на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ на .57. седница од 21 март 1978 година, го ут-
врди пречистениот текст па Законот за пензиското 
и инвалидското, осигурување на воените осигуре-
ници. 

Пречистениот текст на Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници ги опфаќа: Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување ка воените осигуреници 

(Службен лист ка СФРЈ", бр. 67/72), Законот за 
измени и дополненија на Законот за пензиското л 
инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/76), Законот за 
измени и дополненија на Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), и Исправката 
на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/78), во кои е означен денот на влегу-
вањето во сила на тие закони. 

АС бр. 368/11 
21 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија 

на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, 

проф. д-р Миодраг Зечевиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

(Пречистен текст) 

Д Е Л П Р В И 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воени осигуреници задолжително се осигуру-

ваат на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Член 2 
(1) Со пензиското осигурување се обезбедува 

право на старосна пензија по определено време 
поминато на работа и по наполнување определени 
години живот. 

(2) Со пензиското осигурување им се обезбеду-
ва право на определени членови на семејството на 
семејна пензија по смртта на воен осигуреник од-
носно уживател на старосна или инвалидска 
пензија според, овој закон. 

Член 3 
Со инвалидското осигурување се обезбедуваат 

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

Член 4 
Пензиското и инвалидското осигурување се 

обезбедуваат според начелата на заемност и соли-
дарност на осигуреници во Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници (во на-
тамошниот текст: Заедницата на воените осигуре-
ници). 
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Член 5 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување се стекнуваат со исполнување на условите 
определени со овој закон. 

Член в 
(1) Правата од пензиското осигурување се оп-

ределуваат зависно од работниот придонес, од тра-
ењето на осигурувањето и од други мерила утвр-
дени со овој закон, а за семејната пензија — и од 
бројот на лицата што имаат право на таа пензија. 

(2) Правата од инвалидското осигурување што 
се стекнуваат врз основа на инвалидност се опре-
делуваат спрема причината на инвалидноста, годи-
ните на живот на осигуреникот и неговиот работен 
придонес, а правата што се стекнуваат по основот 
на телесното оштетување — спрема причината и 
степенот на телесното оштетување. 

Член 7 
За работа на особено тешки и за здравјето 

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

Член 8 
Пензиите, паричните надомести за телесно ош-

тетување и други парични примања се усогласу-
ваат со економските движења заради зачувување и 
зголемување на нивната реална вредност. 

Член 9 
(1) Правата од пензиското и инвалидското оси-

гурување се лични права и не можат да се пре-
несуваат врз друго лице ниту можат да се насле-
дат. 

(2) Правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници не можат да за-
старат. 

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

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

да престанат само во случаите определени со со-
јузен закон. 

(3) Пензијата може да биде предмет на извр-
шување и обезбедување до една третина, а за по-
барување на издржување утврдено со судска од-
лука или со порамнување — до половината од из-
носот на пензијата. 

(4) Паричниот надомест за телесно оштетување 
и додатокот за помош и нега не можат да бидат 
предмет на извршување и обезбедување заради на-
плата на побарување. 

Член 11 
(1) Средствата за пензиското и инвалидското 

Осигурување се обезбедуваат со придонеси за пен-
зиско и инвалидско осигурување, од буџетот на фе-
дерацијата за обврските што настануваат со оства-
рување на правото на пензија на воените осигуре-
ници — борци од Народноослободителната војна и 
други категории борци и за дополнително финан-
сирање на пензиското и инвалидското осигурување 
според овој закон, и со други приходи утврдени 
со овој закон. 

(2) Од средствата, обезбедени во смисла на став 
1 од овој член, се формира Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Заедницата на вое-
ните осигуреници (во натамошниот текст: Фондот). 

Член 12 
Обврските на Заедницата на Боевите осигуре-

ници по основот на пензиското и инвалидското 
осигурување се извршуваат врз товар на Фондот. 

Д Е Л В Т О Р И 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Г л а в а I 

ВОЕНИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 13 
Воени осигуреници, во симсла на овој закон, 

се лица кои: 
(1) имаат својство на активни воени лица спо-

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

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

Член 14 
Лице на кое му престанало својството на воен 

осигуреник, а кое во моментот на престанувањето 
на својството на воен осигуреник ги исполнувало 
условите за стекнување на правата според овој за-
кон, ги стекнува правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување според тоа својство, ако со овој 
закон не е пропишано поинаку. 

Г л а в а II 

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА 

1. Услови за стекнување пензија 

Член 15 
(1) Право на старосна пензија стекнува воен 

осигуреник — маж со наполнети 60 години живот 
односно воен осигуреник — жена со наполнети 55 
години живот и најмалку 20 години пензиски 
стаж. 

(2) Право на старосна пензија стекнува воен 
осигуреник — маж со наполнети 40 години пен-
зиски стаж односно воен осигуреник — жена со 
наполнети 35 години пензиски стаж, без оглед на 
годините на живот. 

Член 16 
На роен осигуреник кој за време на траењето 

на активната воена служба вршел определени дол-
жности на кои времето поминато на работа му се 
смета во стаж на осигурување со наголемено трае-
ње пропишаната старосна граница за стекнување 
пензија сразмерно му се намалува според одред-
бите на овој закон. 

2. Определување височина на пензијата 

Член 17 
(1) Старосната пензија на воен осигуреник се 

определува од пензискиот основ. 
(2) Пензискиот основ го сочинуваат платата 

што припаѓа за соодветен чин односно класа во 
последниот месец, во декември, пред престанување 
на својството на воен осигуреник и просечниот ме-
сечен износ на посебните додатоци остварени во 
определено време. 

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

(4) Како плата на чинот односно на класата се 
зема платата што ја сочинуваат примањата што 
според прописите за платите на активните воени 
лица му припаѓаат на активно воено лице, по основ 
на чинот или класата, на положбата односно на 
функцијата и армискиот додаток (во натамошниот 
текст: плата на чинот). 
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(5) Посебните додатоци се земаат во просечен 
месечен износ на додатоците што според прописите 
за платите на активните воени лица воениот оси-
гуреник ги остварил во активна воена служба во 
последните 5 години или, ако тоа за него е попо-
волно, во кои и да се 10 години едноподруго. При 
утврдувањето на просечниот месечен износ тие до-
датоци се пресметуваат на вредноста што, според 
прописите за посебни додатоци на активните воени 
лица, ја имале кон крајот на годината од која се 
зема платата на чинот за утврдување на пензи-
скиот основ. 

(6) Ако се изменат видовите, условите и дру-
гите елементи на посебните додатоци определени со 
прописите за платите на активните воени лица, 
посебните додатоци се пресметуваат на начин што, 
во согласност со прописите за платите на актив-
ните воени лица. ќе го прошаше сојузниот секре-
тар за народна одбрана. 

Член 18 
(1) Височината на пензијата се определува во 

процент од пензискиот основ според должината на 
пензискиот стаж и изнесува: за 20 години пензиски 
стаж на воен осигуреник — маж 55%, а на воен 
осигуреник — жена 57,5% од пензискиот основ и 
се зголемува за по 2.5% од пензискиот основ за 
секоја натамошна наполнета година до наполнети 
30 години пензиски стаж. За секоја наполнета го-
дина пензиски стаж над 30 години пензијата се зго-
лемува за по 0,5°/о од пензискиот основ. 

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

Член 19 
Воен осигуреник кој остварувал личен доход 

најмалку во периодот од кој, според прописите за 
пензиското осигурување на работниците, се зема 
личниот доход за определување на пензискиот ос-
нов има право да бара, наместо според чл. 17 и 18 
од овој закон, да му се определи пензија според про-
писите што важат на подрачјето на заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на работ-
ниците на кое го остварил последниот личен доход 
(во натамошниот текст: заедницата на осигурува-
њето на работниците). 

Член 20 
За определување на височината на пензијата 

според овој закон се земаат предвид само години-
те на пензиски стаж наполнети до престанување 
својството на воен осигуреник, ако со овој закон 
не е определено поинаку. 

ј Член 21 
I (1) На воен осигуреник односно уживател на 
старосна и инвалидска пензија што има особени 
заслуги за изградбата на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
односно особени заслуги на полето на револуцио-
нерната, политичката, научната, културната или 
друга општествена дејност, може, по исклучок, да 
му се признае старосна пензија, без оглед дали се 
исполнети условите за стекнување на правото на 
пензија според овој закон. На таков воен осигуре-
ник, односно уживател на старосна и инвалидска 
пензија може да му се определи пензија во износ 
поголем од оној што би му припаѓал според одред-
бите на овој закон. 

(2) За исклучително признавање и определува-
ње на старосна пензија решава Сојузниот извршен 
совет, на предлог од сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

(3) Критериумите за исклучително признавање 
и определување на старосната пензија од став 1 
на овој член ги пропишува Сојузниот извршен 
совет. 

Г л а в а III i 

ИНВАЛИДНОСТ И ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ 

1. Основи за стекнување права 

Член 22 
Основи за стекнување права од инвалидското 

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

Член 23 
Инвалидност според овој закон настапува кога 

на воен осигуреник ќе му престане службата по-
ради утврдена трајна неспособност за активна во-
ена служба поради болест, повреда вон од работа-
та, несреќа при работата или професионална бо-
лест. 

Член 24 
Телесно оштетување е загуба, оштетување или 

онеспособеност на одделни органи или на делови на 
телото од најмалку 30% — ако е предизвикано со 
несреќа при работата или со професионална болест, 
односно од најмалку 50% — ако е предизвикано со 
болест или со повреда вон од работата, што ја огра-
ничуваат подвижноста, ја отежнуваат нормалната 
активност на организмот и условуваат поголеми 
напори во остварувањето на животните потреби, 
без оглед дали предизвикуваат инвалидност. 

Член 25 
(1) Телесните оштетувања се распоредуваат 

според тежината во осум степени, и тоа: 

Степен Телесно оштетување 

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

(2) Во поглед на утврдувањето и распоредува-
њето на телесните оштетувања се применуваат од-
редбите на сојузниот закон со кој се уредени ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување а што се однесуваат на листите на телесни-
те оштетувања. 

2. Услови за стекнување права 

Член 26 
(1) Ако основот за стекнување права од инва-

лидско осигурување настапил поради болест или по-
вреда вон од работа, тие права се стекнуваат по 
наполнет определен пензиски стаж, и тоа зависно 
од сразмерот помеѓу стажот што воениот осигуре-
ник го наполнил до денот на настапувањето на ос-
новот за стекнување на правата од инвалидското оси-
гурување и стажот што тој можел да го наполни до 
тој ден (ЕО натамошниот текст: можен работен век). 

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

односно класа до настапување на основот за стекну-
вање права — за воени осигуреници што во актив-
на воена служба се примени непосредно по заврше-
на воена академија или друга воена школа за ак-
тивни офицери, подофицери и воени службеници^ 
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2) периодот од наполнување на годините на жи-
Јзот потребни со пропишаното траење на редовното 
['школување да се стекне стручната подготовка од 
[највисок степен што воениот осигуреник ја има па 
^ о настапување на основот за стекнување права — 
•.за воени осигуреници што не се опфатени со одредба-
та на точка 1 од овој став. 

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

Член 27 
(1) Воен осигуреник кај кого основот за стекну-

вање права од инвалидското осигурување ќе наста- " 
ни поради болест или повреда вон од работата, ги 
стекнува тие права ако вкупниот пензиски стаж из-
несува најмалку една третина од можниот работен 
век, од што најмалку 40 месеци мораат да бидат 
стаж на осигурување наполнет во последните 5 го-

< дини пред настапување на основот за стекнување 
права или 80. месеци во последните 10 години пред 
настапување на основот за стекнување права. 

(2) Воен осигуреник на кого од можниот работен 
бек три четвртини или повеќе му се покриени со 
вкупен пензиски стаж, стекнува права од инвалид-
ското осигурување без ерл од на должината на ста-
жот во осигурувањето непосредно пред настапува-
њето на основот за стекнување права. 

(3) Воен осигуреник ка ј кого основот за стекну-
вање пра Е а ќе настапи до наполнети 30 грдини жи-
вот а не ги исполнува условите од ст. 1 и 2 на овој 
член, стекнува права од инвалидското осигурување 
ако наполнил стаж на осигурување од најмалку 1 
година и на денот на настапување на тој основ бил 
во активна воена служба. 

(4) Кога една третина од можниот работен -век 
Изнесува помалку од 3 години, а вкупниот пензиски 
.стаж е помал од 3 години, воениот осигуреник стек-
нува права од инвалидското осигурување ако напол-
нил стаж на осигурување од најмалку една го-
дина и на денот на настапувањето на основот за 
стекнување права бил во активна воена служба. 

Член 28 
При утврдување на периодот од последните 5 

односно 10 години пред настапување на основот за 
стекнување права во кој м^оа да биде наполнет о-
лределен стаж на осигурување во смисла на член 27 
став 1 од овој закон, во тој период не се сметаат 
периодите што воениот осигуреник ги поминал вон 
осигурување, а за кои: 

1) бил уредно пријавен ка ј заводот за вработу-
вање на работниците, а се пријавил во рок од 30 де-
на по престанување на работниот однос. Во овој 
случај се продолжува периодот наназад најмногу за 
24 месеци за секој одделен случај прекинување на 
осигурувањето; 

2) бил на отслужување на воен рок во Југосло-
венската народна армија; 

3) осигуреник — жена го прекинала осигурува-
њето заради нега на дете до 15 години или постаро 
на кое поради целосна и трајна неспособност му е 
потребна постојана нега и помош, или заради нега 
на три доца што ги исполнуваат условите за стекну-
вање и уживање на семејна пензија според овој за-
кон. 

Член 29 
Воен осигЈфеник ка ј кого основот за стекнување 

Права од инвалидското осигурување настанал пора-
ди несреќа при работата или професионална болест, 

ги стекнува тие права без оглед на должината на 
пензискиот стаж односно на стажот на осигурување 
наполнет пред настапувањето на тој основ. 

Член 30 
(1) Како несреќа при работата се смета секоја 

повреда на воениот осигуреник предизвикана со не-
посредно и краткотрајно механичко, физика лио или 
хемиско дејство и повреда предизвикана со нагли 
промени на положбата на телото, со ненадејно оп-
товарување на телото или со други ненадејни про-
мени на физиолошката состојба на организмот, ако 
таква повреда причински е врзана за вршењето на 
службата на воениот осигуреник. 

(2) Како несреќа при работата се смета и забо-
лување на воениот осигуреник што настапило не-
посредно и како исклучива последица од некој не-
среќен случај или од виша сила за време на вршење 
на воена должност. 

(3) Како несреќа при работата се смета и повре-
да предизвикана на начин предвиден во став 1 на 
овој член, што воениот осигуреник ќе јв претрпи: 

1) на редовен пат од станот до местото на слу-
ж б у в а њ е ^ или од местото на службување^) до ста-
нот; 

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

бени задачи. 

Член 31 
( 1 ) К Р К О несреќа при работата се смета и повре-

да предизвикана на начин предвиден во член 30 став 
1 на овој закон, што воениот осигуреник ќе ја пре-
трпи во врска со користење на правото на здрав-
ствена заштита што му припаѓа според прописите за 
здравственото осигурување на воените осигуреници, 
и тоа: 

\ 
1) на редовен пат од станот односно местото на 

службување™ до местото каде што се врши лекар-
ски преглед односно лекување, подразбирајќи и ме-
дицинска рехабилитација, за време на престојува-
ње на тоа место или при враќање, ако е повикан или 
упатен на преглед односно на лекување или без по-
кана, односно упатување а користи ^неопходна итна 
лекарска помош или ако од страна на надлежен ор-
ган е определен да придружува болен упатен на пре-
глед или на лекување во друго место; 

2) на редовен пат од станот, местото на службу-
вање или местото каде што се врши преглед или ле-
кување до воена установа, организација на здруже-
ниот труд или друга организација каде што наба-
вува пропишани протези или други ортопедски по-
мошни справи, за време на престојување во тие ус-
танови односно во тие организации или при вра-
ќање; 

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

(2) Одредбите на став 1 од овој член се примену-
ваат и кога воен осигуреник, кој е воен инвалид, 
користи здравствена заштита или одделни видови 
на таа заштита според прописите за воените инва-
лиди. 

Член 32 
(1) Воен осигуреник ги стекнува правата пред-

видени со овој закон како да претрпел несреќа при 
работата и ако за време на траењето на својството 
на воен осигуреник настапи повреда предизвикана 
на начин предвиден во член 30 став 1 на овој закон: 

1) во вршење на определени политички и оп-
штествени функции и на самоуправни и граѓански 
права; 
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2) во вршење на определени јавни функции или 
граѓански должности по покана на државните ор-
гани ; 

3) на организирани јавни акции и јавни работи 
и акции преземени завади спасување животи на гра-
ѓани или отстранување на материјална штета што 
му се заканува на општествен имот или на имот на 
граѓани, на кои на осигурениците — работници пре-
трпената повреда им се смета како несреќа при ра-
ботата; 

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

(2) Собранието на Заедницата на,воените осигу-
реници со пропис ги определува случаите од став 1 
точ. 1 и 2 на овој член. 

Член 33 
(1) Професионални болести се определени болес-

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

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

Член 34 
(1) Покрај несреќата при работата од член 30 на 

овој закон и професионалните болести од член 33 
на овој закон, како несреќа Ари работата односно 
професионална болест се сметаат и болестите од кои 
воени осигуреници заболуваат во врска со вршење 
на слул^бени воени задачи, определени со пропис 
што го донесува сојузниот секретар за народна од-
брана. 

(2) Како несреќа при работата се смета и болест 
што воениот осигуреник ја добил како учесник во 
Народноослободителната борба во состав на парти-
занските одреди на Југославија, на Народноослобо-
дителната војска на Југославија и на Југословенска-
та народна армија, ако таа болест предизвикала не-
способност за служба во Југославенсќата народна 
ерми ја, а постоењето на болеста било пријавено до 
31 декември 1951 година. 

3. Инвалидска пензија 

Член 35 
Воен осигуреник кај кого ќе настапи инвалид-

ност според овој закон стекнува право на инвалид-
ска пензија. 

Член 36 
(1) Како основ за определување на инвалидска 

пензија се зема пензискиот основ што служи за о-
лределување на старосна пензија според овој закон. 

(2) Ако воен осигуреник што стекнува право на 
Инвалидска пензија со стаж на осигурување помал 
од пет години примал некои посебни додатоци според 
прописите за платите на активните воени лица, про-
секот на тие додатоци што се земаат предвид за ут-
врдување на пензискиот основ се пресметува, по ис-
клучок од член 17 став 5 на овој закон, според вре-
мето што таков воен осигуреник вкупно го поминал 
во осигурување до денот на настапување на инва-
лидноста. 

Член 37 
(1) Височината на инвалидската пензија се опре-

делува зависно од причината на инвалидноста. 

(2) Ако инвалидноста е предизвикана со несре-
ќа при работата или со професионална болест, инва-

> лидската пензија се определува во височина од 85<Уо 
од пензискиот основ, без оглед на должината на 
наполнетиот пензиски стаж. 

(3) Ако инвалидноста е предизвикана со болест 
или со повреда вон работата, инвалидската пензија 
се определува во процент од пензискиот основ. Про-
центот за определување на височината на инвалид-
ската пензија зависи од покриеноста на можниот 
работен век (член 26 ст. 2 и 3) со признаен пензиски 
стаж, и тоа: 

1) ако признаениот пензиски стаж го покрива 
можниот работен век во целост, инвалидската пен-
зија" изнесува 85% од пензискиот основ; 

2) ако признаениот пензиски стаж покрива по-
ловина или помалку од половината на можниот ра-
ботен век, височината на инвалидската пензија се 
определува според должината на пензискиот стаж во 
процентот со кој се определува и старосната пензи-
ја (член 18). Ако инвалидската пензија се стекнува 
со пензиски стаж помал од 20 години, пензијата се 
определува во процентот што е утврден за 20 години 
пензиски стаж; 

3} ако признаениот пензиски стаж покрива по-
веќе од половината на можниот работен век, но не 
го покрива во целост, височината на инвалидската 
пензија се определува така што износот на пензија-
та во височина од 85% од пензискиот основ за секо-
ја година работен век што не е покриена со пензис-
ки С1аж се намалува со коефициент што му одго-
вара на сразмерот помеѓу работниот век и признае-
ниот пензиски стаж. Така утврдениот процент не 
може да биде помал од процентот што би припаѓал 
според должината на признаениот пензиски стаж 
според точка 2 на овој став. 

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

(5) На воени осигуреници — воени инвалиди од 
I до VI група, што најмалку половина од периодот 

-од 15 мај 1945 година до настапување на инвалид-
носта според овој закон поминале на работа при-
знаена во стаж на осигурување, им се определу-
ва инвалидска пензија во височина од 85% од пен-
зискиот основ, без оглед на должината на наполне-
тиот пензиски стаж. 

Член 38 
(1) Воен осигуреник што ќе стекне право на ин-

валидска пензија, може да бара да му се утврди ка-
тегорија на инвалидност според прописите за инва-
лидското осигурување што важат за осигурениците 
— работници на подрачјето на заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците на кое воениот осигуреник има живеали-
ште (во натамошниот текст: надлежната заедница), 

(2) Ако врз основа на утврдената категорија на 
инвалидност воениот осигуреник исполнува услови за 
стекнување право на професионална рехабилитација 
и вработување според прописите што на подрачјето и 
на надлежната заедница се применуваат за осигуре-
ниците — работници, воениот осигуреник, наместо 
инвалидска пензија според овој закон, може да бара да 
користи право на професионална рехабилитација и 
вработување според тие прописи. Во тој случај вое-
ниот осигуреник стекнува својство на трудов инва-
лид. 

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

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

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

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

промена (влошување или нов случај) на инвалид-
носта утврдена во смисла на став 2 од овој член, која 
повлекува промена на работното место, професио-
нална рехабилитација или стекнување инвалидска 
пензија според прописите што важат на подрачјето 
на надлежната заедница, и во случај на престану-
вање на новото вработување; 

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

(4) Врз уживател на инвалидска пензија повтор-
но воспоставена според став 3 на овој член не се 
применува одредбата на став 2 од овој член. 

4. Паричен надомест за телесно оштетување 

Член 39 
(1) Воен осигуреник кај кого ќе настапи телес-

но оштетување стекнува право на паричен надомест 
за телесно оштетување без оглед на тоа дали тоа 
оштетување предизвикува инвалидност. 

(2) Право на паричен надомест за телесно оште-
тување стекнува воениот осигуреник независно од 
тоа дали стекнува и користи и некое друго право 
според овој закон. 

(3) Воен осигуреник што стекнал право на пари-
чен надомест за телесно оштетување според овој за-
кон го задржува тоа право и кога ќе стекне својство 
на трудов инвалид во смисла на член 38 став 2 од 
овој закон. 

' Член 40 
(1) Право на паричен надомест за телесно оште-

тување по основ на телесно оштетување воениот оси-
гуреник стекнува само ако оштетувањето настапило 
во текот на осигурувањето. 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член ако пред стапување во активна воена служба 
постоело оштетување на едно око, уво, рака или но-
га, па подоцна настапило оштетување и на другиот 
ист орган што, во смисла на овој закон, претставува 
телесно оштетување, воениот осигуреник стекнува 
право на паричен надомест за телесно оштетување 
за оштетувањето на обата тие органи. 

Член 41 
(1) Основот за определување на височината на 

паричниот надомест за телесно оштетување го сочи-
нува најниската плата на чинот што, според про-
ц е н т е за платите на^ктивниѓе воени лица, припаѓа 
за чинот водник во јануари во годината во која се 
остварува правото на паричен надомест за телесно 
оштетување. 

(2) Височината на паричниот надомест за телесно 
оштетување, стечен по основ на телесно оштетува-
ње предизвикано со несреќа при работата тапи со 
професионална болест, се определува во процент од 
основот, зависно од степенот на телесното оштету-
вање, и тоа; 4 * 

АКО телесното 
оштетување е од 

1. степен 
2. степен 
3. степен 
4. степен 
5. степен 
6. степен 
7. степен 
8. степен 

Паричниот на* 
домест за те-
лесно оштету-

вање изнесува 
од основот 

10% 
9% 
8°/о 
7% 
6% 
5% 
4% 
3°/о 

(3) Височината на паричниот надомест за телес-
но оштетување, стечен по основ на телесно оштету-
вање предизвикано со болест или со повреда вон од 
работата, се определува во височина од 50% од из-
носот што припаѓа за ист степен на телесно оштету-
вање предизвикано со несреќа при работата или со 
професионална болест. Ј 

Член 42 " i 
(1) Паричниот надомест за телесно оштетување 

се определува според степенот на телесното оште-
тување во време на настапувањето на тоа оштету-
вање. Ј 

(2) На уживателот на паричниот надомест за те-] 
лесно оштетување ка ј кого ќе настапи промена на! 
телесното оштетување врз основа на кое стекнал] 
право на паричен надомест за телесно оштетување^ 
таа промена се зема предвид за определување нов; 
степен на телесно оштетување и соодветен износ на 
паричниот надомест за телесно оштетување. ђ 

(3) Ако ка ј воениот осигуреник ка ј кого наста-
пило телесно оштетување под 30% односно 50%, дој-
де до влошување така што телесното оштетување да 
изнесува 30% или повеќе односно 50% или повеќе, 
воениот осигуреник стекнува право на паричен на-
домест за телесно оштетување ако во моментот на 
настапување на влошувањето ги исполнува услови- [ 
те за стекнување право на паричен надомест за те-Ј 
лесно оштетување според овој закон. \ 

(4) Нов степен на телесно оштетување од ст. 2 и 
3 на овој член се определува врз основа на новата 
состојба на вкупното телесно оштетување настаната 
по промената односно по влошувањето. 1 

Г л а в а IV 

ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 

Член 4'6 
(1) Право на додаток за помош и нега имаат у-

живателите на инвалидска пензија на кои во време 
на настапувањето на инвалидноста за основни жи-
вотни потреби им е неопходна постојана помош и не-
га од друго лице или кај кои таква потреба ќе на-
стапи по остварување на правото на инвалидска 
пензија. 

(2) Право на додаток за помош и нега имаат и 
уживателите на старосна пензија и воените осигу-
реници што според законот со кој се уредува воена-
та служба имаат право на месечен паричен надо-
мест поради престанување на активната воена слу-
жба по потреба на службата, на кои поради трајна 
здравствена неспособност за основни животни пот-
реби им е неопходна постојана помош и нега од дру-
го лице. > 

(3) Право на додаток за помош и нега имаат и де-
цата на воени осигуреници, односно на уживатели на 
старосна и инвалидска пензија, попречени во физич-
киот и психичкиот развиток што со школување и со 
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професионална рехабилитација не можат да се оспо-
собат за живот и работа, а на кои за основните жи-
вотни потреби им е неопходна постојана помош и 
нега од друго лице. 

(4) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници може да установи додаток за помош и нега 
и за уживателите на семејна пензија. 

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

Член 44 
Височината Ц начинот на користење на додато-

кот од член 43 ст. 1, 2 и 3 на овој закон, и устано-
вувањето, условите за стекнување, височината и на-
данот на користење на додатокот од член 43 став 4 
на овој закон ги определува Собранието на Заедни-
цата на воените осигуреници, земајќи ги предвид 
прописите со кои осигурениците — работници се у-
тврдени слични права. 

Г л а в а V 

СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

1. Осигурени членови ва семејството 

Член 45 
(1) Членови на семејството, осигурени на семејна 

пензија во случај на смрт на воениот осигуреник, 
се: 

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

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

и други деца што воениот осигуреник ги издржувал, 
ако се без обата родители или ако имаат еден или 
обат§^родители, а овие се наполно и трајно неспо-
собни за работа); 

4) родителите На воениот осигуреник (татко и мај-
ка, очув и маштеа и посвоител) што ги издржувал 
тој. 

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

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

2) воениот осигуреник до својата смрт да издр-
жувал •гаков член на семејството живеејќи со него во 
заедничко домаќинство или да му обезбедувал сред-
ства за издржување ако членот на семејството жи-
веел надвор од неговото домаќинство. 

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

2. Услови за стекнување семејна пензија 

а) Општи услови 

Член 46 
(1) Членовите на семејството на умрен воен оси-

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

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

2) ако воениот осигуреник имал најмалку 10 го-
дини вкупен пензиски стаж, од што најмалку 5 го-

дини стаж на осигурување во последните 10 години 
пред смртта; 

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

4) ако £ м р т т а на воениот осигуреник настапила 
од последици на несреќа при работата или профе-
сионална болест — без оглед на должината на ста-
жот; 

5) ако воениот осигуреник ги имал годините на 
ртаж и годините на живот што се пропишани за 
стекнување старосна или инвалидска пензија. 

(2) Членовите на семејството на умрен уживател 
на право на старосна или инвалидска пензија спо-
ред овој закон односно на умрен уживател на пра-
ва во врска со професионална рехабилитација и вра-
ботување остварени во смисла на член 38 став 2 на 
овој закон (во натамошниот текст: уживател от на 
правото) стекнуваат право на семејна пензија. 

(3) При определување дали е исполнет потреб-
ниот стаж од став 1 точ. 1 и 2 на овој член, се при-
менуваат одредбите на член 28 од овој закон. 

Член 47 
(1) Правото на семејна пензија му припаѓа пр-* 

венствено на брачниот другар, на децата на воениот 
осигуреник односно уживателот на правото и на 
внучињата без родители што ги издржувал тој (во 
натамошниот текст: членови на потесното семејство). 

(2) На родителите на воениот осигуреник однос-
но на уживателот најправото и на децата без ро-
дители, освен внучињата, што ги издржувал тој (во 
натамошниот текст: членови на поширокото семеј-
ство), им припаѓа право на семејна пензија ако не-
ма членови на потесното семејство, а ако ги има — 
— само ако пензијата што им припаѓа на членови-
те на потесното семејство не го достигнува полниот 
износ на основот за семејна пензија. 

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

Ј 

Б р а ч е н д р у г а р 

Член 48 
(1) Вдовица стекнува право на семејна пензија -

ако до смртта на брачниот другар, според кој и при-
паѓа тоа право, наполнила 45 години живот. 

(2) Вдовица која до смртта на брачниот другар 
наполнила 40 години живот стекнува право на се-
мејна пензија кога ќе наполни 45 години живот. 

Член 49 
(1) Вдовица која не ги наполнила пропишаните 

години живот стекнува право на семејна пензија: 
1) ако до смртта на брачниот другар била наполно 

неспособна за стопанисување или таква неспособ-
ност настапила во рок од една година од денот на 
смртта на брачниот другар; 

2) ако по смртта на брачниот другар останале 
едно или повеќе деца што имаат право на семејна 
пензија според тој брачен другар, а вдовицата ги вр-
ши родителските должности спрема тие деца. Вдо^ 
вицата која во текот на траењето на правото по тој 
основ ќе стане наполно неспесобна за стопанисување; 
го задржува правото на семејна пензија додека 
таквата неспособност трае. 

(2) Право на семејна 'пензија има вдовица ако 
детето на воениот осигуреник односно на уживате-* 
лот на правото е родено по негова смрт. Ова правец 
vl припаѓа на вдовицата од денот на смртта на вое-*; 
ниот осигуреник односно на уживателот на правот«?," 
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(3) Вдовица која во текот на траењето на право-
то на семејна пензија, стечено според став 1 на овој 
член, ќе наполни 45 години живот го задржува тоа 
право трајно, а ако на вдовица тоа право и преста-
не пред наполнети 45 години живот, но по напол-
нети 40 години живот, може повторно да го оствари 
кога ќе наполни 45 години живот. 

Член 50 
(1) Вдовица која не наполнила 45 години живбт 

до смртта на брачниот другар а не стекната право 
на семејна пензија по друг основ и не е во работен 
однос ниту врши професионална дејност, односно 
дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани, има право на испратнина. 

(2) Вдовицата од став 1 на овој член, според 
овој закон, има право на материјално обезбедување 
ако во рок од 90 дена до смртта на воениот осигу-
реник му се пријавила на заводот за вработување 
заради вработување и ако исполнува определени ус-
лови во поглед на имотната состојба. 

(3) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници ги утврдува височината на испратнината, 
имотните услови за стекнување материјално обезбе-
дување и височината на материјалното обезбедување 
и поблискитз услови за остварување, користење и 
траење на користењето на тие права. 

Член 51 
(1) Вдовица која поради преместување на брач-

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

(2) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници утврдува поблиски услови за стекнување на 
правото на семејна пензија од став 1 на овој член. 

Член 52 
(1) Вдовец стекнува право на семејна пензија: 
1) ако до смртта на брачниот другар, според кој 

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

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

3) ако по смртта на брачниот другар останале 
едно или повеќе деца што имаат право на семејна 
пензија според тој брачен другар, а вдовецот ги вр-
ши родителските должности спрема тие деца. Вдо-
вецот кој во текот на траењето на правото на се-
мејна пензија по тој основ ќе стане наполно неспосо-
бен за стопанисување, го задржува правото на се-
мејна пензија додека таквата неспособност трае. 

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

Член 53 
(1) Брачниот другар чиј брак е разведен без не-

гова кривица, стекнува право на семејна пензија 
под условите од чл. 48, 49 и 52 на овој закон, ако со 
судска одлука му е утврдено право на издржување. 

(2) Ако брачниот другар од подоцнежниот брак 
има право на семејна пензија, брачниот другар од 
став 1 на овој член стекнува право на семејна пен-
зија како соуживател. 

Д е ц а 

Член 54 
(1) Дете родено во брак или вон од брак, пос-

воено и пасинок и дете без родители (член 45 став 
1 точка 3) стекнува право на семејна пензија и тоа 
право му припаѓа до пополнети 15 години живот, а 
ако е на редовно школување — за сето време на ре-
довното школување, но најдоцна до наполнети 28 
години живот. 

(2) Ако школувањето е прекинато поради бо-
лест, пре?БО на семејна пензија детето може да 
стекне односно тоа му припаѓа и за време на бо-
ледување до наполнети 26 години живот, а над тие 
години — најмногу уште за онолку време колку 
што поради болест изгубило од редовното школува-
ње, ако редовното школување е продолжено пред 
наполнети 26 години живот. 

(3) Ако детето стане наполно и трајно неспо-
собно за работа до возраста до која на децата спо-
ред ОВОЈ закон им се обезбедува право на семејна 
пензија или за време на траењето на правото на 
семејна пензија во смисла на овој член, тоа право 
му се продолжува за времето додека таквата не-
способност трае. Ако таквата неспособност настане 
по возраста до која на децата им се обезбедува 
право на семејна пензија, а пред смртта на воени-
от осигуреник односно на уживателот на правото, 
детето стекнува право на семејна пензија ако вое-
ниот осигуреник односно уживателот на правото го 
издржувал до својата смрт. 

Ѓ4) Детето стекнува право на семејна пензија и 
ако другиот родител има својство на осигуреник. 

Член 55 | 
(1) Роковите за стекнување односно траење на 

правото на семејна пензија за време на редовно 
школување на детето од член 54 на овој закон, 
можат да се продолжат ако поради преместување 
на воениот осигуреник детето ја загуби учебната 
година поради промена на јазичното подрачје или 
поради разлика во планот и програмата на наста-
вата во друго училиште. 

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

Член 56 1 

Под условите од член 54 на овој закон, паси-
нок и дете без родители имаат право на семејна 
пензија ако исполнуваат и посебен услов, и тоа: 

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

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

3) друго дете без родители — ако нема соп-
ствени приходи доволни за издржување, а воени-
от осигуреник односно уживателот на правото го из-
држувал во своето домаќинство најмалку том годи-
ни пред својата смрт или за покусо рг^ме ако 
смртта е предизвикана со несреќа при р?Г::тгта или 
вон работата. 

Р о д и т е л и 

Член 57 
(1) Родителот (член 45 став 1 точка 4) кога во-

ениот осигуреник односно уживателот на правото 
го издржувал до својата смрт, има право на се-
мејна пензија: 
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1) ако до смртта на воениот осигуреник однос-
но на уживателот на правото наполнил, и тоа: мај-
ката 45 години живот а таткото 60 години живот; 

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

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

З а е д н и ч к а о д р е д б а 

Член 58 
Како целосна неспособност за работа односно 

за стопанисување, од која зависи правото на се-
мејна пензија, се смета: ка ј децата — неспособнос-
та за самостоен живот и работа, а ка ј другите ли-
ца — неспособноста што оневозможува со стопа-
нисување да си абезбедат средства за издржување. 

3. Определување на височината па семејната 
пензија 

Член 59 
(1) Семејната пензија се определува од осно-

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

ската пензија што на воениот осигуреник би му 
припаѓала во случај на инвалидност поради бо-
лест да стекнал право на таква пензија; 

2) по смртта на воен осигурзник што умрел по-
ради несреќа при работата или професионална бо-
лест — старосната пензии определена во височина 
од 85% од пензискиот основ; 

3) по смртта ка уживател на старосна пензија 
— пензијата што на уживател от во моментот на 
смртта му припаѓала или, ако тоа за уживателот 
на семејната пензија е поповолно, инвалидската 
пензија што на уживателот би му припаѓала, на-
несто старосна пензија да е определена инвалидска 
пензија РО случај на инвалидност поради болест; 

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

5) по смртта на воен осигуреник кој стекнал 
својство на трудов инвалид (член 38 став 2) — ин-
валидската пензија што му припаѓала или би му 
Припаѓала, во моментот на -престанување на актив-
ната воена служба да остварил право на таа пен-
зија, ако членовите на семејството не остварат 
семејна пензија според прописите на заедницата 
на осигурувањето на работниците. 

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

Член 60 
Височината на семејната пензија се определува 

од основот за семејната пензија а според бројот на 
»теновите на семејството што имаат право на 
пензија, и тоа: 

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

За еден За два За три За четири или по-
влен члена члена веќе членови 

70% 80% 90% 100% 

2) ако пензијата им припаѓа на членови на по-
тесно и на членови на пошироко семејство, на чле-
новите на потесното семејство им се определува се-
мејната пензија според точка 1 на овој член, а на 
членовите на поширокото семејство им припаѓа оста-
токот до полниот износ на семејната пензија. 

Член 61 
(1) На членовите на семејството на воен оси-

гуреник односно на уживател на старосна и инвалид-
ска пензија што имал особени заслуги за изградбата 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, односно особени за-
слуги на полето на револуционерната, политичка-
та, научната, културната или друга општествена деј-
ност, може, по исклучок, да им се признае семејна 
пензија, без оглед дали се исполнети условите за 
стекнување на право на семејна пензија според 
ОВОЈ закон, како и да им се определи семејна пензија 
во износ поголем од оној што би им припаѓал спо-
ред одредбите на овој закон. 

(2) За исклучително признавање и определува-
ње на семејна пензија решава Сојузниот извршен 
совет, на предлог од сојузниот секретар за народ-
на одбрана. 

(3) Критериумите за исклучително признавање 
и определување на семејната пензија од став 1 на 
овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Член 62 
Ако право на семејна пензија имаат разведе-

ниот брачен другар и брачниот другар од новиот 
брак на воениот осигуреник односно на уживате-
лот на правото, се определува една семејна пензи-
ја во височина која припаѓа за еден член на се-
мејството. 

Член 63 
(1) Собранието на Заедницата на воените оси-

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

(2) Со одлуката со која се установува заштитен 
додаток во смисла на став 1 од овој член се утвр-
дуваат најнискиот износ на семејна пензија, гра-
ничниот износ од кој се определува заштитниот 
додаток, условите за стекнување, височината и на-
чинот на користење на додатокот. 

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

Член 64 
(1) Пензиите определени според овој закон се 

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

(2) Усогласувањето на пензиите се врши така 
што како нов пензиски основ за порано остваре-
ните пензии се зема платата на соодветниот чин од 
која се определуваат пензиите остварени во прет-
ходната година. 

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

(4) Ако структурата на платата на чинот, спо-
ред која врз основа на прописите за платите на 
активните воени лица се утврдува новиот пензиски 
основ, е изменета во однос на поранешните пропи-
си за платите на активните воени лица, измене-
тите износи на платата на чинот се земаат за 
утврдување на новиот пензиски основ на начин шта, 
во согласност со тие прописи, ќе го пропише сојуз-
ниот секретар за народна одбрана. 
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(5) Ако со законот со кој се уредува воената 
служба се укине одделен чин, односно класа, изно-
сите на платата на чинот што се земаат за утвр-
дување на новиот пензиски основ ги пропишува 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 65 
(1) Ако просечното ниво на платите на актив-

ните воени лица од декември на онаа година што 
ii претходи на годината во која се врши усогласу-
вање на пензиите според овој закон го надминува 
за 5% или повеќе просечното ниво на платите 
според кои определените пензии се остварени во 
претходната година, сите порано остварени пензии 
се усогласуваат, согласно член 64 на овој закон, со 
пензиите остварени во годината во која се врши 
усогласување. 

(2) Ако просечните животни трошоци поосетно 
пораснат во првата половина на календарската го-
дина, пензиите усогласени според член 64 од овој 
закон и според став 1 од овој член и пензиите со 
кои е извршено тоа усогласување можат по 30 јуни 
да се усогласат со движењето на просечните ж и -
вотни трошоци во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија имајќи предвид како во 
врска со тој пораст на животните трошоци во ре-
публиките и во автономните покраини се усогла-
суваат пензиите на осигурениците — работници. 

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

смисла на чл. 64 и 65 од овој закон, донесува Со-
бранието на Заедницата на воените осигуреници. 

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

Член 67 
Паричниот надомест за телесно оштетување се 

усогласува во почетокот на секоја календарска го-
дина според износот на платата што во таа година 
служи како основ за определување на височината 
на паричниот надомест за телесно оштетување. 

Член 68 
Пензиите и другите права што, во смисла на 

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

Г л а в а VII 

КОРИСТЕЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 69 
(1) Пензијата припаѓа од денот на исполнува-

ње на условите за стекнување право на пензија, 
ако барање за остварување на пензија е поднесено 
во рок од шест месеци од денот на исполнувањето 
на тие услови. 

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

Член 70 
Исплатата на пензијата што припаѓа според 

член 69 на овој закон почнува да тече од првиот 
нареден ден од денот до кој на воениот осигуреник 
му е исплатена плата или личен доход односно 
надомест на плата или на личен доход по основ на 
здравственото осигурување, или паричен надомест 

(член 13 точка 2), односно до кој на уживателот 
на пензија по друг основ му е исплатена пензија. 

Член 71 
(1) На уживател на старосна, инвалидска или 

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

(2) На уживател на инвалидска пензија што ќе 
стапи во работен однос или врши професионална 
дејност; односно самостојна дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани по основ 
на која е пензиски осигурен, му се исплатуваат 
50% од пензијата, ако тоа за него е поповолно 
отколку според одредбата на став 1 од овој член. 
Вкупниот износ на делот на пензијата од овој став 
и на остварениот личен доход од работниот однос 
односно од остварениот приход по основ на врше-
ње на професионална дејност, односно самостојна деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани, не може да биде поголем од нај-
високиот износ на личниот доход утврден со оп-
штествениот договор на подрачјето на републиката 
односно на автономната покраина на кое уживате-
лот на пензијата има живеалиште. 

(3) По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од 
овој член, на уживател на пензија што ќе се вра-
боти во странство или кој таму врши самостојна 
дејност му се запира за тоа време исплатата на 
пензијата. 

Член 72 
(1) Ако семејна пензија им припаѓа само на 

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

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

(3) Поделба на пензијата според овој член се 
врши и кога на некој од ^уживателите на семеј-
ната пензија ќе му се запре исплатата на пензија-
та што му припаѓа, во целост или делум, во сми-
сла на член 71 од овој закон, и за време мирување 
на правото што му припаѓа на одделен член на се-
мејството (член 75 став 2). 

Член 73 
(1) Ако семејна пензија уживаат два или пове-

ќе членови на семејството па на некој од нив му 
престане правото на пензија или некој од. нив го 
загуби правото на пензија, на преостанатите чле-
нови што имаат право на семејна пензија повтор-
но им се определува височина на пензијата. Така 
определената пензија припаѓа од денот од кој на 
некој од ^уживателите ќе му престане правото 
на пензија. 

(2) Ако исплатувањето на семејна пензија биде 
запрено или ако правото што му припаѓа на од-
делен член на семејството мирува, не се врши пов-
торно определување на семејната пензија. 

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

Член 74 
(1) Право на паричен надомест за телесно 

тетување му припаѓа на воениот осигуреник од 
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денот на настапувањето на телесното оштетување, 
.ако барањето за остварување на паричниот на-
домест за телесно оштетување е поднесено во рок 
од шест месеци од денот на настапување на телес-
ното оштетување. 

(2) Ако барањето за остварување на паричниот 
надомест за телесно оштетување е поднесено по 
истекот на рокот од став 1 на овој член, паричниот 
надомест за телесно оштетување припаѓа од први-
от ден на наредниот месец по поднесувањето на 
барањето и за шест месеци наназад. 

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

Член 75 
(1) Воен осигуреник што во време на настапу-

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

(2) Ако воен осигуреник, член на семејството 
на воен осигуреник или уживател на пензија сте-
кне право на две или повеќе пензии според овој 
или според овој закон и по основ на пензиско и 
инвалидско осигурување ка ј друга заедница на 
осигурување, може да ужива само една од тие 
пензии, по сопствен избор. 

(3) Ако воен осигуреник за ист случај на те-
лесно оштетување стекне право на паричен надо-
мест за телесно оштетување според овој закон и 
право на инвалиднина според прописите со кои се 
уредуваат правата на мирновремените воени ин-
валиди, може да ужива само едно од тие права, по 
сопствен избор. 

Член 76 
(1) Правото на пензија и правата по основ на 

инвалидско осигурување престануваат со смртта 
на уживателот. 

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

(3) Правото на паричен надомест за телесно 
оштетување престанува кога поради промената 
во степенот на телесното оштетување повеќе не по-
стои основот за стекнување паричен надомест за 
телесно оштетување според овој закон. 

Член 77 
(1) Правото на семејна пензија го губи со 

стапување во брак: 
1) вдовица помлада од 45 години, освен ако тоа 

праго го стекиала или го задржала поради целос-
на неспособност за стопанисување; 

2) деа е на воен осигуреник и дете без родители 
без оглед дали стапиле во брак п р е д е л и по смртта 
на воениот осигуреник односно на уживателот на 
правото, освен ако тоа право го стекнале или го задр-
жале поради целосна и трајна неспособност за работа 
или ако тие и нивните брачни другари се наоѓаат на 
редовно школување. 

(2) На вдовица што со стапување во нов брак 
го загубила правото на семе1на пензија а според 
брачниоа другар од новиот брак не стекла право 
на семејна пензија, и се воспоставува правото на 
поранешната семејна пензија под услов во момен-
тот на престанување на новиот брак да има едно 
или повеќе деца од првиот брак што уживаат се-

мејна пензија, а таа спрема тие деца ги врши ро-
дителските должности. 

Член 78 
Брачниот другар го губи правото на семејна 

пензија ако, по смртта на брачниот другар според 
кој тоа право му припаѓа, бракот биде поништен 
или разведен со правосилна судска пресуда поради 
кривица на брачниот другар уживател на семејна-
та пензија. 

Член 79 
Воениот осигуреник не може да стекне права 

од инвалидското осигурување, а уживателот на 
прага од инвалидското осигурување ги губи тие 
права, ако свесно предизвикал инвалидност или 
телесно оштетување со намера да користи права по 
основ на инвалидско осигурување. 

Член 80 
Правата според овој закон се губат ако повеќе 

не се исполнети условите во поглед на стажот за 
стекнување на тие права поради намалување на 
пензискиот стаж поради околности поради кои 
определените периоди на пензиски стаж не се сме-
таат според прописите што важеле на 31 декември 
1972 година. 

Член 81 
(1) Уживателот на правата, определени според 

овој закон, е должен на Службата за ^проведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници (во натамошниот текст: Струч-
ната служба) да и ја пријави секоја промена нас-
таната во личноста или во стварните околности 
што влијаат врз тие права, врз користењето или 
врз обемот на користење на тие права. 

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

Член 82 
(1) Пензија, паричен надомест за телесно ош-

тетување и додаток за помош и нега се определу-
ваат во месечен износ и втасуваат за исплата од-
напред, првиот ден на секој календарски месец. 

(2) Втасаните месечни износи на пензија, на 
паричен надомест за телесно оштетување и на до-
даток за помош и нега што не можеле да бидат 
исплатени поради околности што ги предизвикал 
уживателот на тие права, дополнително ќе се ис-
платат но најмногу за три години наназад, сметај-
ќи од денот кога уживате лот на тие права ќе под-
несе барања за исплата. 

Член 83 
(1) Исплата во странство на пензија и на дру-

ги прават определени според овој закон, на ужива-
тел што ќе се исе пи заради постојан престој во стран-
ство, ако со меѓународен договор не е определено 
поинаку или не постои реципроцитет, може да му 
се одобри само ако причините за такво иселување 
се оправдани со оглед на семејните, здравствените 
и материјалните прилики на уживателот. 

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

Член 84 
Правата што врз основа на овој закон се стек-

нуваат според прописите на заедницата на осигу-
рувањето на работниците, се користат со примена 
на тие прописи. 
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Г л а в а VIII 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 85 
Пензиски стаж, во смисла на овој закон, го оп-

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

1. Стаж на осигурување 

Член 86 
Во стаж на осигурување се смета времето што 

воениот осигуреник го поминал во осигурување 
според "овој закон. 

Член 87 
(1) Во стаж на осигурување се смета и времето 

што воениот осигуреник, пред стекнувањето на 
својството воен осигуреник според овој закон, го по-
минал во работен однос или на друга работа за кое 
бил пензиски осигурен. 

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

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

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

Член 88 
Во стаж на осигурување не се смета времето 

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

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

2) на отстранување од должност што траело 
подолго од 30 дена а за тоа време не е распореден 
на работа според прописите со кои се уредува во-
ената служба, ако службата му престанала од 
причините поради кои воениот осигуреник бил 
отстранет од должноста; 

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

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

Член 89 
(1) На воените осигуреници им се сметаат се-

кои 12 месеци ефективно поминати на определени 
должности како 18 месеци стаж на осигурување, 
и тоа: 

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

2) во летачката служба — на должности' на 
активен пилот, извидувач, радист, воздухопловен 
стрелец, авибмеханичар, аерофотограф или на 
други должности на кои вршеле летачка служба 
или како припадници на орган на санитетската 
служба на испитување и тренирање на летачите 
или на испитување на заштитната опрема во баро-
коморите односно во авионите — ако при таквото 
испитување и тренирање летале најмалку 90 ча-
сови годишно; 

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

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

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

Член 90 
На воените осигуреници им се сметаат секои 

12 месеци ефективно поминати на определени рач 
боти како 16 месеци стаж на осигурување, и тоа: 

1) во вршење работи на работното место чле^ 
на специјален опитен екипаж за испитување на 
вооружувањето во фазата на освојувањето н4 
производството и на завршни опити и испитувања, 
ако на опитите и испитувањата поминат просечна 
најмалку половина од вкупното годишно работна 
време; 

2) во вршење работи на радиолошка, биолош-
ка и хемиска заштита во лабораториски и поли-
тонски услови, на работни места што ќе ги утврди 
сојузниот секретар за народна одбрана; 

3) во вршење работи на контрарадиоизвидна 
служба и работи на криптографија. 

Член 91 
На воените осигуреници им се сметаат како 15 

месеци стаж на осигурување секои 12 месеци ефек-
тивно поминати во вршење работи на работни ме-
ста ка ј радарски уреди на кои се изложени на ра-« 
дарски зрачења, и тоа на осигурениците што вр-
шат поправка, посложени дотерувања и испитува-
ња, или работат како инструктори — наставници за 
поправка на радарски уреди, ако на- тие работи 
поминат просечно најмалку три четвртини од вкуп-
ното годишно работно време. 

Член 92 
(1) На воените осигуреници им се сметаат секои 

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

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

Член 93 
На воените осигуреници кои како уживатели на 

паричен надомест за телесно оштетување според 
овој закон за телесно оштетување од 1 до 6 степен 
или како воени инвалиди од I до VI група поминале 
во активна воена служба вкупно најмалку 5 години 
работејќи со полно работно време, секои 12 месеци 
таква работа им се сметаат како 15 месеци стаж на 
осигурување. 

Член 94 
(1) На воениот осигуреник кој во воена единица 

или во воена установа врши работи на работно ме-
сто на кое на осигурениците — работници во орга-
низациите на здружен труд или во други организа-
ции односно во државните органи стажот на осигу-
рување им се смета со наголемено траење, а кое не 
е опфатено во чл. 89 до 91 на овој закон, времето 
поминато на такво работно место му се смета во 
стаж на осигурување со наголемено траење, на на-
чин и во обем како што тоа време им се смета на 
осигурениците — работници на подрачјето на за-
едницата на осигурувањето на работниците на кое 
се наоѓа таквото работно место. 
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(2) На воениот осигуреник што се наоѓа на ра-
бота во организација на здружен труд или во друга 
организација односно државен орган и работи на ра-
ботно место на кое на осигуреникот — работник ста-
жот на осигурување му се смета со наголемено 
траење, времето поминато на таа работа м / се сме-
та, според овој закон, во стаж на осигурување со на-
гОлемено траење, на начин и во обем како што тоа 
време му се смета на осигуреникот — работник КОЈ 
работи на такво работно место. 

Член 93 
На воениот осигуреник на кој во пензискиот 

стаж му е признаен стаж на осигурување со наго-
лемено траење (член 87 став 2 точка 1 и чл. 89 до 94), 
пропишаната старосна граница за стекнување пен-
зија според.овој закон, му се намалува: 

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

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

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

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

2. Посебен стаж 

Член 9t> 
Во посебен стаж на воените осигуреници гш се 

смета времето поминато вон од осигурување што, 
според прописите за пензиското осигурува ње на о-
сигурениците — работници им се смета во пензиски-
от стаж како посебен стаж. 

Г л а в а IX 

ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 97 
(1 Заради спроведување на пензиското и инва-

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

(2) Матичната евиденција се организира така 
што податоците што во неа се регистрирани да мо-
жат да се користат и за други потреби на социјал-
но осигурување. 

Член 98 
Матичната евиденција ја организира, устројува 

и води Стручната служба. 

Член 99 
(1) Во матичната евиденција се регистрираат по-

датоците: за прием во активна воена служба (при-
јава за осигурување); за пензискиот стаж, платата и 
посебните додатоци односно личниот доход, што слу-
жат за утврдување на пензискиот основ; за износи-
те на пензиските примања; за стапувањето на ра-
бота на уживателот на пензијата; за несреќа при ра-
ботата и за други факти потребни за остварување на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување 
и за спроведување на тоа осигурување. 

(2) Податоците за платата и за посебните дода-
тоци односно за личниот доход и пензискиот стаж, 
р е г и с т р и р а н и во м а т и ч н а т а евРЈденција, се с м е т а а т 
како податоци запишани во јавна исправа. 

Член 100 
(1) Податоците за матичната евиденција, со подне-

сување на пропишаните пријави, ги обезбедуваат 
државните органи, организациите на здруженион 
труд и други: организации (во натамошниот текст: 
организациите), воените единици и воените устано-
ви — за воените осигуреници и уживатели на пра-
вата според овој закон, што кај нив се на служба 
односно работа, воените осигуреници и уживатели- ј 
те на правата, Стручната служба — за уживатели«*' 
те на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување, а воените единици и воените установи — и 
за корисниците на правато на ћаричен надомест 
(член 13 точка 2). 

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

(3) Пријавите во врска со член 99 став 1 на овој' 
закон и пријавите од ст. 1 и 2 на овој член се под-
несуваат на начин и во рокот што ќе го пропише со-
јузниот секретар за народна одбрана. 

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

Член 101 
Воените единици и воените установи во кои по-

стојат должности и работни места на кои, според 
овој закон, времето поминато на работа се смета во 
стаж на осигурување со наголемено траење, се дол-
жни за работите и за лицата што ги вршат тие ра-
боти на тие должности односно работни места да во-
дат евиденција, на* начин што ќе го определи со-
јузниот секретар за народна одбрана. 

Член 102 . 
(1) Стажот на осигурување, платите и посебните 

додатоци односно личните доходи што воениот оси-
гуреник ги остварил во претходната календарска 
година ги утврдува воената единица, воената уста-
нова односно организацијата ка ј која воениот оси-
гуреник е на служба односно на работа. 

(2) Основот од кој се определува надоместот на 
платата односно на личниот доход за време на при-
времена спреченост за работа според прописите за 
здравственото осигурување и основот од кој- се опре-
делува паричниот надомест поради престанување на 
воената служба на воените осигуреници од член 13 
точка 2 па ОВОЈ закон, како и стажот на осигурува-
ње што воениот осигуреник го остварил во претход-
ната година за време на примањето на надоместот, 
ги утврдува исплатувачот на надоместот. 

Член 103 
(1) Воените единици, воените установи и орга-

низациите се должни на воениот осигуреник да му 
дадат писмено известување за фактите утврдени во 
смисла на член 100 на овој закон. 

(2) Воениот осигуреник кој не е задоволен со 
фактите утврдени според став 1 на овој член, има' 
право во рок од 15 дена од денот на ѕ приемот на из-
вестувањето да бара од давателот на известување-
то да донесе решение за утврдените факти. Ова ре-
шение давателот на известувањето е должен да го 
лопесе во рок од 15 дена од денот на приемот на 
барањето. 

(3) Против решението од став 2 на овој член, ос-
вен против решение на Сојузниот секретаријат за 
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народна одбрана, воениот осигуреник има право, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението, да поднесе: 

1) жалба до воената единица односно до воената 
установа која, според прописите за надлежноста на 
воените единици односно на воените установи, е над-
лежна за решавање fio жалбите во управни работи, 
ако решението за утврдените факти го донела воена 
единица односно воена установа; 

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

(4) Воената единица или воената установа до која 
е поднесена жалбата односно органот до кој е под-
несен приговорот е должна, во рок од 30 дена од 
денот на приемот на жалбата односно на пригово-
рот, да донесе решени^. 

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

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

Член 104 
(1) Ако Стручната служба во рамките на реви-

зијата, со увид на самото место, со преглед на еви-
денцијата или на друг начин, најде дека податоците 
доставени за матичната евиденција се неточно утвр-
дени или дека утврдувањето на тие податоци не е 
извршено врз основа на податоците што ги содржи 
пропишаната евиденција или дека е извршено врз 
основа на невистинити податоци внесени во тие еви-
денции, таа, во рок од 90 дена од денот на приемот 
на податоците, ќе му ги соопшти своите забелешки 
на давателот на податоците заради исправка на да-
дените податоци односно доведување на постапка 
за утврдување на вистинитоста на податоците вне-
сени во евиденцијата. 

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

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

1) до органот што е надлежен за решавање во 
управни работи против одлуки на даветелот на по-
датоците — барање за поведување постапка заради 
утврдување па стажот на осигурување, на платата и 
на посебните додатоци односно на личниот доход кои 
според ОБОЈ закон се земаат предвид за остварување 
на правата од пензиското и инвалидското о с и г р у -
вање — ако е во прашање воен осигуреник које е на 
служба во воена единица или во воена установа, или 
кој остварува паричен надомест (член 13 став 2); 

2) до судот од општа надлежност — тужба за-
ради утврдување на личниот доход односно на ста-
жот на осигурување што според важечките прописи 
се земаат предвид за утврдување на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување — ако е во 
прашање воен осигуреник кој е на работа во орга-
низација. 

(4) За извршената исправка се известува воениот 
осигуреник кој за заштита на своите интереси може 
да се користи со правните средства од член 103 на 
овој закон. 

Член 105 
Податоците за конечно утврдениот стаж на оси-

гурувањето, за платата и посебните додатоци од-
носно за личниот доход, се регистрираат во матич-
ната евиденциЈа. 1 

Член 106 
(1) Сојузниот секретар за народна одбрана, во 

согласност со овој закон и со прописите за матич-
ната евиденција за осигурениците и уживателите на 
пензии, ги пропишува: елементите што се регист-
рираат во матичната евиденција; организирањето, 
устројувањето и водењето на матичната евиденција; 
начинот на обезбедување, пријавување и доставу-
вање на податоци за матичната евиденција и роко-
вите за нејзиното устрој ување и поднесување на 
пропишаните пријави. 

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

Г л а в а X 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

1. Решавање за правото на пензиско и инвалидско 
осигурување 

Член 107 
(1) Право на пензиско и инвалидско осигурување 

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

(2) Својството на воен осигуреник го утврдува 
Стручната служба врз основа на пријава за оси-
гурување поднесена според прописите за матичната 
евиденција. 

Член 108 
Својството на воен осигуреник се запишува во 

матичната евиденција. 

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

Член 109 
(1) За правата на воените осигуреници од пен-

зиското и инвалидското осигурување и за правата 
на членовите на семејствата на воените осигуре-
ници од пензиското осигурување се решава по пос-
тапката утврдена со овој закон и со статутот односно 
со други општи акти на Заедницата на воените оси-
гуреници. 

(2) За правата од пензиското осигурување на 
воениот осигуреник кој во смисла на член 38 на 
овој закон, стекнал својство на трудов инвалид, ре-
шава органот на надлежната заедница по постапката 
утврдена со прописите на таа заедница. 

(3) Кога правата според овој закон се определу-
ваат односно се стекнуваат и определуваат со при-
мена на прописите што важат за осигурениците — 
работници, Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници, по исклучок од став 1 на овој член, 
може да предвиди за тие права да решава заедни-
цата на осигурувањето на работниците по постап-
ката што важи во таа заедница, а врз основа на 
претходно склучена меѓусебна спогодба. 

(4) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници ги утврдува роковите за користење на пра-
вото на избор заради повторно определување на пен-
зијата според платата на чинот односно според ост-
варениот личен доход (чл. 19 и 164). 
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Член ИО 
(1) Постапката за остварување на правата од 

пензиското и инвалидското осигурување се поведу-
ва на барање на воениот осигуреник или на член 
на семејството на воениот осигуреник. 

(2) За правата на воениот осигуреник и на член 
ћа семејството на воениот осигуреник од пензиското 
и инвалидското осигурување решава Стручната 
служба. 

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

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

(5) Ако Стручната служба утврди дека воениот 
осигуреник или член на семејството на воениот оси-
гуреник има право на пензија или друго право од 
пензиското и инвалидското осигурување, но не може 
веднаш да се определи точниот износ што му при-
паѓа или постапката не може да е,е оконча поради 
решавање на некое претходно прашање, ќе опре-
дели со заклучок на поднесувачот на барањето при-
времено да му се исплатува аконтација според по-
датоците со кои располага додека не се утврди точ-
ниот износ што му припаѓа. 

(6) Одредбите на став 5 на овој член се приме-
нуваат и во постапката за донесување ново реше-
ние која се води по укинувањето на решението во 
вршење на ревизија. 

Член 111 
(1) Решението на Стручната служба за правата 

од пензиското и инвалидското осигурување под-
лежи на ревизија. 

(2) Ревизијата ја врши органот што со статутот 
на Заедницата на воените осигуреници е определен 
за решавање по жалбите против решенијата на 
Стручната служба. 

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

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

(5) Ако ревизијата на решението што стана по 
конечно поради тоа што не е изјавена жалба, не биде 
извршена во рок од три месеци од денот па исте-
кот на рокот за жалба, се смета дека ревизијата е 
извршена и дека е дадена согласност на решението. 

(6) Во вршењето на ревизијата надлежниот ор-
ган може на првостепеното решение да даде соглас-
ност, може да го измени или да го поништи односно 
укине. 

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

Член 112 
(1) Против п£птепието донесено.по жалбата, како 

и против речЈението донесено во вршење на ревизи-
јата, ако со него е изменето решението на Стручната 
служба, може да се води управен спор. 

(2) Против решението со кое во вршењето на 
ревизијата решението на Стручната служба е уки-
нато или поништено, не може да се води управен 
спор. Управен спор не може да се води ниту против 
решението донесено по жалба ако со тоа решение 
во вршење на ревизија решението на Стручната 
Служба О VT'TTT^TQ ИТ1М поништено. 

И) Г^л-јиот спор се поведува со тужба ка ј Вр-
ховниот ВО' и СУД. 

Член 113 
(1) Ако по донесувањето на решение против 

кое нема редовно правно средство во управната пос-
тапка, се узнае за нови факти, или се најде или 
стекне можност да се употребат нови докази што, са-
ми или во врска со веќе изведените и употребените до-
кази, би можеле да доведат до поинакво решение да беа 
тие факти односно докази изнесени или употребени 
во поранешната постапка, по исклучок од условите 
1пто во тие случаи според сојузниот пропис со кој 
се уредува општата управна постапка се бараат за 
поведување обнова на постапката, може да се поведе 
обнова на постапката во работите од пензиското и 
инвалидското осигурување и кога во поранешната 
постапка е пропуштено да се изнесе некој од тие 
факти односно докази. Обновата на постапката во 
овој случај се поведува без оглед на роковите што 
се предвидени со сојузниот пропис со кој се уредува 
општата управна постапка за барање обнова на пос-
тапката односно поведување на таа постапка. Обно-
вата на постапката се поведува на барање на стран-
ката или по службена должност. 

(2) Ако барањето за обнова на постапката е подне-
сено односно постапката за обнова е поведена во рок од 
пет години од денот на доставувањето на решението до 
странката, во постапката за обнова се применуваат 
прописите што важеле во времето на донесувањето 
на решението. Ако барањето е поднесено односно 
постапката за обнова е поведена по истекот на тој 
рок, во постапката за обнова се применуваат пропи-
сите што важат во времето на поднесувањето на ба-
рањето за обнова на постапката односно во времето 
на поведувањето на таа постапка по службена долж-
ност. 

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

(4) Правосилното решение може да се измени со 
ново решение ако со првото решение е повреден за-
конот па штета на странката или ако по некое прав-
но прашање подоцна е заземено становиште попо-
волно за странката. 

(5) Ново решение ќе се донесе и ако се узнае 
за факти што се од влијание врз правото на стран-
ката. а кои настапиле по донесувањето на решени-
ето. 

(6) Правото што & припаѓа па странката по ре-
шението, донесено во смисла на ст. 4 и 5 на овој 
член, тече од првиот ден на наредниот месец од де-
нот кога странката поднела барање за поведување 
на постапката, а ако постапката е поведена по служ-
бена должност — од првиот ден на наредниот месец 
од денот ма донесувањето на новото решение. 

(7) Ако по донесувањето на конечното решение 
повторно се решава за правото на странката врз 
основа на фактите од став 5 на овој член, при доне-
сувањето на новото решение ќе се ппименат пропи-
сите што важат во времето на поведувањето на пос-
тапката.. 

Член 114 
(1) Кога за решавање за правото според овој за-

кон е потребно да се утврди трајна здравствена нес-
пособност поради која настапува инвалидност ка ј 
воениот осигуреник, телесно оштетување или посто-
ење на потреба од постојана помош и нега од страна 
на друго лице, наод. оцена и мислење за утврнуга-
ње на тие факти дава во првостепена постапка 
надлежната виша военолекарска комисија, а во вто-
ростепена постапка — главната воегзолекарска ко-
мисија. 

(2) Военолекарската комисија од став 1 на овој 
член дава наод, оцена и мислење за постоењето на 
неспособност за работа односно за стопанисување на 
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членови на семејството на воениот осигуреник и на 
членови на семејството на уживателот на правата 
од која зависи правото на семејна пензија, како и 
за постоење на попреченост во физичкиот и психич-
киот развој на детето на воен осигуреник односно на 
уживател на старосна и инвалидска пензија, за не-
можноста на негово оспособување за живот и ра-
бота со школување и со професионална рехабили-
тација и за потребата од постојана помош и нега 
на тоа дете од страна на друго лице. 

(3) Сојузниот секретар за народна одбрана доне-
сува поблиски прописи за формирањето, составот и 
работата на военолекарската комисија во вршењето 
на работите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 115 
Во постапката за решавање за правата според 

ОВОЈ закон ќе се применуваат сојузните прописи за 
општата управна постапка, ако^со овој закон и со 
статутот или со друг општ акт на Заедницата на во-
ените осигуреници не е определено поинаку. * 

Д Е Л Т Р Е Т И 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ДЕТСКА ЗАШТИТА 

Г л а в а XI 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 116 
Уживателите на пензија и членовите на нив-

ните семејства се осигуруваат на здравствена заш-
тита и други права од здравственото осигурување 
според посебен сојузен закон. 

Член 117 
На уживателите на паричен надомест за телесно 

оштетување според овој закон на кои по друг основ 
не им се обезбедува здравствена заштита во рам-
ките на здравственото осигурување, им се обезбеду-
ваат, врз товар на средствата на здравственото оси-
гурување на воените осигуреници, само оние видови 
здравствена заштита опфатени со прописите со кои 
е уредено здравственото осигурување на воените 
осигуреници што се потребни за телесните оштету-
вања врз основа на кои стекнале право на паричен 
надомест за телесно оштетување. 

Г л а в а XII 

ДОДАТОК НА ДЕЦА И НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА 
ЗАШТИТА 

Член 118 
Правото на додаток на деца и правото на други 

форми на детска заштита уживателите на старосна 
и инвалидска пензија и децата уживатели на се-
мејна пензија ги остваруваат според сојузен закон. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 

Г л а в а XIII 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДНИ ДЕЦА 

Член 119 
(1) Право на професионална рехабилитација 

имаат деца на воените осигуреници и на уживате-
лите на старосна или инвалидска пензија, како и де-
цата^— уживатели на семејна пензија според овој 
закон, ако рехабилитацијата им е потребна заради 

оспособување за самостоен живот и работа и ако по-
стои веројатност дека со рехабилитацијата молчат да 
се оспособат. , . 

(2) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници ги определува со своја одлука случаите во 
кои и условите под кои стекнуваат право на профе-
сионална рехабилитација децата од став 1 на овој 
член, начинот на остварување и спроведување на 
таа рехабилитација, како и правата што припаѓаат 
во врска со користењето на правото на рехабили-
тација. 

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

Член 120 
Правата на професионална рехабилитација на 

децата од член 119 на овој закон се обезбедуваат 
само ако таква или слична заштита не им се обез-
бедува на тие деца според прописите што важат на 
територијата на која е живеалиштето на детето на 
кое му е потребна таквата заштита. 

Д Е Л П Е Т Т И 

Г л а в а XIV 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ИА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА БОРЦИТЕ 

Член 121 
Одредбите на сојузниот закон со кој се уредува 

стекнувањето и определувањето на правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување на борците од 
Народноослободителната војна и на други категории 
борци и на членовите на нивните семејства, и 
во врска со тоа обезбедувањето средства за покритие 
на зголемените обврски на Фондот, се применуваат 
и врз правата што според овој закон им припаѓаат 
на воените осигуреници на кои им е признаено свој-
ството на борци. ,| 

Член 122 1 
За утврдување на својството на борци од Народ-

ноослободителната војна или на борци од други Ка-
тегории, врз воените осигуреници се применуваат, во 
поглед на условите, начинот и постапката, прописите 
што се применуваат врз другите осигуреници — ра-
ботници. 

Д Е Л Ш Е С Т И 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ 

Г л а в а XV 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 123 
Заедницата на воените осигуреници е самоуп-

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

Член 124 } 
(1) Заедницата на воените осигуреници се фор-

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

(2) Заедницата на воените осигуреници има 
својство на правно лице. 

3) Седиштето на Заедницата на воените осигу-
реници е во Белград. 
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Член 125 
Воените осигуреници и уживателите на пензии 

учествуваат во спроведувањето на социјалното оси-
гурување непосредно или преку делегати и делега-
ции во гарнизонски и меѓугарнизонски собранија и 
во Собранието на Заедницата на воените осигуре-
ници, како и во други форми на организирање па 
воените осигуреници и на уживателите на пензии. 

Член 126 
(1) Гарнизонски собранија се формираат во мес-

та во кои постои гарнизон или во места во кои има 
најмалку 50 воени осигуреници и уживатели на 
пензии. 

(2) Гарнизонските собранија ги сочинуваат деле-
гатите на воените осигуреници и уживатели на пен-
зии кои се избираат за период од четири години. 

(3) По исклучок од одредбата на став 2 на овој 
член, со статутот на Заедницата на воените осигу-
реници може да се определи одделни гарнизонски 
Собранија да ги сочинуваат сите воени осигуреници 
и уживатели на пензии што живеат во местата за 
кои се формираат тие собранија. 

Член 127 
(1) Меѓу гарнизонски собранија се формираат за 

подрачје на повеќе гарнизонски собранија заради 
разгледување на прашања од заеднички интерес за 
воените осигуреници и за уживателите на пензии 
што живеат на тоа подрачје. 

(2) Меѓу гарнизонските собранија ги сочинуваат 
делегатите делегирани од гарнизонските собранија 
за период од четири години. 

Член 128 
(1) Орган на управувањето со Заедницата на во-

ените осигуреници е Собранието на Заедницата на 
воените осигуреници. 

(2) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници сочинуваат делегатите делегирани од меѓу-
гарнизонските собранија за период од четири го-
дини. 

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

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

Член 129 
Собранието на Заедницата на воените осигуре-

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

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

спроведувањето на пензиското и инвалидското оси-
гурување и презема односно предлага мерки за унап-
редување на заштитата на осигурениците и на ужи-
вателите на пензија; 

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

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

5) го донесува финансискиот план и ја усво-
јува завршната сметка на Фондот; 

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

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

8) одлучува за употребата на средствата наме-
нети за подобрување на материјалната положба на 
уживателите на пензии што за тие цели се издвоени 
• о Фондот (член 142 став 2); 

9) ги утврдува надоместите на патните и превоз-
ните и други трошоци на осигурениците и уживате-
лите на правата во врска со остварувањето на пра-
вата според овој закон. 

Член 130 
(1) Со статутот на Заедницата на воените осигу-

реници поблиску се уредуваат: формирањето, пра-
вата и должностите на гарнизонските и меѓугарни-
зонските собранија и на Собранието на Заедницата 
на воените осигуреници и на нивните органи и дру-
гите форми на организирање на воените осигуре-
ници и уживателите на пензии; составот, изборот, 
отповикот и одговорноста на делегатите на гарнизон-
ските и меѓугарнизонските собранија и на Собра-
нието на Заедницата на воените осигуреници и нив-~ 
ните органи, како и други прашања значајни за ра-
ботата на Заедницата на воените осигуреници и на 
нејзините органи и за обезбедувањето на што понепо-
средно учество на воените осигуреници и уживате-
лите на пензии во самоуправувањето. 

(2) Статутот на Заедницата на воените осигуре-
ници го донесува Собранието на Заедницата на вое-
ните осигуреници, во согласност со сојузниот сек-
ретар за народна одбрана. 

Член 131 
Општите акти на Собранието на Заедницата на 

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

Член 132 
Работите на Заедницата на воените осигуреници 

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

Член 133 
(1) Работите за спроведување на пензиското и 

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

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

Член 134 
Стручната служба ги врши особено следните ра-

боти' 
1) ракува со Фондот, согласно со одлуките и на-

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

2) ги врши работите во врска со остварувањето 
на правата на воените осигуреници и на членовите 
на нивните семејства, согласно со статутот и со дру-
гите општи акти на Заедницата на воените осигуре-
ници; 

3) ги извршува односно обезбедува извршување 
на одлуките и заклучоците на Собранието на Заед-
ницата на воените осигуреници и на нејзините ор-
гани; 

4) води книговодство и евиденција во врска со 
работењето на Фондот и со спроведувањето на пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници; 

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

Член 135 ' 
(1) Средствата потребни на Стручната службе 

во врска со спроведувањето на пензиското и инва-

т 
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лидското осигурување се обезбедуваат во рамките 
на средствата за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници. 

{'!) Додека не се обезбедат потребните средства 
во рамките на средствата за пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници, средст-
вата за работата на Стручната служба во врска со 
спроведувањето на пензиското и и н в а л и д е ! ; о с и -
гурувале се обезбедуваат во финансискиот план на 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Г л а в а XVI 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Извори на средствата 

Член 136 
(1) Средпвата за пензиското и инвалидското 

осигурување на воените осигуреници се обезбеду-
ваат со придонесите за пензиско и инвалидско оси-
гурување, од буџетот на федерацијата за обврските 
што настануваат со остварување на правата на пен-
зија на воените осигуреници — борци од Народноос-
лободителната БОЈ на и други категории борци и за 
дополнително финансирање на пензиското и инва-
лидското осигурување според овој закон, и со други 
приходи утврдени со сојузен закон. 

(2) Придонесите за пензиското и инвалидското 
осигурување се определуваат така што со средствата 
што се остваруваат од придонесите, заедно со дру-
гите приходи на Фондот, да се обезбедуваат права-
та од пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници и другите права што на у ж и -
вателите на пензии според овој закон им припаѓаат 
по основ на социјалното осигурување (здравствено 
осигурување и права во врска со детската заштита), 
посебните средства за подобрување на материјална-
та положба на уживателите на пензија (закрепнува-
ње, обезбедување на станови и др.), да се формира 
наменска резерва и да се намируваат трошоците за 
спроведување на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

(3) Средствата за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници се утврдуваат 
се перспективниот финансиски план на Фондот што 
се донесува за периодот за кој се донесуваат сред-
норочните општествени планови на стопанскиот 
развој. 

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

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

Член 137 
(1) Придонесите за пензиското и инвалид-

ското осигурување на воените осигуреници се основ-
ни и додатни придонеси. 

(2) Стапките^на придонесите за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници ги 
утврдува Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. Стапките на придонесите 
се утврдуваат истовремено со донесувањето на бу-
џетот на федерацијата. Ако до почетокот на кален-
дарската година не се утврдени нови стапки на при-
донесите, и БО наредната година се применуваат 
стапките што важеле во претходната година. 

Член 138 
Придонесите за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници се пресметуваат 
по утврдените стапки од платата односно од личниот 
доход и од другите примања што служат за утврду-
вање на пензискиот основ. 

Член 139 
(1) Основниот придонес за пензиското и инва-

лидското осигурување на воените, осигуреници се 
определи га icnin е/ген придонес. 

(2) Средствата потребни за покривање на тро-
шоците од OV-игурувањето според овој закон, за фор-
мирање па нагонската резерва и за усогласување на 
пензиите и на другите примања со економските 
движења се обезбедуваат со основните придонеси и 
од буџетот па федерацијата. 

(3) Додатниот придонес за пензиското и инвалид-
ското осигурување служи за покривање на зголеме-
ните обврски на теа осигурување што настануваат 
поради сметање на стажот на осигурување со наго-
лсмено траење и поради намалување на старосната 
границаза воените осигуреници на определени долж-
ности односио работни места и за покривање на зго-
лемените обврски што настануваат опради несреќи 
при работата и професионални болести. 

(4) За воените осигуреници што се на работа 
во организациите придонесите со пресметуваат и се 
плаќаат на начин и во височина што се определени 
со прописите што се применуваат за соодветните о-
сигуреници — работници на работа во иста орга-
низација. 

2. Фонд на заедницата на воените осигуреници 

Член 140 
Фондот се формира од средствата остварени за 

пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

Член 141 
Во Фондот се внесуваат средствата остварени: 
1) со основниот придонес; 
2) со додатниот придонес; 
3) од буџетот на федерацијата за обврските што 

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

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

5) со други приходи. 

Член 142 
(1) Од Фондот се намируваат расходите за: 
1) исплата на пензиите, на паричните надомести 

за телесно оштетување и на другите обврски од пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници; * 

2) придонесите за здравственото осигурување н& 
уживателите на пензии и уживателите на други пра-
ва според овој закон, на кои здравственото осигуру-
вање според законот им се обезбедува врз товар на 
Фондот; 

3) придонесите за додатокот на деца и за непо-
средната детска заштита за децата на уживателите 
на старосна или инвалидска пензија односно за де-
цата уживатели на семејна пензија; 

4) други обврски определени со законот 
(2) Дел од вкупните средства на Фондот се из-

двојуваат на посебна сметка како наменски сред-
ства што можат да се користат за подобрување на 
материјалната положба на уживателите на пензии 
(закрепнување, обезбедување на станови и др.). Тие 
средства се обезбедуваат во рамките на стапката на 
придонесите за пензиското и инвалидското, осигуру-
вање на воените осигуреници. 

Член 143 
(1) Во рамките на Фондот се формира резерва. 
(2) Резервата на Фондот се формира: 
1) со издвојување определен процент од сред-

ствата остварени од придонесите за пензиското И 
инвалидското осигурување на 'воените осигуреше** Ј 
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2) од вишокот на приходите над расходите утвр-
ден со завршната сметка на Фондот; 

3) со внесување на средствата што како вложе-
ни се враќаат во резервата на Фондот и на камата-
та на вложените средства од резервата на Фондот. 

(3) Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија го определува процентот на 
издвојување за резервата на Фондот според став 2 
точка 1 на овој член 

(4) Собранието на Заедницата на воените осигу-
реници го определува вишокот на приходите над 
расходите што се внесува во резервата на Фондот. 

Член 144 
(П Резервата на Фондот служи за: обезбедува-

л е дел на средствата потребни за извршување на 
Обврските на Фондот што ќе втасуваат по периодот 
за кој е утврдена стапката на придонесите за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници; обезбедување на придонесите за определен 
временски период; покривање на вишокот на расхо-
дите над приходите на Фондот утврден со завршната 
Сметка односно билансот на Фондот и за обезбедува-
ње на средствата потребни за усогласување на пен-
зиите и другите примања според овој закон со еко-
номските движења. 

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

Член 145 
Средствата на резервата на Фондот што ги над-

минуваат потребите за користење на резервата за 
рбртни средства, Заедницата на воените осигурени-
ци ги вложува на вкаматување ка ј банката што ќе 
ја одбере. Тие средства можат да се орочуваат нај-
долго за периодот на среднорочниот план на стопан-
скиот развој. 

3. Финансиско работење на Фондот 

Член 146 
(1) Финансиското работење на Фондот опфаќа: 
1) составување на финансискиот план на прихо-

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

расходите; 
3) водење книговодство и евиденција за финан-

сиското работење и за средствата; 
4) составување на завршната сметка и билан-

сот. 
(2) Финансиското книговодство на Фондот се во-

ди по единствениот контен план што се применува 
за заедниците на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

(3) Завршната сметка на Фондот ја составува 
Стручната служба и им ја доставува на надлежните 
органи. 

Член 147 
Придонеси за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници пресметуваат и 
уплатуваат како обврзници за уплата на придоне-
сите: 

1) воените единици и воените установи — за 
»воените .осигуреници што кај нив се на служба или 
остваруваат паричен надОхмест поради престанува-
ње на активната воена служба; 

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

Член 148 
Придонесите за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници се уплатуваат 

ка ј банката на сметката на Заедницата на воените 
осигуреници. 

Член 149 
(1) Наплатата на придонесите за пензиското и 

инвалидското осигурување на воените осигуреници 
ја врши банката при исплатата на средствата за 
плати, за парични надомести поради престанување 
на активната служба и за лични доходи. 

(2) Обврската за уплата на придонесите од став 
1 на овој член втасува со денот на подигањето кај 
банката на средствата за плати, за парични надоме-
сти или за лични доходи. 

Член 150 
(1) Контрола на финансиското работење на Фон-

дот и пресметување и уплатување на придонесите 
за пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници од страна на воените единици и 
воените установи врши органот надлежен за кон-
трола на материјалното и финансиското работење 
во Југословенската народна армија. 

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

Г л а в а XVII 

ОДНОСИ СО ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 151 
Заедницата на воените осигуреници соработува 

со другите заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување заради поуспешно и поцелосно оства-
рување на правата на осигурениците и решавање на 
прашања од заеднички интерес и со самоуправните 
спогодби со тие заедници ги утврдува заедничките 
задачи и потреби, меѓусебните односи, организаци-
оните форми на соработка, височината и начинот 
на обезбедување на средствата за заедничките пот-
реби односно работи од заеднички интерес. 

Член 152 
(1) Заедницата на воените осигуреници ќе и го 

надомести на друга заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување делот на пензијата опреде-
лена според вкупниот пензиски стаж што му одго-
вара на сразмерот помеѓу стажот на осигурување 
што осигуреникот го наполнил во осигурувањето 
ка ј Заедницата на воените осигуреници по 31 де-
кември 1972 година и вкупно наполнетиот стаж на 
осигурување. 

(2) Друга заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе и го надомести на Заедницата 
на воените осигуреници делот на пензијата опреде-
лена според вкупниот пензиски стаж што му одго-
вара на сразмерот помеѓу стажот на осигурување 
што воениот осигуреник го наполнил кај таа друга 
заедница по 31 декември 1972 година и вкупниот 
стаж на осигурување. 

(3) Заедницата на воените осигуреници ќе им 
ги надомести на другите заедници на пензиското и 
инвалидското осигурување на работниците расхо-
дите што тие заедници ги имале во обезбедувањето 
на остварување на правата на професионална ре-
хабилитација и вработување на трудовите инвалида 
во смисла на член 38 ст. 1 и 2 на овој закон, за 
правата на воените осигуреници и членовите па 
нивните семејства за кои решаваат другите заедница 
(член 109 став 3) и за други права за кои со овој 
закон е предвидено воените осигуреници и члено-
вите на нивните семејства да ги остваруваат и кори-
стат ка ј друга заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на работниците. 
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(4) Обезбедување и пресметување на надоместот 
според одредбите на овој член се врши на начин 
пропишан со сојузниот закон со кој се уредуваат 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување односно на начин утврден со самоуправна 
спогодба. 

Д Е Л С Е Д М И 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а XVIII 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 153 
(1) Воениот осигуреник односно член на семеј-

ството на воениот осигуреник на кој врз товар на 
Фондот му е извршена исп пата на која немал право, 
е должен да ги врати примените износи: 

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

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

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

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

Член 154 
(1) Заедницата на воените осигуреници има пра-

во да бара надомест на штетата сторена на Фондот 
од лицето кое намерно или со крајно невнимание 
предизвикало инвалидност, телесно оштетување или 
смрт на воен осигуреник. 

(2) За штетата што во случаите од став 1 на 
ОБОЈ член ќе ја предизвика работник на работа или 
во врска со работата односно воено лице во врска со 
службата, одговара организацијата односно опште-
ствено-политичката заедница, согласно со одредбите 
на законот со кој се уредуваат работните односи 
односно на законот со кој се уредува активната 
воена служба. 

(3) Заедницата на воените осигуреници има пра-
во да бара и непосредно од работникот односно од 
военото лице да ја надомести штетата, ако инвалид-
носта, телесното оштетување или смртта на воениот 
осигуреник е предизвикана со кривично дело. 

(4) Во случаите од овој член се смета дека ште-
та е сторена без оглед дали инвалидноста, телесно-
то оштетување или смртта на воениот осигуреник 
е предизвикана од страна на организацијата, ра-
ботникот, воено или кое и да било друго лице и 
без оглед што тие ризици се опфатени со пензиско-
то и инвалидското осигрување. 

Член 155 
При утврдувањето на правото ка надомест на 

штета сторена на Фондот, согласно се применуваат 
огтттпте ппагила за надомест на штета односно 
важечките прописи за одговорноста за недопуштени 

дејствија и пропусти на друг и за одговорноста за 
штета од предмет, и посебните правила и прописи 
за надомест на штета, доколку не се во спротивност 
со одредбите на овој закон. 

Член 156 
(1) Кога ќе се утврди дека за Фондот настапила 

штета, Стручната служба ќе го повика осигуреникот 
или организацијата во определен рок да ја надоме-
сти штетата. 

(2) Ако штетата не биде надоместена во опреде-
лениот рок, барањето за надомест на штетата може 
да се оствари со тужба кај надлежниот суд. 

Член 157 
(1) Со барањето за надомест на штета може да се 

опфати вкупниот износ на штетата или износот 
на дел од штетата што се однесува на определен 
изминат временски период. 

(2) Кога причинетата штета се состои во. обвр-
ска на Фондот на трајни парични давања (пензија, 
паричен надомест за телесно оштетување и др.), 
може да се бара надомест на штетата во вкупен из-
нос. Овој износ се пресметува според височината 
на признаеното давање и според просечното тра-
ење на користењето на тоа давање без оглед на го-* 
дините на живот на корисникот. Начинот на утвр«-
дување на просечното траење на користењето на 
тие давања го определува со своја одлука Собра-
нието на Заедницата на воените осигуреници. 

(3) При утврдувањето на височината на надо-
местот на штетата според овој закон, не се зема 
предвид износот на уплатениот придонес за пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените оси* 
гуреници ниту должината на наполнетиот пензис-
ки стаж на корисникот, односно на лицето по кое 
членовите на семејството стекнале право на пензија, 

Г л а в а XIX 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 158 
(1) Организацијата на здружениот труд, друга 

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

1) ако за воениот осигуреник не поднесе пријава 
за осигурување, годишна пријава за остварената 
плата, за личниот доход, за стажот на осигурени-
кот и за други податоци, пропишана со посебни 
прописи, или поднесе пријава со неточни податоци 
за воениот осигуреник (член 99 и член 100 ст. 1 и 3); 

2) ако не поднесе пријава за стапувањето на ра-
бота ма уживател от на пензија или ако не под-
несе пријава за случај на несреќа при работата 
(член 100 ст. 2 и 3); 

3) ако не води или неуредно ги води пропиша-
ните евиденции за воените осигуреници (член 100 
став 3); 

4) ако одбие да им даде податоци на осигуреникот, 
на уживателот на пензија или на Стручната служба, 
или даде неточни податоци и известувања за утвр-
дување на платата односно на личниот доход, пен-
зискиот стаж или на други факти важни за утврду-
вање на пензискиот стаж PI ли на други факти важ-
ни за утврдување на правата според овој закон 
(член 103, во врска со чл. 99 и 101); 

5) ако го спречува увидот на самото место или 
прегледот на евиденциите што се однесуваат на по-
датоците во врска со пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници односно прег-
ледот на де толпите книги во вр^ка со ко ^трола иа 
финансиското работење (чл. 104 и 150); 

6 ) ако не го У:т"?ти втасаш .от ГП^-^ОНРС за пен-
зиското и инвалидско го осигурување па воените 
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осигуреници или не го уплати во полн износ (член 
149). 

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

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

Д Е Л О С М И 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а XX 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНЗИИ И 
ДРУГИТЕ ПРИМАЊА 

1. Усогласување на затечените пензии 

Член 159 
Старосните и инвалидските пензии на воените 

осигуреници и семејните пензии на членовите на 
семејствата на воените осигуреници определени или 
преведени според Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
£6/65^ 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71) или спо-
ред Основниот закон за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 
И 56/69), се усогласуваат со пензиите според овој 
закон на сите уживатели на тие пензии кои пра-
вото на пензија го имаат на 1 јануари 1973 година. 

Член 160 
Пензиите на воените осигуреници од член 159 на 

овој закон (во натамошниот текст: затечените воени 
пензионери), се усогласуваат по службена должност, 
ако со овој закон не е определено поинаку, врз ос-
нова на пензискиот стаж и другите факти во момен-
тот на престанување на активната воена служба, 
утврдени со решение за определување односно пре-
ведување на пензиите според Основниот закон за 
пензиското осигурување или според Основниот за-
кон за инвалидското осигурување. 

Член 161 
(1) Заради усогласување на пензиите, на зате-

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

(2) Посебните додатоци што се земени пред-
вид за утврдување на пензискиот основ при опреде-
лувањето односно преведувањето на пензиите на 
воените осигуреници според Основниот закон за 
пензиското осигурување, и се додаваат при утврду-
вањето на новиот пензиски основ на соодветната 
плата на чинот, пресметани на вредноста што тие 
додатоци ја имаат според прописите за посебните 
додатоци на активните воени лица на 31 декември 
1972 година со примена на член 17 став 6 од овој 
закон. 

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

(4) Утврдувањето на новиот пензиски основ се 
врши со примена на член 64 став 4 на овој закон. 

Член 162 
(1) Од новоутврдениот пензиски основ според 

член 161 на овој закон, износот на усогласената ин-
валидска пензија се одредува според член 37 на овој 
закон, а износот на усогласената старосна пензија 
— според член 37 став 3 на овој закон. 

(2) При определувањето на износот на усогла-
сената старосна пензија според член 37 став 3 на 
овој закон, можниот работен век се смета до денот 
кога на уживате лот на пензијата му престанала ак-
тивната воена служба. 

Член 163 
(1) На затечен воен пензионер кому пензијата 

му е определена врз основа на остварениот личен 
доход со примена на член 53 од Основниот закон за 
пензиското осигурување, пензијата му се усогла-
сува односно преведува според прописите што ва-
жат на подрачјето на заедницата на осигурувањето 
на работниците на кое тој го остварил последниот 
личен доход (член 19). 

(2) Затечениот воен пензионер може да бара, 
наместо според став 1 од овој член, новиот износ на 
усогласената пензија да му се определи спрема со-
одветната плата на чинот според чл. 161 и 102 на 
овој закон. 

Член 164 
(1) На уживател на пензија кој како воен оси-

гуреник остварил старосна пензија, па врз основа 
на вработување по пензионирањето му е определе-
на нова пензија според член 55 на Основниот закон 
за пензиското осигурување, порано остварената пен-
зија ќе му се усогласи, на негово баерање, според 
овој закон како пензија на затечен воен пензионер. 

(2) На уживател на пензија кој како воен оси-
гуреник стекнал право односно остварил право на 
инвалидска пензија, на врз основа на вработување 
по пензионирањето како на трудов инвалид му е 
определена старосна пензија односно нова инвалид-
ска пензија спрема соодветната категорија на ин-
валидност, инвалидската пензија на која имал право 
како воен осигуреник ќе му се усогласи, на негово 
барање, според овој закон како пензија на затечен 
воен пензионер. 

Член 165 
(1) Од времето што' затечениот воен пензионер 

или уживател на пензија од член 164 став 1 на 
овој закон го поминал во вработување по оствару-
вањето на старосна пензија на воен осигуреник до 
1 јануари 1973 година, во вкупниот пензиски стаж 
за определување на новиот износ на усогласената 
пензија се сметаат само оние периоди на вработува-
ње во кои остварил личен доход, еднаков или пого-
лем од износот на платата од која му е определеЕ1а 
пензијата. 

(2) Времето што уживате лот на пензија од член 
164 став 2 на овој закон го поминал во работен однос 
со најмалку половина од пропишаното полно работ-
но време до 1 јануари 1973 година, ќе се засмета во 
вкупниот пензиски стаж за определување на нови-
от износ на усогласената пензија според овој закон 
како да е поминато со полно работно време. 

(3) Кога за определување на пензијата се зема 
вкупниот пензиски стаж (ст. 1 и 2) новиот износ 
на усогласената пензија се определува, по исклучок 
од член 162 на овој закон, исклучиво спрема дол-
жината на вкупниот пензиски стаж во процент од 
член 18 на овој закон. Тој вкупен стаж за определу-
вање на пензијата се зема предвид само ако за ужи-
вателот на пензијата тоа е поповолно од пензијата 
определена спрема пензискиот стаж наполнет до 
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моментот на престанување на активната воена служ-
ба (чл. 160 и 162). 

Член 166 
(1) Уживател на исклучителна пензија кој ос-

тварил пензија како воен осигуреник или исполну-
вал услови за стекнување право на пензија како 
воен осигуреник според прописите важечки во мо-
ментот на престанувањето на активната воена служ-
ба, може да бара, наместо исклучителна пензија, да 
му се усогласи односно определи и усогласи пен-
зија според овој закон како пензија на затечен воен 
пензинер. 

(2) На уживателот на исклучителна пензија од 
став 1 на овој член може по исклучок да му се 
признае и определи старосна пензија според овој 
закон. 

Член 167 
Семејните пензии при усогласувањето се опреде-

луваат од усогласена пензија според чл. 160, 161, 
162 и член 163 став 1 на овој закон, зависно од бро-
јот на членовите на семејството (член 60), со тоа што 
ужива те лот на семејна пензија да може да под-
несе барање за примена на член 163 став 2 и на 
член 164 на овој закон. 

Член 168 
Уживателот на исклучителна семејна пензија 

може да бара да се примени одредбата на член 166 
од овој закон, ако умреното лице од кое го изведу-
ва правото на семејна пензија исполнувало услови 
за примена на тој член и ако тој член на семејство-

во исполнувал услови за стекнување 'право на се-
мејна пензија според тогаш важечките прописи, а 
услови за користење на тоа право постојат и во мо-
ментот на поднесувањето на барањето* 

Член 169 
(1) На затечен воен пензионер кој пензијата ја 

стекнал спрема платата на соодветна класа на воен 
службеник со нижа подготовка, а без примена на 
член 290 од Законот за Југословенската народна ар-
мија („Службен лист на СФРЈ11 бр. 52^64 и 57/65), 
пензијата ќе му се усогласи спрема соодветната пла-
та на класата на воен службеник во која е унап-
реден според тој член. 

(2) Одредбата на став 1 од овој член се приме-
нува и при усогласување на семејна пензија. 

2. Усогласување на затечените парични надомести 
за телесно оштетување и додаток за помош и нега 

Член 170 
(1) На уживател на паричен надомест за телесно 

оштетување што како воен осигуреник стекнал ин-
валиднина според Основниот закон за инвалидското 
осигурување и ги исполнува условите од член 24 на 
овој закон, тој надомест му се усогласува така што 
новиот износ на усогласениот надомест се опреде-
лува според член 41 на овој закон, и тоа од осно-
вот од кој се определува тој надомест во текот на 
1973 година. 

(2) На уживател на надомест за телесно оште-
тување кој како воен осигуреник стекнал инвалид-
нина а не ги исполнува условите од член 24 на овој 
закон, и натаму му се исплатува само износот што 
му припаѓал до 1 јануари 1973 година. 

Член 171 
На затечен воен пензионер — уживател на до-

даток за помош и нега, тој додаток му се усогласува 
врз основа на одлука на Собранието на Заедницата 

на воените осигуреници, донесена во смисла на член 
44 од овој закон. 

, 3. Заеднички одредби 

Член 172 
(1) Новите износи на цензиите и паричните на-

домести за телесно оштетување усогласени по служ-
бена должност, припаѓаат од 1 јануари 1973 година. 

(2) Новите износи на пензиите и паричните 
надомести за телесно оштетување усогласени по ба-
рање, припаѓаат од првиот ден на наредниот месец 
по поднесувањето на барањето, но најрано од 1 ја-
нуари 1973 година. 

Член 173 
Ако износот на усогласената пензија односно на 

паричниот надомест за телесно оштетување би бил 
помал од износот кој на уживателот му припаѓал до 
1 јануари 1973 година, и натаму ќе се исплатува 
тој поголем износ се додека усогласениот износ на 
пензијата односно на паричниот надомест за те-
лесно оштетување со зголемување врз основа на 
усогласување, не го достигне тој поголем износ. 

Член 174 
(1) Усогласените износи на пензиите и паричните 

надомести за телесно оштетување натаму се усо-
гласуваат како пензиите и паричните надомести за 
телесно оштетување определени според овој закон. 

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

Член 175 
За усогласувањето на пензиите и на паричните 

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

Член 176 
(1) Врз вработените затечени уживатели на пен-

зии се применуваат одредбите од член 71 на овој 
закон. 

(2) Врз вработените затечени уживатели на ста-
росни пензии кои старосната пензија ја оствариле 
пред исполнувањето на општите услови за стекну-
вање право на старосна пензија, за време на врабо-
тувањето, по исклучок од став 1 на овој член, се 
применуваат одредбите на член 71 ст. 2 и 3 на 
овој закон. 

Г л а в а XXI 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 177 
(1) За нерешените барања, жалби и тужби во 

врска со утврдување на пензиски стаж или со ос-
тварување на права од пензиското и инвалидското 
осигурување по основ на својството на воен оси-
гуреник односно член на неговото семејство, подне-
сени до .1 јануари 1973 година, решаваат според 
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прописите важечки до тој ден органите што се над-
лежни за решавање на таквите барања, жалби и 
тужби поднесени од страна на осигурениците — 
работници односно членови на нивните семејства. 

(2) За правото на воен осигуреник на кој служ-
бата му престанала до 1 јануари 1973 година од-
носно за правото на член на неговото семејство кои 
барање за остварување на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување ќе поднесат по тој ден, 
се решава според одредбите на Основниот закон за 
пензиското осигурување односно Основниот закон за 
инвалидското осигурување. 

(3) За решавање за правата од став 2 на овој 
член се применуваат во поглед на надлежноста и 
постапката, прописите што важат за осигурени-
ците — работници на подрачјето на заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на работ-
ниците на кое на подносителот на барањето му 
престанала активната воена служба. 

(4) Правата утврдени според овој член се усо-
гласуваат според одредбите на чл. 159 до 176 на 
овој закон. 

Член 178 
(1) На затечен воен пензионер, како и на воен 

осигуреник (член 14) кај кого за време на актив-
ната воена служба настапило телесно оштетување 
предизвикано од болест или повреда надвор од ра-
ботата, за кое не можел да оствари право на ин-
валиднина според Основниот закон за инвалид-

ското осигурување, со оглед на причината на те-
лесното оштетување, ќе му се определи, на негово 
барање, паричен надомест за телесно оштетување 
според овој закон ако ги исполнува условите од член 
24 на ОВОЈ закон. 

(2) Правото на паричен надомест за телесно 
оштетување според овој член припаѓа од 1 јануари 
1973 година, ако барањето за остварување на тоа 
право е поднесено до крајот на таа година, а ако 
барањето е поднесено до 31 декември 1973 година, 
правото на тој надомест припаѓа од првиот ден на 
наредниот месец по поднесувањето на барањето и 
за шест месеци наназад. 

Член 179 
Одредбите на чл. 43 и 44 од овој закон се при-

менуваат и врз затечените уживатели на пензија, 
без оглед на тоа дали потребата од постојана помош 
и нега настапила пред 1 јануари 1973 година или по 
ТОЈ ден. 

Член 180 
(1) На вдовица на воен осигуреник односно на 

вдовица на уживател на пензија, што таа пензија 
ја стекнал како воен осигуреник, која до 1 јануари 
1973 година имала право на матери)ано обезбедување 
врз основа на член 245 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување, се однесуваат одредбите од 
член 50 став 3 на овој закон. 

(2) Вдовица на воен осигуреник, односно на 
уживател ма пензија, кој таа пензија ја стекнал 
како воен осигуреник, умрен пред 1 јануари 1973 
година, стекнува право на семејна пензија под 
условите пропишани во член 49 став 1 точка 2 од 
овој закон. 

(3) Вдовец на воен осигуреник, односно на ужи-
вател на пензија, кој таа пензија ја стекнал како 
воен осигуреник, умрен пред 1 јануари 1973 година, 
стекнува право на семејна пензија под условите 
пропишани во член 52 став 1 точка 3 од овој закон. 

(4) На лицата што ги исполниле условите за 
стекнување право на семејна пензија според ст. 2 
и 3 на овој член, семејна пензија им припаѓа од пр-
виот ден на наредниот месец по исполнувањето на 
тие услови, но најрано од 1 јануари 1973 година, ако 
барање за остварување на тоа право поднесат до 10 
април 1977 година. 

Член 181 
Одредбите на член 38 од овој закон се приме-

нуваат и врз затечените уживатели на инвалидска 
пензија, како и врз трудовите инвалиди кои, на-
место инвалидска пензија на која стекнале право 
како воени осигуреници според Основниот закон 
за инвалидското оеигур\гвање, оствариле инвалид-
ска пензија и други права според член 138 ст. 1 
до 3 на овој закон. 

Член 182 
(1) Лицето што во моментот на престанување Ета 

својството па воен осигуреник не ги исполнило ус-
ловите за стекнување пензија според овој закон, а 
не може да стекне право на старосна пензија по 
основ на осигурување кај друга заедница на пен-
зиско и инвалидско осигурување, стекнува право на 
пензија кај Заедницата на воените осигуреници, со 
тоа што во поглед на условите за стекнување и 
начинот на определување и користење на пензијата 
се применуваат прописите што важат за осигурени-
ците — работници на подрачјето на надлежната 
заедница. Тие прописи се применуваат и во поглед 
на натамошното усогласување на века остварените 
пензии. 

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

Член 183 
Правата стечени според овој закон припаѓаат 

најрано од 1 јануари 1973 година. 

Член 184 
Децата на воените осигуреници и на затечени-

те воени пензионери кои, за време на важењето на 
Основниот закон за инвалидското осигурување, ос-
твариле право на професионална рехабилитација 
како деца — инвалиди, го задржуваат тоа право 
и натаму го користат според одредбите на овој 
закон (чл. 119 и 120). 

486. 

Врз основа на член 20 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за здравственото осигурува-
ње на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр 58 76), Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на 57 
седница од 21 март 1978 година, го утврди пречисте-
ниот текст на Законот за здравственото осигурување 
на воените осигуреници. 

Пречистениот текст на Законот за здравстве-
ното осигурување па воените осигуреници ги опфа-
ќа: Законот за здравственото осигурување на во-
ените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/72), Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за здравственото осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/73), Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 58/76) и Исправката 
на Законот за здравственото осигурување на воени-
те осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/78), 
во кои е означен денот на влегувањето во сила на 
тие закони. 

АС бр. 342/9 
21 март 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузниот собор на Собранието 

на СФРЈ, 
проф. д-р Миодраг Зечевић, е. p. 
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З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-

НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

(Пречистен текст) 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воените осигуреници и членовите на нивните 

семејства задолжително се осигурени на здравстве-
на заштита. 

На воените осигуреници и на членовите на нив-
ните семејства им се обезбедуваат и Други права од 
здравственото осигурување, согласно со одредбите на 
овој закон. 

Член 2 
Здравственото осигурување се обезбедува спо-

ред начелата на заемност и солидарност на воените 
осигуреници во единствената Заедница на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници, форми-
рана со Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници (во натамошниот 
текст: Заедницата на воените осигуреници). 

Член 3 
Со здравственото осигурување им се обезбедува 

право на користење на здравствена заштита и пра-
во на парични надомести и помошти според овој 
закон на воените осигуреници и на членовите на 
нивните семејства. 

Член 4 
Правата според овој закон им се обезбедуваат 

на воените осигуреници и на членовите на нивните 
семејства во случај на превентивна здравствена 
заштита, болест, повреда, бременост и пораѓање, 
а на воените осигуреници — и за случај на спрече-
ност за работа. 

Член 5 
Правата од здравственото осигурување стечени 

според овој закон можат да престанат само во слу-
чаите определени со овој закон. 

Член 6 
Правата што на воените осигуреници и на чле-

новите на нивните семејства им припаѓаат според 
овој закон не можат да се пренесуваат врз други 
лица ниту да се наследуваат, ако со овој закон не 
е определено поинаку. 

Член 7 
Средствата" за здравственото осигурување на 

воените осигуреници и на членовите на нивните 
семејства се обезбедуваат од придонесот и од други 
приходи утврдени со овој закон. 

Г л а в а н 

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 8 
Осигурени лица, во смисла на овој закон, се 

воените осигуреници и според овој закон осигуре-
ните членови на нивните семејства. 

1. Воени осигуреници 

Член 9 
Воените осигуреници, во смисла на овој закон, 

се лица што според законот со кој се уредува во-
ената служба имаат својство на активни воени лица 
(во натамошниот текст: актив™ воени лица), лица 
што според тој закон ќе остварат право на месечен 
паричен надомест поради престанување на служ-
бата по потреба на службата (во натамошниот текст: 
корисници на паричен надомест) и лица што спо-
ред законот со кој се уредува пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници ќе ос-
тварат право на старосна, инвалидска или семејна 
пензија (во натамошниот текст: воени пензионери) 
и тој им се исплатува во полн или намален износ. 

2. Членови на семејството на воениот осигуреник 

1) Општа одредба 

Член 10 
Членови на семејството на воениот осигуреник: 

осигурени според овој закон се: 
1) членовите на потесното семејство, и тоа: 
а) брачниот другар на воениот осигуреник; 

б) децата на воениот осигуреник: брачните, вон-
брачните, посвоените и пасиноците, ако ги испол-
нуваат условите определени со овој закон; 

2) членовите на поширокото семејство — ако ги 
издржува воениот осигуреник а ги исполнуваат ус-
ловите определени со овој закон, и тоа: 

а) родителите, очувот и маштеата, посвоителот, 
дедото и бабата на воениот осигуреник (во натамош-
ниот текст: родителите на воениот осигуреник); 

б) децата што воениот осигуреник ги зел на из-
држување: внучињата, браќата, сестрите и други 
деца земени на издржување. 

Членовите на семејството на воениот осигуреник: 
од став 1 на овој член осигурени се според овој 
закон ако не се здравствено осигурени по основ на 
работен однос или на вршење самостојна дејност. 

Членовите на семејството на воениот осигуре-
ник од став 1 на овој член, под условите опреде-
лени со овој закон, се осигурени и по смртта на 
воениот осигуреник. 

2) Одредби за одделни членови на семејството 

Б р а ч е н д р у г а р 

Член 11 
Според одредбите на овој закон осигурени се: 
1) брачниот другар на воениот осигуреник; 
2) брачниот другар на умрен воен осигуреник 

кој по смртта на воениот осигуреник не стекнал' 
право на семејна'пензија затоа што не наполнил 
определени години живот, ако во моментот на смрт-
та на брачниот другар бил постар од 40 години (же-
на) односно 55 години (маж). Ако брачниот другару 
е помлад од 40 односно 55 години, осигурувањето 
продолжува додека редовно е пријавен ка ј над-
лежната самоуправна интересна заедница за вра-
ботување на работници, ако на заедницата и се 
пријави во рок *од 90 дена од денот на смртта на 
воениот осигуреник и ако и натаму уредно се при-
јавува додека не ќе наполни 45 односно 55 години 
живот, по коешто се продолжува осигурувањето без 
обврска за пријавување на надлежната самоуп-
равна интересна заедница за вработување на работа 
ници; 

3) брачниот другар на активно воено лице кое 
ќе го изгуби животот при вршењето на воена служ-
ба или ќе умре од повреда задобиена при врше-
њето на службата, додека се наоѓа на оспособување 
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заради стекнување стучна подготовка која што, во 
смисла на законот со кој се уредува воената служ-
ба, му се обезбедува врз товар на средствата на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана; 

. 4) разведениот брачен другар на воен осигуре-
ник на кој со судска одлука му е определено из-
држување, ако во моментот на разводот бил постар 
од 45 години (жена) односно 60 години (маж) или 
помлад — ако е наполно неспособен за стопанису-
вање; 

5) разведениот брачен другар на кој со судска 
одлука му се доверени децата на чување и воспи-
тување, ако на соодветната интересна заедница за 
вработување и се пријави во рок од 90 дена од денот 
на разводот на бракот — се додека е редовно при-
јавен кај таа заедница и додека децата примаат 
издржување. Ако разведениот брачен другар напол-
ни 45 односно 55 години живог пред да престанат 
децата да примаат издржување, осигурувањето се 
продолжува и без натамошно пријавување на над-
лежната самоуправна интересна заедница за вра-
ботување на работници. 

Д е ц а 

Член 12 
Децата на воениот осигуреник и децата што во-

ениот осигуреник ги зел на издржување се осигу-
рени до наполнети 15 години живот, а ако се на 
школување — до крајот на школувањето, но нај-
доцна до наполнетите 26 години живот. 

Ако децата од став 1 на овој член поради бо-
лест го прекинале школувањето, осигурени се за 
сето време на траењето на болеста, а ако го про-
должат школувањето, им се продолжува осигуру-
вањето и по истекот на определените старосни гра-
ници, но најдолго онолку колку што траело пре-
кинувањето на школувањето поради болеста. 

Децата од став 1 на овој член што ќе станат 
неспособни за самостоен живот и работа пред да 
наполнат 15 години живот односно додека се на 
школување, осигурени се и за времето додека так-
вата неспособност трае. 

Осигурени се и децата од став 1 на овој член 
што ќе станат неспособни за самостоен живот и 
работа по истекот на периодите од ст. 1 до 3 на 
овој член, додека таквата неспособност трае, ако 
воениот осигуреник ги издржува поради тоа што 
немаат сопствени приходи доволни за издржување. 

Децата што воениот осигуреник ги зел на из-
држување осигурени се, по правило, ако немаат ро-
дители. Децата што имаат еден или обата родители, 
а што воениот осигуреник ги зел на издржување, 
осигурени се ако родителите на тие деца поради 
својата здравствена состојба или други околности 
не се во можност да стапанисуваат односно да се 
грижат за децата и за нивното издржување, а ни 
децата ни нивните родители немаат сопствени при-
ходи доволни за издржување на децата. 

Р о д и т е л и 

Член 13 
Родител] хте на воениот осигуреник што тој ги 

издржува поради тоа што немаат сопствени приходи 
доволни за издржување, осигурени се: 

1) ако наполниле 65 години живот (маж) однос-
но 55 години (жена); 

2) ако се помлади од 65 односно 55 години, но 
се наполно неспособни за стопанисување. 

Родителите што воениот осигуреник ги издр-
жува осигурени се и по смртта на воениот осигуре-
ник ако не можат да остварат право на семејна 
пензија затоа што со пензијата на членовите на 

потесното семејство на воениот осигуреник е исцр-
пен износот на основот за определување на семе}* 
ната пензија. 

В.ѕ Заеднички одредби 

Член 14 
Брачниот другар на воениот осигуреник кој има 

право на здравствено осигурување според некој 
друг основ, може да се определи да користи здрав-
ствена заштита во воена здравствена установа 
според овој закон како член на семејството на во-
ениот осигуреник. 

Со договор помеѓу Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и заедницата на здравственото 
осигурување ка ј која е осигурен брачниот другар 
на воениот осигуреник од став 1 на овој член, се 
уредуваат побарувањата за дадените услуги во врска 
со остварувањето на здравствената заштита во 
смисла на тој став. 

Член 15 
Како целосна неспособност за работа односно за 

стопанисување, од која зависи правото на здрав-
ствено осигурување според овој закоћ, се смета: ка ј 
децата — неспособноста за самостоен живот и рабо-
та, а кај другите лица — неспособноста која оне-
возможува тие со стапанисување да обезбедат соп-
ствени средства за издржување. 

Член 16 
Собранието јна Заедницата на воените осигуре-

ници ги утврдува условите под кои се смета дека 
воениот осигуреник ги издржува членовите на се-
мејството и дека членовите на семејството немаат 
сопствени приходи доволни за издржување. 

Г л а в а III 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Здравствена заштита 

1) Општи одредби 

Член 17 
Здравствената заштита што со овој закон сб 

обезбедува опфаќа: 
1) лекарски прегледи и други видови медицин-* 

ска помош заради следење и проверување на здрав«* 
ствената состојба и за утврдување на здравствената 
способност за работа на определено работна место; 

2) преземање стручни медицински мерки за 
унапредување на здравствената состојба односно за 
спречување на зоболувања (вакцинации и другар 
имунизации, хемиопрофилакса, санирање на бацило«-
носителство, дезинфекција и други заштитни мер-
ки во станот, кога медицински се индицирани по-
ради појава на заразна болест и др.); 

3) лекарски прегледи, лекување на болни ис 
други видови медицинска помош (во здравствените 
и други специјализирани установи и во станот на 
болниот и др.); ) 

4) спроведување на мерки заради откривање И 
спречување на заболување од ^професионални бо-
лести и за спречување на несреќи при работата; 

5) здравствена заштита на жените во врска со 
бременост, пораѓање, мајчинство и контрацепција; 

6) здравствена заштита на децата на воените 
осигуреници до наполнети 15 години живот, вклу-
чувајќи го и лекувањето со примена на природни 
фактори за лекување; 

7) медицинска рехабилитација во стационарна 
здравствена установа и во друга специјализирана 
установа за медицинска рехабилитација; 
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8) превенција, нега и лекување на болестите на 
забите и устата; 

9) давање на лекови, на помошен материјал 
што служи за употреба на лекот и на санитарен ма-
теријал потребен за лекување; 

10) забнотехничка помош и забнопротетички 
средства; 

11) давање на протези, на ортопедски и други 
помагала, на помошни и санитарни справи. 

Член 18 
Како несреќа при работата и заболување од про-

фесионални болести се сметаат повредите и болестите 
утврдени со сојузните прописи со кои се уредува 
Инвалидското осигурување на воените осигуреници. 

Воените осигуреници — корисници на паричен 
надомест и воени пензионери што ќе се вработат 
или вршат самостојна дејност, не се осигурени спо-
ред овој закон за случај на несреќа при пработата 
и на заболување од професионална болест по основ 
на новиот работен однос или на вршење самостојна 
дејност. 

Член 19 
За користење на здравствената заштита што на 

осигурените лица им се обезбедува според овој закон 
Собранието на Заедницата на воените осигуреници 
може да пропише учество на осигурените лица во 
трошоците на користењето на здравствената заш-
тита, водејќи сметка воведувањето на тоа учество 
да биде општествено оправдано земајќи ги предвид 
и критериумите според кои учеството се воведува 
за другите осигуреници — работници. 

Учеството на осигурените лица од став 1 на 
овој член не може да се воведува за користење на 
здравствена заштита во случај на: 

1) несреќа при работата или на зоболување од 
професионални болести; 

2) заболување од туберкулоза, од венерични и 
други болести што подлежат на задолжително при-
јавување; 

3) малигни заболувања и на шеќерна болест; 
4) бременост, пораѓање, мајчинство и контра-

цепција; 
5) заболување на децата до наполнетите 15 годи-

ни живот, а на постари — ако се на школување но 
најдолго до наполнивте 26 години живот; 

6) нега и лекување на душевни болни кои по-
ради природата и состојбата на болеста можат да 
го загрозат својот живот и животот на други лица 
или да ги оштетат материјалните добра на околи-
ната; 

7) заболување од прогресивна диетрофија на 
мускулите. 

Член 20 
Начинот на пропишување, издавање и напла-

тување на лекови и на помошен санитетски мате-
ријал го пропишува сојузниот секретар за народ-
на одбрана. 

Индикациите за протези, ортопедски и други 
помагала и санитарни средства, за забнотехнмчка 
помош и забиопротетички средства, стандардите за 
материјалот од кој се изработуваат тие средства, 
роковите на траењето на тие средства и условите 
за изработка на нови средства пред истекот на ро-
ковите на нивното траење, ги утврдува Собранието 
на Заедницата на воените осигуреници, во согла-
сност со сојузниот секретар за народна одбрана. 

2) Стекнување и престанување на правото на кори-
стење на здравствена заштита 

Член 21 
Здравстевна заштита им се обезбедува на воени-

те осигуреници од денот на стекнувањето на свој-

ството на активно воено лице до истекот на 30 де-
на од денот на престанувањето на својството на 
воен осигуреник според овој закон. 

На воен осигуреник — активно воено лице кај 
кого поради болест или повреда настапила прив-
ремена спреченост за работа за време на траењето 
на осигурувањето лекувањето му се продолжува и 
по престанувањето на осигурувањето се додека таа 
спреченост трае, ако не стекнал право на здрав-
ствена заштита по друг основ. 

Член 22 
На членовите на семејството на воен осигуреник 

им се обезбедува здравствана заштита во обем во 
кој му се обезбедува и на воениот осигуреник од 
кого тие го изведуваат своето право на здравстве-
но осигурување и за сето време за кое здравстве-
ната заштита му се обезбедува на воениот осигуре-
ник. 

На брачниот другар на воениот осигуреник од 
член 11 точ. 2, 3, 4 и 5 на овој закон кој има право 
на здравствено осигурување според овој закон, тоа 
право му престанува со стапување во брак или со 
стекнување право на здравствено осигурување по 
друг основ. \ 

3) Обезбедување здравствена заштита во странство 

Член 23 
На воен осигуреник — активно воено лице што 

се наоѓа на служба во странство му се обезбедува 
здравствена заштита која според овој закон му се 
обезбедува на воениот осигуреник во Југославија. 

На член на потесното семејство на воениот оси-
гуреник од став 1 на овој член му се обезбедува 
здравствена заштита додека престојува со воениот 
осигуреник во странство: 

1) ако воениот осигуреник е упатен во стран-
ство подолго од 6 месеци — здравствена заштита 
што му припаѓа според член 22 на овој закон; 

2) ако воениот осигуреник е упатен во стран-
ство до 6 месеци — здравствена заштита само во 
случај на неопходна лекарска помош. 

Член 24 
На воен осигуреник — активно воено лице што 

се наоѓа во странство заради школување или струч-
но усовршување за време на неговиот престој во 
странство до 6 месеци му се обезбедува здравстве-
на заштита само во случај на неопходна лекарска 
помош, а по тој рок - - здравствена заштита која 
според овој закон му се обезбедува на воениот оси-
гуреник во Југославија. 

Член 25 
На осигурени лица што се наоѓаат во странство 

од причини што не се наведени во чл. 23 и 24 на 
овој закон, здравствена заштита им се обезбедува 
само за првите три месеци престој во странство, 
и тоа само во случај на неопходна лекарска помош. 

Член 26 
Ако за користењето на здравствената заштита 

на осигурените лица од чл. 23 до 25 на овој закон 
е неопходно болничко лекување, трошоците на так-
вото лекување до три месеци паѓаат врз товар на 
средствата за здравствено осигурување, а над три 
месеци — само ако пренесувањето на болниот на 
лекување во Југославија не е можно поради него-
вата здравствена состојба односно не е целесооб-
разио поради голема оддалеченост. 

Член 27 
Ако осигуреното лице од чл. 23 до 25 на овој 

закон користи здравствена заштита во поширок 
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обем односно над определените рокови, тоа ги под-
несува трошоците за здравствените услуги кори-
стени на тој начин. 

Осигуреното лице од став 1 на овој член има 
право на надомест во динари до височината која би 
одговарала на височината на надоместот ако так-
вата здравствена услуга би била дадена во Југо-
славија. 

Член 28 
Осигурени лица, во случај на потреба, можат 

да се упатат на лекување во странство врз товар па 
средствата за здравствено осигурување ако се за-
болени од болест која не може да се лекува во Ју -
гославија, а во земјата во која се упатуваат постои 
можност за лекување односно за медицинско испи-
тување и утврдување на таквата болест. 

Член 29 
Поблиски прописи за начинот на користењето и 

остварувањето на здравствената заштита во стран-
ство врз товар на средствата на здравственото оси-
гурување и постапка за упатување на осигурени 
лица на лекување во странство донесува сојузниот 
секретар за народна одбрана. 

2. Надомест на плата односно на личниот доход , во 
случај на спреченост за работа 

Член 30 
На воениот осигуреник — активно воено лице 

му припаѓа надомест на платата односно на лич-
ниот доход (во натамошниот текст: надомест на 
платата) за време на привремена спреченост за ра-
бота, ако е: 

1) привремено неспособен за работа поради бо-
лест или повреда, односно ако заради лекување или 
медицински испитувања е сместен во стационар на 
здравствена или друга специјализирана установа; 

2) спречен да работи поради определено леку-
вање или медицинско испитување кое не може да 
Се врши вон од работното време на осигуреникот; 

3) упатен на лекување според прописите за 
воените инвалиди од војните; 

4) изолиран како бацилоносител или поради по-
јава на зараза во неговата околина; 

5) определен да негува заболен член на потес-
ното семејство или член на потесното семејство — 
родилка ако нема друг член на семејството да ја 
негува родилката, под условите определени со овој 
закон; 

6) определен- за придружник на болен упатен на 
лекување или на лекарски преглед во друго место; 

7) воен осигуреник — жена на отсуство поради 
бременост и пораѓање. 

На воен осигуреник — корисник на паричен 
надомест и воен пензионер додека е вработен или 
врши самостојна дејност за време на привремената 
спреченост за работа, не му припаѓа надомест на 
личниот доход според овој закон. 

Член 31 
Надоместот на платата за време на привремена-

та спреченост за работа во случаите од член 30 став 
1 точ. 1 до 4, 6 и 7 на овој закон припаѓа од првиот 
ден на спреченоста за работа па се додека трае таа 
спреченост, ако со овој закон не е определено по-
инаку 

С пречено ста за работа поради привремена неспо-
собност за работа трае додека надлежниот воен 
лекар, о^г"' т о гоенолекарската комисија не утврди 
дека е гог кеча работната способност или до-
дека со р е и т е ? - о д надлежниот орган не се утврди 
дека постои v тапост по смисла на прописите 
Со кои се уредува инвалидското осигурување на 
воените лица. 

Надоместот на платата за време на привремена-
та спреченост за работа поради негување член на 
потесносто семејство припаѓа за сето време на тра-
ењето на таа спреченост за нега на заболено дете 
помладо од една година: најдолго до 15 дена — ако 
заболениот член на потесното семејство е помлад 
од 15 години; најдолго до 7 дена — ако е постар од 
15 години и во случај на негување на член на по-
тесното семејство — родилка. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, на воениот осигуреник — активно воено лице 
му припаѓа надомест на платата за време на прив-
ремената спреченост за работа поради негување на 
член на потесното семејство и по истекот на ро-
ковите од став 3 на овој член, но најдолго до 
дена, ако е во прашање неопходна нега која не може 
да се обезбеди на друг начин. 

Надоместот на платата за време на отсуство по-
ради бременост и пораѓање припаѓа во траење«! 
во кое е определено тоа отсуство со прописите што 
важат за осигурениците — работници на подрач-
јето на кое се наоѓа местото на службување^ на 
активното воено лице. 

Член 32 
На активното воено лице, кое по истекот на 

отсуството поради бременост и пораѓање работи со 
скратено работно време поради хранење на детето, 
му припаѓа, покрај дел од платата остварена за 
работа со скратено работно време, и дел од надо-
местот на платата за времето поминато вон од ра-
бота во износот кој му одговара на сразмерот на 
времето поминато вон од работа спрема полното ра-
ботно време. 

На активното воено лице ка ј кое во периодот 
од став 1 на овој член ќе настапи случај на привре-
мена спреченост за работа (член 30), односно кое во 
тој период користи годишен одмор, му припаѓа на-
домест на плата кој содржи надомест на дел од 
платата за работа со скратено работно време и дел 
од надоместот на платата кој му припаѓа за вре" 
мето поминато вон од работа. 

Член 33 
Кога надлежната военолекарска комисија во 

текот на лекувањето на воен осигуреник — актив-
но воено лице што прима надомест на плата ќе 
утврди дека неговата здравствена состојба е подо-
брена и дека работата би била корисна за побрзо 
воспоставување на полна работна способност, може 
да определи воениот осигуреник — активно воено 
лице за определено време да работи со скратено 
работно време на соодветно работно место. Ваквата 
работа со скратено работно време може да трае 
најдолго една година. 

На воениот осигуреник — активно воено лице 
што за време на привремената спреченост за 
работа работи со скратено работно време (став 1), 
покрај делот од платата остварена за работа со 
скратено работно време, му припаѓа и дел од надо-
местот на платата кој му одговара на сразмерот на 
времето поминато вон од работа спрема полното 
работно време. 

Делот од платата и делот од надоместот на пла-
тата од став 2 на овој член му припаѓа на воениот 
осигуреник и за време на годишниот одмор што го 
користи во периодот на работата со скратено работ-
но време. 

Член 34 
На воениот осигуреник — активно воено лице 

не му припаѓа надомест на плата односно му се за-
пира исплатата на надоместот на платата за време 
на привремената спреченост за работа: 

1) ако свесно ја причинил неспособноста за ра-
бота; 
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2) ако намерно го спречувал оздравувањето од-
носно оспособувањето; 

3) ако без оправдана причина не се одзове на 
определен лекарски односно комисиски преглед; 

4) ако без оправдана причина не се подложи на 
определено лекување, освен ако за тоа не е потреб-
на согласност предвидена со посебни прописи; 

5) ако за време на боледувањето прима личен 
доход или се занимава со определена дејност за-
ради стекнување доход. 

На воениот осигуреник — активно воено лице 
не му припаѓа надомест на плата од денот кога се 
утврдени околностите од став 1 на овој член па се 
додека траат тие, односно додека траат последиците 
настаната поради тие околности. 

Надомест на плата не му. припаѓа на воениот 
осигуреник — активно воено лице ни за периодот 
за кој во текот на траењето на активната воена 
служба не му припаѓа плата според прописите за 
платите на активните воени лица, односно личен 
доход или надомест на личниот доход според про-
писите за работните односи, ако случајот на прив-
ремена спреченост за работа настапи во тој период. 

Член 35 
Надоместот на платата, во случаите од член 30 

став 1 точ. 1 до 4, 6 и 7 на овој закон, припаѓа во 
височина на платата и на додатоците што на воени-
от осигуреник — активно воено лице му припаѓаат 
според прописите за платите на активните воени 
лица. 

Надоместот на платата во случајот од член 30 
став 1 точка 5 на овој закон му припаѓа во височи-
ната од став 1 на овој член на воен осигуреник — 
мајка активно воено лице во случај на спреченост 
за работа заради нега на заболено дете помладо од 
една година, а во височина од 90% од платата и од 
податоците — во сите други слиучаи на спреченост 
за работа од член 30 став 1 точка 5 на овој закон. 

На воен осигуреник — активно воено лице што 
е на работа во државен орган, во организација на 
здружен труд или во друга организација, му при-
паѓа надомест на личниот доход во случаите од 
член 30 став 1 на овој закон според прописите што 
се применуваат врз осигуреници — работници вра-
ботени во државниот орган, во организацијата на 
здружен труд или во друга организација ка ј која 
е на работа воениот осигуреник. 

Воениот осигуреник — активно воено лице од 
став 3 на овој член може да бара за време на тра-
ењето на привремената спреченост за работа на-
место надомест на личниот доход според тој став 
да му се определи надомест на плата според ст. 1 
и 2 на овој член. 

3. Надомест на патните трошоци 

Член 36 
Надоместот на патните трошоци што на осигу-

рените лица им припаѓа според одредбите од овој 
закон опфаќа: 

1) надомести за трошоците на превозот; . 
2) надомести за трошоците на исхраната и сме-

стувањето за време на патувањето и престојот во 
друго место. 

Член 37 
Надомест на патните трошоци им припаѓа на 

вите осигурени лица ако: 
1) од воен лекар поединец, од военолекарска ко-

мисија, од воена здравствена установа или од друга 
здравствена установа повикана или упатена во друго 
место во врска со остварување на правата според овој 
закон; 

2) морале да - патуваат од местото во кое се на 
служба или на работа, односно од местото на пре-
стојот во кое нема лекар до најблискиот лекар или 
здравствена установа во друго место заради лекар-
ски преглед или лекување. 

Член 38 
Надомест на патните трошоци му припаѓа на 

воениот осигуреник и за придружник ако, по оцена 
на воениот лекар поединец, военолекарската коми-
сија, воената здравствена установа или друга здрав-
ствена установа, на осигуреното лице упатено на 
лекување или на лекарски преглед во друго место 
му е потребен придружник за време на патувањето 
и на престојот во тоа место. 

Ако на лекување или лекарски преглед во дру-
го место се упатува дете на воен осигуреник или 
дете што воениот осигуреник го зел на издржување, 
се смета дека е потребен придружник за време на 
патувањето ако е детето помладо од 15 години. 

Ако за време на лекувањето на болен во ста ци- „ 
онарпа здравствена установа е неопходно присуство 
на придружник, трошоците на сместувањето и на 
исхраната на придружникот во таа установа па-
ѓаат врз товар на средствата за здравствено оси-
гурување. 

Член 39 
Надоместот на трошоците за превоз паѓа врз 

товар на средствата на здравственото осигурување 
и кога превозот на осигуреното лице е извршен 
заради прием во воена здравствена установа или 
во друга здравствена установа, заради икпраќање од 
тие установи и преместување од една во друга ус-
танова во местото на престојот на болниот, ако пот-
ребата од превоз е обусловена од здравствената 
состојба на болниот а таа потреба ја утврдил лека-
рот, воената здравствена установа или друга здрав-
ствена установа во која е лекуван болниот, или и 
без тоа ако превозот бил потребен поради итноста 
на случајот односно од други медицински причини. 

Надоместот на трошоците за превоз паѓа врз то-
вар на средствата на здравственото осигурување и 
кога осигуреното лице на кое здравствената заштита 
му се обезбедува во странство во смисла ма чл. 23 
до 25 од овој закон, се превезува од странство, ако 
потребата од превоз заради враќање во Југославија 
е утврдена на начинот предвиден со прописот доне-
сен врз основа на член 29 од овој закон. 

Височината на надоместот од член 36 на овој за-
кон ја определува Собранието на Заедницата на во-
ените осигуреници. 

Член 41 
Употребата на превозно средство во случаите од 

чл. 37 до 39 на овој закон се определува зависно од 
здравствената состојба на болниот и од должината на 
патот. 

Поблиски прописи за начинот на употребата на 
превозните средства во смисла на став 1 од овој член 
донесува Собранието на Заедницата на воените оси-
гуреници. во согласност со сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

4. Помош за опрема на новородено дете 

Член 42 
На воените осигуреници им припаѓа помош за о-

према за секое новородено дете, и тоа: 
1) на воен осигуреник — жена; 
2) на воен осигуреник — маж во случај на по-

раѓање на неговиот брачен другар; 
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3) на воен осигуреник во случај на пораѓање на 
друго женско лице што е осигурено како член на 
неговото семејство. 

Помошта за опрема на новородено дете припа-
ѓа и: 

1) за дете родено во рок од 10 месеци- од денот 
на смртта на воениот осигуреник односно по разво-
дот на бракот со воениот осигуреник на кој му при-
паѓа оваа помош; 

2) за вонбрачно дете на воен осигуреник, ако 
татковството е утврдено врз основа на признание 
или судска одлука; 

3) на воен осигуреник за посвоено детево 6 ме-
сеци живот, ако за тоа дете не е веќе исплатена по-
мошта. 

На воен осигуреник — маж, во случај на пора-
ѓање на неговиот брачен другар (член 14), му припа-
ѓа помош за опрема на новородено дете, под услов 
неговиот брачен другар да не оствари право на таа 
помош по основ на своето осигурување. 

Член 43 
Помошта за опрема на новородено дете припаѓа 

во височина што ќе ја определи Собранието на Заед-
ницата на воените осигуреници. 

5. Примања во случај на смрт на осигурени лица 

Член 44 
На воениот осигуреник, во случај на смрт на 

член на семејството осигурен според овој закон, му 
припаѓа надомест на погребните трошоци, ако го из-
вршил погребот на умреното лице. 

На воениот осигуреник, во случај на смрт на 
брачниот другар (член 14), му припаѓа надомест на 
посебните трошоци според овој закон, ако правото 
на надомест на тие трошоци не го оствари по друг 
основ. 

На членовите на семејството на воен осигуреник, 
во случај на смрт на воениот осигуреник, им припа-
ѓа надохмест на погребните трошоци, ако го изврши-
ле погребот на умрениот воен осигуреник, и посмрт-
на помош. 

Член 45 
Надомест на посебните трошоци му припаѓа на 

секој што ќе погребе умрен воен осигуреник или 
член на неговото семејство осигурен Според овој за-
кон. 

Надоместот на потребните трошоци припаѓа во 
случај па смрт ма воен осигуреник или на член на 
семејството на воен осигуреник осигурен според овој 
закон и ако смртта настапила во рок од 30 дена од 
денот кога на возниот осигуреник му престанало тоа 
својство. 

Член 46 
Надоместот на погребните трошоци припаѓа во 

височина што ќе ја определи Собранието на Заедни-
цата на воените осигуреници. 

Надоместот на погрешните трошоци за осигуре-
ните лица умрени за време на престој so стран-
ство се определува во височина на фактично пот-
ребните трошоци за закоп во земјата во која умрело 
осигуреното лице. 

Член 47 
Во случај на смрт на воен осигуреник — активно 

воено лице, на членовите на неговото семејство ако 
воениот осигуреник ги издржувал до својата смрт, 
им припаѓа посмртна помош во еднократен износ во 
височина на нодемстот на платата, односно на осно-
вот за надомест на личниот доход (член 35. ст. 1 и 3). 

Во случај на смрт на воен осигуреник — корис-
ник на паричен надомест или воен пензионер, на 
членовите на неговото семејство, ако до својата 
смрт ги издржувал, им. припаѓа посмртна помош во 
еднократен износ во височина на месечниот паричен 
надомест односно на пензијата што му припаѓала за 
последниот месец пред смртта. 

Ако има повеќе членови на семејството што имаат 
право на посмртна помош, износот од ст. 1 и 2 на 
овој член се дели на еднакови делови помеѓу тие 
членови на семејството. 

Г л а в а IV 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Остварување иа здравствена заштита 

1) Општи одредби 

Член 48 
При остварувањето на здравствената заштита 

според овој закон на осигурените лица им се обез-
бедува користење на сите видови на таа заштита со 
примена на современи научни медицински методи И 
средства. 

Здравствената заштита според овој закон ја ост-
варуваат осигурените лица во воените здравствени 
установи и во други здравствени установи. 

За остварување на здравствена заштита на оси-
гурените лица им се обезбедува слободен избор на 
здравствена установа и на здравствен работник кој 
ќе им дава здравствена заштита. 

Член 49 г 

Заради остварување на што поефикасна здрав-
ствена заштита, Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана и воените единици односно воените установи 
што ќе ги овласти тој, соработуваат со надлежните 
органи и организации во програмирањето, планира-
њето и унапредувањето на здравствената заштита, 
а особено во спроведувањето на превентивните мерки 
и акции, како што е санацијата на животната и 
работната средина, за кои носители на програмата, 
на обезбедувањето на средства и на организирањето 
на активноста се општествено-политичките заедници, 
заедниците на здравственото осигурување односио 
нивните асоцијации, организациите на здружен труд 
и други организации. Оваа соработка се остварува 
со склучување општествен договор за содржината и 
формите на соработката и за обезбедувањето на 
финансиските средства потребни за остварување на 
програмите за развој на здравствената заштита. 

Член 50 
Здравствената заштита според овој закон осигу-

рен ите лица ја остваруваат, по правило, во воените 
здравствени установи на подрачјето на кое е живеа-
лиштето на осигуреното лице. 

Здранствената заштита според овој закон вое-
ниот осигуреник може да ја остварува, по правило, 
и во воените здравствени установи на подрачјето на 
кое е на служба односно на работа. 

Ако воените здравствени установи не можат да 
дадат одделни форми на здравствена заштита или 
ако во местото на живеалиштето на осигуреното 
лице не постои таква установа, осигуреното лица 
ја остварува здравствената заштита во други здрав-* 
ствени установи. 

Член 51 
Во итни или други медицински оправдани случат! 

осигуреното лице може да ги оствари потребните 
форми на здравствена заштита и вон од условите К 
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начините утврдени со ОВОЈ закон и со прописите 
донесени врз основа на него. 

Потребата од користење здравствена заштита на 
начинот од став 1 на овој член поради медицински 
оправдан случај секогаш ја цени военолекарската 
комисија, а поради итен случај — само ако дојде 
до спор. 

Член 52 
Со прописи на сојузниот секретар за народна 

одбрана поблиску се уредува начинот за оствару-
вање на здравствената заштита која според овој 
закон им се обезбедува на осигурените лица врз 
товар на средствата на здравственото осигурување, 
Начинот на определба за остварување на здравствена 
заштита ка ј воена здравствена установа, односно ка ј 
цивилна здравствена установа, начинот на избор на 
здравствена установа, односно на здравствен работ-
ник што на осигуреното лице ќе му дава здравствена 
заштита, начинот за извршување на обврските нас-
танати во врска со користењето на здравствената 
зан »тита во смисла на член 50 став 3 од овој закон, 
Како и начинот за наплата на делот од трошоците со 
кој осигуреното лице учествува во поднесувањето 
на трошоците за користење на здравствената заш-
тита кога тоа, во смисла на член 19 од овој закон, 
е предвидено. 

Член 53 
Ако осигуреното лице ја остварува здравстве-

ната заштита на друг начин а не во смисла на чл. 50 
и 51 од овој закон, тоа ги поднесува трошоците за 
користење на здравствената услуга над износот кој 
му одговара на износот кога таква здравствена услуга 
е дадева на начинот утврден со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на него. 

Член 54 
Право на здравствено осигурување според овој 

закон може да оствари лице на кое му е признаено 
својство на осигурено лице. 

Својството на осигурено лице според овој закон 
го утврдува надлежниот воен орган со издавање 
пропишана исправа за здравствено осигурување. 

Сојузниот секретар за народна одбрана го про-
пишува начинот за издавање на исправата одлетав 
2 на овој член и ги определува воените органи за 
издавање на тие исправи. Образецот на исправата 
го утврдува Собранието на Заедницата на воените 
осигуреници. 

2) Учество на лекарите и комисиите во постапката 
I 

Член 55 
Во давањето на здравствена заштита и во пос-

тапката за остварување на правата според овој закон 
учествуваат воен лекар/ поединец (трупен лекар, 
лекар на гарнизонска амбуланта, лекар специјалист 
на поликлинички кабинет на воена здравствена 
устаноеа) и военолекарски комисии. 

Военолекарските комисии се нижа военолекарска 
комисија, виша воеиолекарска комисија и главна 
в ос н ол ек а рс к а комисија. 

Прописи за формирањето, составот и работата 
на вооиолекрските комисии од став 2 на овој член 
донесува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 56 
Воениот лекар поединец, покрај вршењето на 

работите за заштита и унапредување на здравјето 
на осигурените липа, ги врши и следните работи: 

1) дава оцена за болеста, го определува начинот 
за лекување и ги спроведува потребните лекувања, 
пропишува лекови, протетички средства, протези и 

други помагала; го следи текот на лекувањето; го 
упатува болниот на определено лекување и меди-
цинско испитување; 

2) ја оценува способноста за работа на воениот 
осигуреник — активно воено лице во случај на бо-
лест или повреда и одобрува боледување до 30 дена; 

3) го оценува степенот на бременоста на актив-
исте воено лице заради определување отсуство 
поради бременост и пораѓање и дава мислење за 
потребата од продолжување на работата со скратено 
работно време заради хранење на дете; 

4) ја утврдува потребата болниот да има при-
дружник за време на патувањето; 

5) ја утврдува потребата од отсуствување на 
воениот осигуреник — активно воено лице од работа 
заради негување на заболен член на потесното семеј-
ство до 7 односно 15 дена ( член 31 став 3); 

6) определува изолација на осигурено лице ако 
постои опасност од зараза; 

7) дага мислење за тоа дали неспособноста е све-
сно причинета, односно дали оздравувањето е на-
мерно спречувано; 

8) ја определува употребата на превозни средст-
ва потребни за превоз на болен со оглед на неговата 
здравствена состојба; 

9) врши прегледи и други медицински испиту-
вања заради проверување на здравствената состојба 
и за утврдување на здравствената способност за 
работа на определено работно место односно дол-
жност; 

10) ја води пропишаната медицинска докумен-
тација за лекувањето и за општата здравствена 
состојба на осигурените лица; 

11) ја цени оправданоста на изработката на 
нови забни и други протези, ортопедски и други 
помагала и санитарни справи, пред истекот на роко-
вите определени за нивното траење. 

За утврдената фактична состојба од став 1 на 
овој член, односно за оцената и мислењето, воениот 
лекар ја известува воената единица, воената уста-
нова, државниот орган, организацијата на здружен 
труд или друга организација кај која воениот оси-
гуреник — активно воено лице е на служба, односно 
на работа. 

Со прописот донесен врз основа на член 52 од 
овој закон се определува кои работи од став 1 на 
овој член ги врши лекар поединец на здравствена 
установа која не е воена здравствава установа ако 
осигуреното лице користи здравствена заштита 
според овој закон ка ј таква установа. 

Член 57 
Воениот лекар поединец што кај воениот оси-

гуреник — активно воено лице утврдил привремена 
неспособност за работа поради болест или повреда, 
е должен, во рок од 3 дека по наполнети 30 дена 
непрекинато боледување, да го упати воениот 
осигуреник на преглед до надлежната военолекарска 
комисија, освен ако воениот осигуреник — активно 
воено лице се наоѓа на болничко лекување. 

Оцената еа воениот лекар поединец за работната 
способност на воениот ocnrvnexniK — активно воено 
лице е задолжителна се додека военелекарската 
комисија не даде своја оцена. 

Член 58 
Нижата военолекарска комисија ги врши след-

ните работи: 
1) дава оцена за работната способност и а воениот 

осигуреник — активно воено лице на боледување 
што ќе го упати лекарот поединец и го определува 
продолжувањето на боледувањето најдолго до 6 
месеци; 
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2) дава оцена за работната способност на воениот 
осигуреник — активно воено лице кога тоа го бара 
старешината на воената единица или установа 
односно државниот орган, организацијата на здружен 
труд или друга организација ка ј која воениот оси-
гуреник е на служба, односно на работа (член 64 
став 1); 

3) дава оцена по приговорот од осигурено лице 
против оцената на лекарот поединец односно против 
фактичката состојба што ја утврдил овој; 

4) определува работа со скратено работно време 
на воен осигуреник — активно воено лице во текот 
на лекувањето; 

5) ја цени оправданоста и ја определува потре-
бата од отсуствување од работа заради негување на 
заболен член на потесното семејство во траење над 
7 односно над 15 дена ( член 31 став 3 — а за дете 
помладо од една година и став 4 од тој член); 

6) дава оцена според член 51 став 2 од овој закон; 
7) дава мислење за барањето на осигуреното лице 

за надомест на трошоците за лекување и на патните 
трошоци. / 

Член 59 
Вишата военолекарска комисија ги врши след-

ните работи: 
1) дава оцена за работната способност на воениот 

осигуреник — активно воено лице на боледување 
што ќе го упати воен лекар поединец по истекот 
на боледување од 6 месеци и ја определува потре-
бата од натамошно продолжување на боледувањето; 

2) го утврдува постоењето на неспособност за 
работа односно за стопанисување на членовите на 
семејството на воениот осигуреник во смисла на член 
15 од овој закон, кога тоа е услов за стекнување на 
својство на осигурено лице; 

3) дава оцена по приговорот од осигуреното лице 
против оцената односно против утврдената фактична 
состојба што ја дала нижата воено лекарска коми-
сија во прв степен. 

Член 60 
Главната военолекарска камисија ги врши след-

ните работи: 
1) дава оцена и мислење во врска со барање на 

осигурено лице за упатување на лекување во стран-
ство и во врска со барањето на осигурено лице од 
чл. 23 и 24 на овој закон за упатување на лекување 
во Југославија; 

2) ја цени можноста односно целесообразноста 
за испраќање на болен од странство на болничко 
лекз^вање во Југославија; 

3) дава оцена по приговорот од воениот осигуре-
ник против оцената што ја дала вишата военоле-
карска комисија во прв степен. 

Оцената на главната военолекарска комисија 
е конечна. 

3) Приговор во постапката за остварување на 
здравствената заштита 

Член 61 
Ако осигуреното лице це е задоволно со оцената 

што ја дал лекарот поединец, може да изјави приго-
вор до надлежната нижа военолекарска комисија. 

Приговорот се поднесува усно или писмено во 
рок од три дена од денот на соопштувањето на оце-
ната до лекарот против чија оцена е изјавен при-
говорот или непосредно до нижата военолекарска 
комисија. 

Лекарот на кого усно му е изјавен приговорот, 
ако не ја преиначи својата оцена, е должен за тоа 
да состави забелешка што ја потпишува и осигу-
реното лице. 

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е дол«* 
жен веднаш да го достави предметот до надлежната 
нижа воено лекарска комисија. 

Член 62 
Ако осигуреното лице не е задоволно со оцената 

што военолекарската комисија од член 58 односно 
59 на овој закон ја дала во прв степен, има право 
во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
оцената до осигуреното лице да изјави приговор 
до вишата военолекарска комисија односно до глав-
ната военолекарска комисија. 

Оцената што ја дала военоЛекарската комисија 
по повод изјавениот приговор е конечна. 

Член 63 
Военолекарските комисии се должни веднаш да 

го земат во постапка приговорот заради давање оцена. 
Ако приговорот е изјавен против оцена за работ-

ната способност на воен осигуреник, военолекарската 
комисија е должна да го повика воениот осигуреник 
веднаш на преглед. Во другите случаи военолекарс-
ката комисија веднаш ќе го повика осигуреното 
лице на преглед ако смета дека е тоа потребно за 
давање правилна оцена. Ако военолекарската коми-
сија смета дека е потребно да се дополни медицин-
ската обработка, ќе определи без одлагање потребни 
медицински испитувања. 

Оцената за здравствената состојба на осигуреното 
лице и оцената за работната способност на воениот 
осигуреник — активно воено лице мораат да бидат 
целосни, образложени и согласни со документаци-
јата што служела како основ за давање на оцената. 

За оцената на воено лекарската комисија пис-
мено се известува осигуреното лице, воениот лекар 
поединец, военолекарската комисија против чија 
оцена е изјавен приговорот и воената единица или 
воената установа односно државниот орган, органи-
зацијата на здружен труд или друга организација 
ка ј која воениот осигуреник — активно воено лице 
е на служба односно на работа. 

4) Барање за ревизија во постапката за остварување 
на правото на користење здравствена заштита 

t 
Член 64 

Старешината на воена единица или на воена 
установа со положба командант на полк или пови-
сока, односно државниот орган, организацијата на 
здружен труд или друга организација кај која 
воениот осигуреник — активно воено лице се наоѓа 
на служба односно на работа, како и Заедницата на 
воените осигуреници, може да бара воениот осигу-
реник чија способност за работа ја оценил воен 
лекар поединец односно нижа или виша военолекар-
ска комисија во прв степен, да се подложи на прег-
лед од страна на надлежната военолекарска комисија 
заради повторно оценување на неговата работна 
способност. Повторен преглед не може да се бара 
ако воениот осигуреник — активно воено лице се 
наоѓа на болничко лекување. 

Военолекарската комисија е должна веднаш по 
приемот на барањето од став 1 на овој член да го 
повика воениот осигуреник — активно воено лице 
на преглед, а воениот осигуреник — активно воено 
липе е должен да се јави на тој преглед во рокот 
што ќе го определи комисијата. 

2. Остварување на правото на надомести и помошти 

Член 65 
Надоместите и помоштите утврдени со овој законг 

осигурените лица ги остваруваат ка ј воената единица 
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или воената установа што ќе ја определи сојузниот 
секретар за народна одбрана. 

Воениот осигуреник — активно воено лице што 
е на работа кај државен орган, организација на 
здружен труд или друга организација го остварува 
надоместот на платата во случај на привремена 
спреченост за работа кај тој орган односно орга-
низација, и тоа: 

1) за првите 30 дена непрекинато траење на таа 
спреченост во случаите од член 30 став 1 точ. 1, 2 
и 5 на овој закон, освен случајот негување на дете 
помладо од една година — врз товар на средствата 
на органот односно организацијата; 

2) над 30 дена траење на привремената спрече-
ност за работа во случаите од точка 1 на овој став, 
како и во сите други случаи на привремена спрече-
ност за работа — врз товар на средствата на фондот 
на здравственото осигурување на воените осигуре-
ници. 

Воената единица односно воената установа што 
ќе ја определи сојузниот секретар за народна од-
брана му го надоместува на државниот орган, на 
организацијата на здружен труд или на друга орга-
низација исплатениот износ на надоместот на пла-
тата од став 2 точка 2 на овој член. 

Воениот осигуреник — активно воено лице од 
став 2 на овој член и членовите иа семејството на 
тој осигуреник ги остваруваат другите надомести 
и помошти кај надлежната команда на гарнизонот, 
ако со спогодбата со државниот орган, со организа-
цијата на здружен труд или со друга организација 
ка ј која воениот осигуреник е на работа, не е опре-
делено тие надомести и помошти да ги исплатува 
тој орган односно организација, врз товар на сред-
ствата на фондот на здравственото осигурување на 
воените осигуреници. 

Поблиски прописи за начинот за остварување 
на правата на надомести и помошти во смисла на 
став 1, став 2 точка 2 и став 4 од овој член донесува 
сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член бб 
За правото на надомест според овој закон поради 

привремена спреченост на воениот осигуреник — 
— активно воено лице зе. работа или поради опре-
делена здравствена состојба на осигуреното лице, 
се решава по претходно прибавена оцена од лекарот 
поединец, односно од военолекарската комисија, 
кога е тоа предвидено со овој закон. 

Член 67 
Правото на надомести и помошти според овој 

закон се остварува, по правило, врз основа на под-
несени докази, без поднесување посебно барање. 

Кога исплатата на надоместот односно на по-
мошта се врши врз основа на поднесени докази без 
донесување формално решение, осигуреното лице 
може да бара да му се издаде писмено решение. 

Во случајот од став 2 на овој член, надлежната 
воена единица или воена установа (член 65 ст. 1 
и 4) е должна да издаде решение, а државниот ор-
ган, организацијата на здружен труд или друга ор-
ганизација, во случајот од член 65 став 2 точка 2 и 
став 4 на овој закон — кога врз основа на спогод-
бата ги исплатува надоместите односно помоштите, 
ќе го достави барањето со потребната документаци-
ја до надлежната команда на гарнизонот која до-
несува решение. 

Против решението од став 3 на овој член оси-
гуреното лице може да и изјави жалба на Службата 
за спроведување на здравственото осигурување на 
воените осигуреници (во натамошниот текст: Струч-
ната служба). 

Член 68 
Помошта за опрема на новородено дете му при-

паѓа и му се исплатува на корисникот, по правило, 
однапред, врз основа на оцена од лекарот дека до 
пораѓање веројатно ќе дојде во рок од 30 дена од 
денот на давањето на оцената. 

На родител кај кого се наоѓа на издржување 
вонбрачно дете на осигуреникот, на лице кај кое 
се наоѓа дете на негување, како и на воен осигуре-
ник што усвоил дете до 6 месеци живот, помошта 
за опрема на новородено дете им се исплатува по 
раѓањето на детето. 

Член 69 
При решавањето за правото на надомести и 

помошти според овој закон, ќе се применуваат со-
јузните прописи за општата управна постапка, ако 
со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

Член 70 
Барањето за исплата на надоместот на пла-

тата односно на личниот доход втасува со денот 
кога втасува и исплатата на платата односно на 
личниот доход. 

Барањето за исплата на патните трошоци и на 
трошоците за превоз втасува според прописите за 
патните и други трошоци во Југословенската на-
родна армија. 

Барањето за исплата на помошта за опрема на 
новородено дете, ако таа не е исплатена пред ра-
ѓањето на детето, втасува со денот на раѓањето на 
детето. 

Барањето за исплата на посмртната помош и на 
погребните трошоци втасува со денот на смртта на 
осигуреното лице. 

Член 71 
Надоместите и помоштите од здравственото оси-

гурување што втасале за исплата, а останале неис-
платени поради смртта на уживателот, можат да се 
наследуваат. 

Член 72 
Барање за остварување на правото на надоме-

сти, помошти и други права според овој закон, може 
да се поднесе во рок од една година од денот на 
втасаноста на правото. 

Г л а в а V 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ 

Член 73 
Остварувањето на здравствената заштита и на 

другите права од здравственото осигурување според 
овој закон се финансира од средствата што се обез-
бедуваат со придонес од воените осигуреници 
како и од други приходи. 

Придонесот за здравствено осигурување се оп-
ределува така што со средствата кои се оствару-
ваат со придонесот, заедно со другите приходи ут-
врдени со овој закон, да се обезбедуваат правата 
на осигурените лица на здравствена заштита и на 
парични примања од здравственото осигурување. 

Член 74 
Придонесот за здравствено осигурување на во-

ените осигуреници — активни воени лица и кори-
сници на паричен надомест се пресметува по стап-
ката врз основицата што служи за пресметување на 
придонесот за инвалидско и пензиско осигурување 
на воените осигуреници. 
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Придонесот за здравствено осигурување на во-
ените пензионери се пресметува по стапката на 
нето пензиите. 

Стапката на придонесот се утврдува за пери-
одот на среднорочниот план на развојот на Југо-
словенската народна армија за кој е утврдена прог-
рамата за развиток на здравственото осигурување 
на воените осигуреници, односно за периодот за кој, 
согласно со среднорочните општествени планови 
на стопанскиот развој, се утврдуваат средствата за 
пензиското и инвалидското осигурување Eia воените 
осигуреници. 

Стапката на придонесот за здравствено осигу-
рување на воените осигуреници ја утврдува Соб-
ранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Стапката на придонесот мора да биде 
утврдена пред почетокот на календарската година 
во која почнува нејзиното применување. Ако до 
тој рок новата стапка на придонесот не е утврдена, 
и натаму се применува стапката на придонесот што 
важела во претходниот период. 

Член 75 
Придонесот за здравствено осигурување на во-

ените осигуреници — активни воени лица го пре-
сметува и го уплатува воената единица или установа 
односно државниот орган, организацијата на здру-
жен труд или друга организација кај која активното 
воено лице е на служба односно на работа. 

Придонесот за здравствено осигурување на во-
ените осигуреници — корисници на паричен надо-
мест го пресметува и го уплатува Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Придонесот за здравствено осигурување на во-
ените пензионери го пресметува и го уплатува За-
едницата на воените осигуреници од Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

Уплатувањето на придонесот за здравствено 
осигурување се врши преку Службата на опште-
ствено книговодство при подигањето на паричните 
средства за плати, односно за лични доходи, за 
парични надомести, за пензии и за други лични 
примања на воените осигуреници. 

Член 76 
Здравственото осигурување на воените осигу-

реници — активни воени лица за случај на несреќа 
при работа или на заболување од професионална 
болест паѓа врз товар на средствата на финансиски-
от план на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Државните органи, организациите на здружен 
труд или други организации го пресметуваат и го 
уплатуваат придонесот за здравствено осигурување 
на воените осигуреници — активни воени лица што 
кај нив се на работа, а за случај на несреќа при 
работата или на заболување од професионална об-
лест, од своите средства во корист на средствата на 
финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, по стапката утврдена за плаќање 
на тој придонес за осигурениците — работници на 
подрачјето на кое е седиштето на тој орган или ор-
ганизација. 

Член 77 
Средствата потребни за здравствено осигурување 

на воените осигуреници се утврдуваат и се распоре-
дуваат со годишниот финансиски план на Фондот 
на здравственото осигурување на воените осигуре-
ници. 

За извршувањето на финансискиот план се 
составува завршна сметка со која конечно се утвр-
дуваат приходите и расходите на Фондот на здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници за 
изминатата година. 

Член 78 
Ако со собраните средства од чл. 74 и 76 на овој 

закон не мо леат да се покријат трошоците за ос-
тварување на правата од здравственото осигурување 
утврдени со овој закон, се обезбедуваат дополнител-
ни средства од финансискиот план на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 79 
Се формира Фонд на здравственото осигуру-* 

вање на воените осигуреници. 
Приходи на Фондот на здравственото осигуру-

вање на воените осигуреници се: 
1) средствата остварени со придонесот за здрав-

ствено осигурување; 
2) средствата остварени од вишокот на прихо-

дите над расходите; 
3) вложените средства што се враќаат во Фон-

дот и каматите на вложените средства на Фондот; 
4) приходите по основ на надомест на штета; 
5) други приходи на Фондот. 
Средствата на Фондот на здравственото осигуру-

вање на воените осигуреници се користат: 
1) за остварување на правата на осигурените 

лица од здравственото осигурување; 
2) за покритие на трошоците на Стручната 

служба; 
3) за други расходи па Фондот. 

Член 80 
Во рамките на Фондот на здравственото осигу-

рување на воените осигуреници се формира резерва 
на Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници. 

Средствата за резервата на Фондот на здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници се 
обезбедуваат со издвојување на дел од средствата 
остварени со придонесот за здравствено осигурува-
ње на воените осигуреници и со издвојување на дел 
од средствата на остварените вишоци на приходите 
над расходите според завршната сметка. 

Резервата на Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници не може да биде пои-
мала од едномесечниот износ на планираните рас-
ходи на здравственото осигурување на воените оси* 
гуреиици во тековната година. 

Резервата од став 3 на овој член се обезбеду-
ва во рок од три години. 

Резервата на Фондот на здравственото осигуру* 
вање на воените осигуреници се користи за ббез-
бе ду ва ње на финансиска сигурност и стабилност во 
работењето и во извршувањето на обврските. 

Член 81 
Вишокот на расходите над приходите според 

завршната сметка се покрива по овој ред: 
1) од резервата на Фондот на здравственото оси-

гурување на воените осигуреници; 
2) од средствата предвидени за тие намени во 

финансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана за соодветната година. 

Член 82 
Финансиското работење на Фондот на здрав* 

ственото осигурување на воените осигуреници оп-
фаќа: 

1) составување на финансискиот план на при* 
ходите и расходите; 

2) остварување на приходите и извршување на 
расходите; 

3) водење книговодство и евиденција; 
4) составување на завршната сметка. 

Член 83 
Контрола на финансиското работење на Фондот 

на здравственото осигурување на воените осигурени-
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ци и пресметување и уплатување на придонесот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
од страна на воените единици и воените установи 
врши органот надлежен за контрола на материјал-
ното и финансиското работење во Југословенската 
народна армија. 

Контрола на пресметувањето и упатувањето на 
придонесот од страна на државните органи, орга-
низациите на здружен труд или други организации, 
за воените осигуреници што се ка ј нив на работа, 
врши Стручната служба. 

Член 84 
Ако одделни форми на здравствена заштита се 

Спроведуваат според посебен план на Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана заради следење и 
проверување на здравствената состојба и за утвр-
дување на здравствената способност на воените оси-
гуреници, трошоците на тие форми на здравствена 
заштита паѓаат врз товар на финансискиот план 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 85 
Поблиски прописи за начинот на пресметување 

и уплатување на придонесите и на други приходи 
за здравствено осигурување од страна на Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана, воените единици 
и воените установи донесува сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Г л а в а VI 

УЧЕСТВО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ВО РА-
БОТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 86 
Правата од здравственото осигурување на во-

ените осигуреници се остваруваат и средствата за 
тоа осигурување се обезбедуваат ка ј Заедницата на 
воените осигуреници. 

Член 87 
Собранието на-Заедницата на воените осигуре-

ници ги врши особено следните работи од здрав-
ственото осигурување: 

1) презема мерки за унапредување на здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници и на 
осигурените членови на нивните семејства; 

2) соработува со надлежните органи и органи-
зации во програмирањето, планирањето и унапреду-
вањето на здравствената заштита; 

3) дава насоки за користење на средствата на 
Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници за спроведување на здравственото оси-
гурување; 

4) предлага стапки на придонесот за здравстве-
но осигурување и за тоа ја поднесува потребната 
документација; 

5) во согласност со сојузниот секретар за народ-
на одбрана, донесува финансиски план и ја усвојува 
завршната сметка на Фондот на здравственото оси-
гурување на воените осигуреници; 

6) го претресува годишниот извештај на Струч-
ната служба за спроведувањето на здравственото 
осигурување на воените осигуреници; 

7) соработува со другите заедници односно соју-
зи на заедници на здравственото осигурување, са-
моуправни интересни заедници, органи и органи-
зации, по прашањата од општ интерес за здрав-
ственото осигурување и за осигурениците: 
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8) ги донесува општите акти за чие донесување 
е овластено со закон. 

Член 88 
Работите на Заедницата на воените осигуреници 

во1 врска со спроведувањето на здравственото оси-
гурување ги врши Стручната служба 

Средствата за работа на Стручната служба се 
утврдуваат, согласно со одредбата на член 79 став 3 

.. точка 2 на овој закон, со финансискиот план на 
Фондот на здравственото осигурување на воените 
осигуреници. 

Член 89 
Работите на спроведувањето на здравственото 

осигурување на воените осигуреници и на членовите 
на нивните семејства. Стручната служба ги врши 
врз основа на закон и другите прописи, статутот и 
општите акти на Собранието на Заедницата на во-
ените осигуреници. 

Член 90 
Стручната служба ги врши особено следните 

работи: 
1) согласно со овој закон и со одлуките на Соб-

ранието на Заедницата на воените осигуреници, 
ракува со Фондот на здравственото осигурување на 
воените осигуреници и одговара за наменското ко-
ристење на средствата на тој фонд заради обезбе-
дување на правата на осигурените лица; 

врши работи во врска со остварувањето на 
правата на воените осигуреници и на членовите на 
нивните семејства; 

3) ги извршува односно обезбедува примена на 
законите и на другите прописи и одлуки и заклу-
чоци на Собранието на Заедницата на воените оси-
гуреници и на неговите органи; 

4) води книговодство и евиденција во врска со 
работењето на Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници; 

5) води евиденција и статистика во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување на 
воените осигуреници и на членовите на нивните 
семејства, што ќе ги пропише сојузниот секретар 
за народна одбрана; 

6) ги врши управните и други работи во врска 
со спроведувањето на здравственото осигурување 
на воените осигуреници и на членовите на нивните 
семејства што (г се ставени во надлежност со зако-
нот, статутот и другите општи акти на Заедницата 
на воените осигуреници и со други прописи. 

Г л а в а VII 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 91 
Воениот осигуреник односно член на семејство-

то на воениот осигуреник, на кој врз товар на Фон-
дот на здравственото осигурување на воените оси-
гуреници му е извршена исплата на која немал 
право, е должен да ја надомести штетата: 

1) ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или морал да знае дека се неточни, или на 
друг противправен начин остварил некое парично 
примање од здравственото осигурување; 

2) ако остварил некое парично примање поради 
тоа што не ги пријавил настанатите промени што се 
од в тхи] ание врз загубата или врз обемот на правата, 
а знаел или морал да знае за тие промени. 

Побарувањата според одредбите на став 1 од 
овој член застаруваат со истекот на роковите опре-
делени со прописите За застареност на побарува-
њата. 
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Член 92 
Заедницата на воените осигуреници има право 

да бара надомест на штета сторена на Фондот на 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
од лице кое намерно или со невнимание причинило 
оштетување на. здравјето или смрт на воен осигуре-
ник или на член на неговото семејство. 

За штетата што, во случаите од став 1 на овој 
член, ќе ја причини лицето во врска со работата 
односно во врска со службата, одговара општестве-
но-политичката заедница, организацијата на здру-
жен труд, друга организација или приватен рабо-
тодавец, согласно со одредбите на законот со кој 
се уредуваат меѓусебните односи во здружениот 
труд односно работните односи и со одредбите на 
законот со кој се уредува активната воена служба. 

Заедницата на воените осигуреници има право 
да бара надомест на штетата и непосредно од ли-
цето ако штетата ја причинило со кривично дело. 

Во случаите од овој член се смета дека е сто-
рена штета без оглед на тоа што оштетувањата на 
здравјето или смртта на воениот осигуреник или на 
член на неговото семејство како ризици се опфате-
ни со здравственото осигурување. 

Член 93 
При утврдувањето на правото на надомест на 

штета сторена на Фондот на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници се применуваат оп-
штите правила за надоместување на штета и по-
себните прописи за надоместување на штета, ако 
не се во спротивност со одредбите на овој закон. 

. При утврдувањето на „височината на надоместот 
на штетата според овој закон, не се зема предвид 
износот на уплатениот придонес за здравствено оси-
гурување на воените осигуреници. 

Член 94 
Ако се утврди дека за Фондот на здравственото 

осигурување на воените осигуреници настапила 
штета, Стручната служба ќе го повика писмено до-
ениот осигуреник, органот или организацијата во 
определен рок да ја надомести штетата. 

Ако штетата не биде надоместена во определе-
ниот рок, барањето за надомест на штетата може 
да се оствари со тужба кај надлежниот суд. 

Г л а в а VIII 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 95 
Организација на здружен труд, друга организа-

ција или друго правно лице ќе се казни за прекр-
шок ро парична казна до 10.000 динари: 

1) ако не даде податоци или ако даде неточни 
податоци што се од влијание врз правата од здрав-
ственото осигурување; 

2) ако на надлежните лица им спречува 
увид или преглед на деловните КИРИИ И на евиден-
циите што се однесуваат на здравственото осигуру-
вање на воените осигуреници (член 83); 

3) ако неч го уплати втасаниот придонес за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(член 75). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се Каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата на здружен труд, во друга организација или -
во друго »равно лице хо парична казна до 2.000 
динари. 

487. 

Врз основа на "член 126 од Законот за измени vL 
дополненија на Законот за општата управна пос-
тапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Законо-
давно-правната комисија на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, на 57 седница од 21 март 1978 
година го утврди пречистениот текст на Законот за 
општата управна постапка. 

Пречистениот текст на Законот за општата уп-
равна постапка ги опфаќа: Законот за општата уп-
равна постапка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/56), 
Законот за измени и дополненија па Законот за 
општата управна постапка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65), Законот за измени и до-
полненија на Законот за општата управна постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) и Законот за из-
мени и дополненија на Законот за општата управна 
постапка („Слулсбен лист на СФРЈ", бр. 11/78), во 
кои е означен денот на влегувањето во сила на тие 
закони. 

АС бр. 449/1 
21 март 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 

собор на Собранието на 
СФРЈ, 

Проф. д-р Миодраг 
Зечевић е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

(Пречистен текст) 

П Р В Д Е Л 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Г л * в а I 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Важење на законот 

Член 1 
(1) Според овој! закон се должни да постапуваат 

органите на управата на општествено-политичките 
заедници и другите државни органи кога во управ-
ните работи, применувајќи ги непосредно прописи-
те, решаваат за правата, обврските или правните 
интереси на поединец, на правно лице или на друга 
странка. 

(2) Според овој закон се должни да постапуваат 
и организациите на здружен труд, други самоуправ-
ни организации и заедници, општествените органи-
зации, здруженијата на граѓани и други организа-
ции (во натамошниот текст: самоуправните органи-
зации и заедници), кога во вршењето на јавни ов-
ластувања, што им се доверени со закон и врз за-
кон заснована одлука на општинското собрание ре-
шаваат во работите од став 1 на овој член. 

Посебна постапка 

Член 2 
Одделни прашања на постапката за определена 

управна област можат со посебен закон да се уре-
дат поинаку отколку што се уредени со овој закон; 
ако е тоа неопходно за постапување во таа управна 
област.' * 
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Супсидијарна примена на законот 

Член 3 
Бо управните области за кои со закон е пропи-

шана посебна постапка, се постапува според одред-
бите на тој закон. Според одредбите на овој закон се 
постапува во сите прашања што не се уредени со 
посебен закон. 

Начело на законитост 

Член 4 
(1) Органите, самоуправните организации и за-

едници што постапуваат во управни работи, реша-
ваат врз основа на закон, други прописи на држав-
ните органи и врз основа на самоуправните општи 
акти на самоуправните организации и заедници 
што ги донесуваат тие врз основа на јавни овласту-
вања. 

(2) Во управните работи во кои органот кој со 
закон или со пропис заснован врз закон е овластен 
да решава по слободна оцена, решението мора да би-
де донесено во границите на овластувањата и во со-
гласност со целта за која е дадено овластувањето. 

(3) Одредбите на овој закон важат и за случаите 
во кои органот е овластен во управните работи да 
решава по слободна оцена. 

Заштита на правата на граѓаните и заштита на јав-
ниот интерес 

Член 5 
(1) При водењето на постапката и при решава-

њето органите се должни на странките да им овоз-
можат што полесно да ги заштитат и остварат 
своите права водејќи при тоа сметка остварувањето 
на нивните права да не биде на штета на правата на 
други лица ниту во спротивност со јавните интере-
си утврдени со закон. 

(2) Кога службено лице, со оглед на постојната 
фактична состојба, ќе узнае или оцени дека опреде-
лен граѓанин или организација има основ за оства-
рување на некое право, ќе ја предупреди на тоа. 

(3) Ако врз основа на закон на странките им се 
наложуваат некакви обврски, спрема нив ќе се при-
менуваат оние мерки што се предвидени со прописи-
те кои се поповолни за нив .ако со таквите мерки се 
постигнува целта на законот. 

Начело на ефикасност 

Член 6 
Кога органите, самоуправните организации и за-

једници решаваат во управни работи, должни се да 
обезбедат ефикасно остварување на правата и ин-
тересите на работните луѓе и граѓаните, на органи-
зациите на здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници. 

Начело на материјалната вистина 

Член 7 
Во постапката мора да се утврди вистинската 

Состојба на работите, и за таа цел мораат да се ут-
врдат сите факти што се од важност за донесување 
на законито и правилно решение. 

Начело на сослушување на странките 

Член 8 
(1) Пред донесувањето на решение на странка-

та мора да и се даде можност да се изјасни за ф а к -
тите и околностите што се од важност за донесува-
њето на решението« 

(2) Решение може да се донесе без претходно 
изјаснување на странката само во случаите кога тоа 
е со закон допуштено. 

Оцена на доказите 

Член 9 
Кои факти ќе ги земе како докажани одлучува 

овластеното службено лице по свое уверение врз 
основа на совесна и грижлива оцена на секој доказ 
посебно и на сите докази заедно, како и врз основа 
на * зултатот од целокупната постапка. 

Самостојност во решавањето 

Член 10 
(1) Органот ја води управната постапка и доне-

сува решение самостојно во рамките на овластува-
њата дадени со закон, со други прописи и со само-
управни општи акти. 

(2) Овластеното службено лице на органот над-
лежен за водење на постапката самостојно ги 
утврдува фактите и околностите и врз основа на 
утврдените факти и околности ги применува про-
писите односно самоуправните општи акти врз 
конкретен случај. 

Право на жалба 

Член 11 
(1) Против решението донесено во прв степен 

странката има право на жалба. Само со закон мо-
же да се пропише дека во одделни управни работи 
жалба не е допуштена и тоа ако на друг начин е 
обезбедена заштита на правата и на законитоста. 

(2) Ако не постои орган на управата од втор 
степен, жалба против првостепено решение може 
да се изјави само кога тоа е предвидено со закон. 
Со тој закон ќе се определи и органот кој ќе ре-
шава по жалбата. 

(3) Под условите од овој закон странката има 
право на жалба и кога првостепениот орган во оп-
ределениот рок не донел решение за нејзиното ба-
рање. 

(4) Против решението донесено во втор степен 
не е допуштена жалба. 

Правосилност на решение 

Член 12 
Р е ш е ш е против кое не може да се изјави жал-

ба ниту да се поведе управен спор (правосилно ре-
шение), а со кое странката стекнала определени 
права, односно со кое на странката и се определе-
ни некои обврски, може да се поништи, укине или 
измени само во случаите што се предвидени со за-
кон. 

Економичност на постапката 

Член 13 
Постапката треба да се води брзо и со што по-

малку трошоци и губење време за странката и за 
другите лица што учествуваат во постапката, но 
така што да се прибави се што е потребно за пра-
вилно утврдување на фактичната состојба и за 
донесување на законито и правилно решение. 

Помош на неука странка 

Член 14 
Органот што ја, води постапката ќе се грижи 

незнаењето и неукоста на странката и на другите 



Страна 1448 — Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок:, Iff јуни 19761 

лица што учествуваат во постапката да не бидат 
на штета на правата што им припаѓаат според за-
конот. 

Употреба на јазиците и писмата 

Член 15 
(1) Управната постапка се води на јазикот на 

народот и народноста на Југославија, согласно со 
Уставот на СФРЈ, уставите на републиките и уста-
вите на автономните покраини, со законите, со 
статутите на општините и со самоуправните оп-
шти акти на самоуправните организации и заедни-
ци во согласност со статутот. 

(2) Граѓаните на Југославија, припадници на 
народите и народностите на Југославија, во со-
гласност со законот, со статутот на општината и 
со самоуправниот општ акт во согласност со ста-
тутот, имаат право како странки и други учесни-
ци во постапката да се служат со својот јазик. Ако 
постапката не се води на јазикот на странката, ор-
ганот е должен да и овозможи да го следи текот 
на постапката на својот јазик. Органот ќе ја поучи 
странката односно другиот учесник за употребата 
на јазикот во постапката, а во записникот ќе се 
забележи дека странката односно другиот учесник 
е поучен за тоа право и ќе се внесе неговата из-
јава во врска со дадената поука. 

(3) Странките и другите учесници во постап-
ката кои не се државјани на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, а не го знаат 
јазикот на кој се води постапката играат право да 
го следат текот на постапката преку толкувач. 

(4) Во управната постапка во рамноправна упо-
треба се писмата на народите и народностите на 
Југославија. 

Употреба на изразот „орган" 

Член 16 
Под орган што ја води постапката односно што 

решава во управните работи се подразбираат др-
жавните органи и самоуправните организации и 
заедници, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Г л а в а И 

НАДЛЕЖНОСТ 

1. Стварна и месна надлежност 

Член 17 
(1) Стварната надлежност за решавање во уп-

равната постапка се определува според прописите 
со кои се уредува определена управна област или 
се определува надлежноста на одделни органи. 

(2) Месната надлежност се определува според 
прописите за политичко-територијалната поделба и 
според прописите за организацијата на одделни 
органи. 

Член 18 
(1) За решавање во управните работи во прв 

степен стварно се надлежни општинските органи 
на управата ако решавањето на тие работрх не е 
пренесено врз органите на градската односно ре-
гионалната заедница односно ако со закон не е оп-
ределена надлежност на други органи. 

(2) Врз основа на овластувањата дадени со за-
кон може со подзаконски пропис да се определи 
надлежноста на воените органи за решавање во 
управната постапка во прв степен. 

Член 19 
Во управните работи надлежен е соодветниот 

орган на управата, освен ако со закон е определе-
на надлежност на друг орган. 

Член 20 
Ако со прописи не е определено кој орган на 

управата е стварно надлежен за решавање во оп-
ределена управна работа, а тоа не може да се 
утврди ниту според природата на работата, таква-
та работа спаѓа во надлежност на органот на уп-
равата кој е надлежен за работите на општата уп-
рава. 

Член 21 
(1) Ниеден орган не може да преземе определе-

на управна работа од надлежност на друг орган и 
сам да ја реши, освен ако тоа е предвидено со за-
кон и под условите пропишани со тој закон. 

(2) Органот надлежен за решавање во опреде-
лена управна работа може само врз основа на из-
речно законско овластување да го пренесе врз друг 
орган решавањето во таа работа. 

(3) Стварната и месната надлежност не може 
да се менуваат со договор на странките, со договор 
на органите и странките, ниту со договор на орга-
ните. освен ако со закон не е определено поинаку. 

Член 22 
(1) Во рамките на прописите предвидени во 

член 17 став 2 на овој закон, месната надлежност 
се определз^ва: 

1) во работите кои се однесуваат на недвиж-
ност — според местото каде што се наоѓа таа; 

2) во работите кои се однесуваат на дејноста 
на некој државен орган, самоуправна организација 
или заедница — според местото на нивното седи-
ште. Во работите кои се однесуваат на дејноста на 
деловните единици на самоуправните организации 
и заедници, надлелшоста се определува според 
седиштето на деловната единица; 

3) во работите кои се однесуваат на водење на 
дуќан или на професионална дејност на одделни 
лрЈца која се врши или ќе се врши во определено 
место — според седиштето на дуќанот односно 
според местото каде што се врши дејноста; 

4) во други работи — според живеалиштето на 
странката. Кога има повеќе странки, наддежност 
се определува според странката спрема која бара-
њето е насочено. Ако странката нема живеалиште 
во Југославија, надлежноста се определува според 
местото на нејзиното престојувалиште, а ако нема 
ни престојувалиште, според местото на нејзиното 
последно живеалиште, односно престојувалиште во 
Југославија. 

5) ако месната надлежност не може да се оп-
редели според одредбите од точ. 1 до 4 на осој 
член, таа се определува според местото каде што 
настанал поводот за водење на постапката. 

(2) Во работите кои се однесуваат на брод или 
на воздухоплов или во кои поводот за водење на 
постапката настанал на брод или на воздухоплов, 
месната надлежност се определува според матич-
ната лука на бродот, односно според матичното 
прлета ирците на воздухопловот. 

(3) Одредбите на претходните ставови се при-
менуваат ако со посебни прописи не е определено 
поинаку. 

Член 23 
(1) Ако според одредбите на претходните чле-

Р10ВИ едновремено биле месно надлежни два или 
повеќе органи, надлежен е оној орган што прв ја 
поре д постапката, но месно надлежните органр! мо-
жат да се спогодат кој од нив ќе ја води постап-
ката. 

(2) Секој месно надлежен орган на своето по-
драчје 1<е ги изврши оние дејствија на постапката 
кои не трпат одлагање. 

Член 24 
Органот што ја повел постапката како месно' 

надлежен ја задржува надлежноста и кога во те-
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Кот на постапката ќе настапат околности според 
кои би бил месно надлежен друг орган. Органот 
што ја повел постапката може предметот да му го 
отстапи на органот кој според новите околности 
станал месно надлежен, ако со тоа значително се 
олеснува постапката, особено за странката. 

Член 25 
(1) Секој орган по службена должност во те-

кот на целата постапка внимава на својата стварна 
и месна надлежност. 

(2) Ако органот најде дека не е надлежен за 
работа по определена управна работа, ќе постапи 
на начинот пропишан во член бб ст. 3 и 4 на овој 
Закон. 

(3) Ако ненадлежниот орган извршил некое 
дејствие на постапката, надлежниот орган кому 
што му е отстапена работата ќе цени дали некое 
ОД тие дејствија ќе го повтори. 

2. Странки со дипломатски имунитет 

Член 26 
(1) Во поглед на надлежноста на домашните 

органи во работи во кои странка е странец кој 
ужива право на имунитет во Југославија, стран-
ска држава или меѓународна организација, важат 
правилата на меѓународното право признаени од 
страна на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

(2) Во случај на сомневање за постоењето и 
обемот на правото на имунитетот, објаснение дава 
сојузниот орган на управата надлежен за надворе-
шни работи. 

(3) Службените дејствија кои се однесуваат на 
Лицата што уживаат право на имунитет се вршат 
со посредување на сојузниот орган на управата 
надлежен за надворешни работи. 

3. Просторно ограничување на надлежноста 

Член 27 
(1) Секој орган службената работа ја врши во 

границите на своето подрачје. 
(2) Ако постои опасност од одлагање, а служ-

беното дејствие би требало да се изврши надвор од 
границите на подрачјето на органот, органот може 
да го изврши дејствието и надвор од границите на 
своето подрачје. Тој е должен за тоа веднаш да го 
извести органот на чие подрачје го презел тоа деј-
стие. 

(3) Службените дејствија во згради или во 
други објекти во посед на воените органи се вршат 
по претходно пријавување на заповедникот на 
Зградата односно на објектот и во спогодба со него. 

(4) Службените дејствија кои се вршат на ек-
стериторијално подрачје се вршат со посредување 
на сојузниот орган на управата надлежен за на-
дворешните работи. 

4. Судир на надлежностите 

Член 28 
Судирите на надлежностите помеѓу подрачните 

органи и организационите единици кои се основа-
ни со задача да вршат определени управни работи 
од надлежност на сојузниот орган на управата, ги 
решава сојузниот орган на управата од чија над-
лежност вршат работи подрачните органи односно 
организационите единици во судир. 

Член 29 
(1) Судирите на надлежностите помеѓу сојуз-

ните органи на управата, помеѓу сојузните органи 
на управата и сојузните организации како и по-
меѓу сојузните организации ги решава Сојузниот 
извршен совет. 

(2) Судирите на надлежностите помеѓу органи-
те од територии на разни републики односно од 
т е р и т о р и и на автономна покраина и друга репуб-
лика ги решава Сојузниот суд. 

(3) Судирите на наделжностите помеѓу самоуп-
равните организации и заедници од територии на 
разни републики односно од територии на авто-
номна покраина и друга република кои вршат јав-
ни овластувања, како и судирите на надлежности-
те помеѓу тие организации и заедници и сојузните 
органи, ги решава Сојузниот суд. 

Член 30 
Судирите на надлежностите помеѓу извршните 

совети на собранијата на републиките односно из-
вршниот совет на собранието на автономната по-
краина и извршниот совет на собранието на друга 
република ги решава Сојузниот суд. 

Чл<?н 31 
Судирите на надлежностите помеѓу сојузните 

органи кои не се предвидени во чл. 28 и 29 на овој 
закон и за кои не е определена надлежност на 
друг орган или на суд ги решава Сојузниот суд. 

Член 32 
Кога ги решава судирите на надлежностите 

Сојузниот суд одлучува во совет составен од трој-
ца судии. 

Член 33 
(1) Кога два органа ќе се изјаснат како над-

лежни или како ненадлежни за решавање во иста 
управна работа предлог за решавање на судирот 
на надлежноста поднесува органот кој последен 
одлучува за својата надлежност, а може да го 
поднесе и странката. 

(2) Органот што го решава судирот на надле-
жност едновремено ќе го поништи решението кое 
во управната работа го донел ненадлежниот орган 
односно ќе го поништи заклучокот со кој надлеж-
ниот орган се изјаснил како ненадлежен и списите 
на предметот ќе ги достави до надлежниот орган. 

(3) Против решението со кое се одлучува на 
судирот на надлежностите странката не може да 
изјави посебна жалба ниту да води посебен упра-
вен спор, 

(4) Одредбата на член 23 став 2 од овој закон 
согласно се применува и во случај на судир на 
надлежноста. 

Член 34 
(1) Ако органот во судир смета дека со реше-

нието со кое се одлучува за судирот на надлежно-
стите му е поверено некакво право, може да изјави 
жалба. Ако за судирот решил судот, жалба не е 
допуштена. 

(2) Ако органот надлежен за решавање по жал-
бата од претходниот став утврди дека решението 
за судирот не е засновано врз прописите, ќе ги ра-
справи односите кои поради тоа настанале помеѓу 
органот кој се жалел и органот кој со решението 
за судирот на надлежноста е огласен за надлежен, 
водејќи сметка за правата кои според соодветните 
прописи му припаѓаат на органот што се жалел. 
Решението донесено по жалбата се смета како 
првостепено решение за односите кои се решаваат 
со него. 

(3) Жалбата според став 1 од овој член и реше-
нието што е донесено по неа немаат* влијание врз 
управната постапка во конкретниот предмет. 

5. Службено лице овластено за водење на постап-
ката и за решавање 

Член 35 
(1) Во управна работа за чие решавање е над-

лежен државен орган, решението во управната 
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постапка го донесува старешината на органот, ако 
со прописите за организацијата на тој орган или 
со други посебни прописи не е определено поинаку. 

(2) Старешината може да овласти друго служ-
бено лице на истиот орган за решавање во управ-
ните работи од определен вид работи. 

(3) Овластувањето за решавање опфаќа и во-
дење на постапката што му претходи на решава-
њето. 

Член 36 
4 (1) Во колегиј а лните органи решението во уп-

равни работи го донесува колегијалниот орган, ако 
£о закон односно со одлука на општинското со-
брание не е определено претседателот на колегијал-
ниот орган да донесува решение во управната пос-
тапка. 

(2) Колегијалниот орган може врз основа на 
закон, пропис заснован врз закон или одлука на 
општинското собрание да Овласти службено лице 
на тој орган да решава во управни работи. 

Член 37 
(1) Ако за решавање во управна работа е над-

лежно собранието на општествено-политичката за-
едница, негов собор или негов колегијален извр-
шен орган, постапката ја води органот на управата 
на таа општествено-политичка заедница во чиј 
делокруг спаѓа односната работа, ако со прописите 
не е определено постапката да ја води друг орган. 
Одредбата на член 39 став 2 од овој закон се од-
несува и на тој орган. 

(2) Во случајот од претходниот став органот 
односно службеното лице што ја водело постапка-
та му поднесува на органот надлежен за решавање 
Писмен реферат и предлог на решение, ако со по-
бебни прописи не е определено таков реферат да 
поднесува комисија или друг орган на управата. 

(3) Одредбите на претходните ставови важат и 
За решавање во втор степен. 

Член 38 
Во управните работи во кои решава самоуправ-

на организација или заедница решението го доне-
сува индивидуалниот работоводен орган, односно 
претседателот на колегијалниот работоводен орган 
односно лицето кое врши соодветна функција ако со 
закон или со друг пропис заснован врз закон одно-
сно со самоуправниот општ акт на таа -организација 
односно заедница не е определен друг орган или ли-
це кое ќе решава во такви работи во организацијата 
или заедницата. 

Член 39 
(1) Старешината на Органот може да овласти 

друго стручно службено лице на тој орган да пре-
зема дејствија во постапката пред донесувањето на 
решението. 

(2) Ако во даденото овластување нема ограни-
чувања, определеното службено лице е овластено 
Да ги врши сите дејствија во постапката, освен до-
несување на решенија и на такви заклучоци со 
кои се оневозможува натахмошно водење на пос-
тапката. 

6. Правна помош 

Член 40 
(1) За и?пршување на одделни дејствија во по-

стапката in тп треба да се преземат надвор од под-
рачјето на надлежниот орган, овој орган ќе го за-
моли органот на управата на чие подрачје треба 
да се п о с т а р дејствието. 

(2) Опгдчот надлежен за решавање во управ-
ната работа може, заради полесно и побрзо извр-

шување на дејствието или заради одбегнување на 
непотребни трошоци, вршењето на одделно деј-
ствие во постапката да му го довери на соодветен 
друг орган овластен за преземање на такво деј-ч 
ствие. 

Член 41 
(1) Државните органи како и самоуправните 

организации и заедници кои имаат јавно овласту-
вање за решавање во управните работи, должни се 
едни на други да укажуваат правна помош во уп-
равната постапка. Оваа помош се бара со посебна 
молба. 

(2) Замолениот орган како и организација од 
став 1 на овој член се должни да постапат по мол-
бата во границите на своето подрачје и делокругот, 
без одлагање, а најдоцна во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на молбата. 

(3) Правна помош за извршување на одделни 
дејствија во постапката може да се бара од судо-
вите само во рамките на посебни прописи. По ис-
клучок. државен орган како и организација која 
има јавно овластување за решавање во управни 
работи може да бара од судовите да им ги доста-
ват списите што се потребни за водење на управ-
ната постапка. Судовите се должни да постапуваат 
по таквото барање ако со тоа не се попречува са-
мата судска постапка. Судот може да го определи 
рокот во кој списите мораат да му се вратат. 

(4) За правна помош во однос со странски ор-
гани важат одредбите на меѓународните договори, 
а ако вакви нема се применува начелото на заем-
ност. Во случај на сомневање за постоењето на 
заемност, објаснение дава сојузниот орган на уп-
равата надлежен за надворешните работи. Во та -
ков случај надлежниот орган ќе се обрати за об-
јаснение, преку соодветниот републички односно 
покраински или сојузен орган на управата надле-
жен за правосудните работи. 

(5) Домашните органи им укажуваат правна 
помош на странски органи на начинот предвиден во 
домашниот закон. Органот ќе ја одбие правната 
помош ако се бара дејствие што му е противно на 
јавниот поредок. Дејствието што е предмет на мол-
бата од странскиот орган може да се изврши и на 
начин што го бара странскиот орган, ако таквата 
постапка не му е спротивна на јавниот поредок. 

(6) Ако со меѓународни договори не е предви-
дена можност за непосредно општење со странски 
органи, органите општат со странските органи пре-
ку сојузниот орган на управата надлежен за на-
дворешните работи. 

7. Изземање 

Член 42 
Службеното лице што е овластено да решава 

или да извршува одделни дејствија во постапката, 
ќе се изземе од работа во предметот: 

1) ако во предметот во кој се води постапката 
е странка, соовластеник односно сообврзник, сведок, 
вештак, полномошник или законски застапник на 
странката; 

2) ако со странката, со застапникот или со 
полномошникот на странката е роднина по крв во 
права линија,, а во странична линија до четвртиот 
степен заклучно, брачен другар или роднина по 
жена, до вториот степен заклучно, па и тогаш ко-
га бракот престанал; 

3) ако со странката, со застапникот или со 
полномошникот на странката е во однос на стара-
тел, посвоител, посвоеник или хранител; 

4) ако во првостепената постапка учествувал 
во водењето на постапката или во донесувањето 
на решението. 

Член 43 
Службено лице кое би требало да решава во 

определена управна работа или да изврши некое 
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дејствие во постапката, штом ќе узнае дека постои 
некоја од причините за изземање од член 42 на 
Овој закон, должно е да ја прекине секоја натамо-
шна работа врз предметот и за тоа да го извести 
органот надлежен за решавање за изземањето. Ако 
службеното лице смета дека постојат други окол-
ности кои го оправдуваат неговото изземање, за 
тоа ќе го извести истиот орган, не прекинувајќи 
ја работата. 

Член 44 
(1) Странката може да бара изземање на слу-

жбеното лице од причините наведени во член 42 
на овој закон, како и кога постојат други околнос-
ти кои ја доведуваат во сомневање неговата не-
пристрасност. Во своето барање странката мора да 
ги наведе околностите поради кои смета дека постои 
некоја од причините за изземање. 

(2) Службеното лице за кое странката бара из-
земање од некоја од причините наведени во член 
42 на овој закон не може се до донесувањето на 
заклучокот за ова барање да врши никакви деј-
ствија во постапката, освен оние што не трпат од-
лагање. 

Член 45 
(1) За изземање на службено лице на сојузен 

орган одлучува функционерот кој раководи со тој 
орган. 

(2) За изземање на функционер кој раководи 
со сојузен орган на управата одлучува Сојузниот 
извршен совет. 

(3) За изземање на слул^бено лице односно на 
функционер кој раководи со републички, покраин-
ски орган, односно со општински орган или орган 
на градска или на регионална заедница одлучува 
органот определен со пропис на соодветната оп-
штествено-политичка заедница. 

(4) За изземање се одлучува со заклучок. 

Член 46 
(1) Во заклучокот за изземање ќе се определи 

службено лице кое ќе решава, односно ќе врши 
одделни дејствија во постапката во врска со пред-
метот во кој е определено изземањето. 

(2) Против заклучокот со кој се определува из-
земањето не е допуштена жалба. 

Член 47 
(1) Одредбите на овој закон за изземањето со-

гласно се применуваат и врз членовите на сојуз-
ните колегијални органи. 

(2) Заклучокот за изземање на член на соју-
зен колегијален орган го донесува тој орган. 

Член 48 
(1) Одредбите на овој закон за изземање со-

гласно се применуваат и врз записничарот. 
(2) Заклучокот за изземање на записничарот го 

донесува службеното лице што ја води постапката. 

Г л а в а III 

СТРАНКАТА И НЕЈЗИНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ 

i 1. Странка 

i / Член 49 
Странка е лицето по чие барање е поведена 

Постапката или против кое се води постапката, или 
кое заради заштитата на своите права или правни 
интереси има право да учествува во постапката. 

Член 50 
(1) Странка во управната постапка може да 

биде секое физичко и правно лице. 

(2) Државни органи, деловна единица на само-
управната организација и заедница, населба, група 
лица и др. кои немаат својство на правно лице, 
можат да бидат странки ако можат да бидат носи-
тели на правата, и обврските за кои се решава во 
управната постапка. 

(3) Странка може да биде и синдикална орга-
низација, ако управната постапка се однесува на 
некакво право или правен интерес на работниците 
во организациите на здружен труд и на работните 
луѓе во други самоуправни организации и заедници. 

Член 51 
(1) Самоуправна организација и заедница, оп-

штествена организација и здружение на граѓани 
што сопред самоуправниот општ акт имаат задача 
да штитат определени права и интереси на своите 
членови, можат по согласност на својот член, од 
негово име да поднесат барање што се однесува на 
такви права и интереси, како и да стапат во веќе 
поведената постапка со сите права на странка. 

(2) Ако со ч самоуправниот општ акт на самоуп-
равната организација и заедница е предвидено, са-
моуправната организација односно заедница може 
да го застапува работникот на негово барање. 

Член 52 
(1) Ако јавниот обвинител, јавниот правобрани-

тел, други државни органи и општествениот право-
бранител на самуоправувањето со закон се овлас-
тени во управната постапка да ги застапуваат оп-
штествените интереси имаат во границите на ов-
ластувањата, права и должности на странка. 

(2) Органите од став 1 на овој член во управ-
ната постапка не можат да имаат пошироки овла-
стувања отколку што ги имаат странките, освен 
ако такви овластувања им се дадени со закон. 

2. Процесна способност и законски застапник 

Член 53 
(1) Странка која е наполно деловно способна 

може сама да ги врши дејствијата во постапката 
(процесна способност). 

(2) За процесно неспособно лице дејствијата во 
постапката ги врши неговиот законски застапник. 
Законскиот застапник се определува врз основа на 
закон или со акт на надлежниот државен орган 
донесен врз основа на закон. 

(3) Правно лице ги врши дејствијата на постап-
ката преку својот претставник односно законски 
застапник. Претставникот односно законскиот зас-
тапник на правното лице се определува со самоуп-
равниот општ акт ако не е определен со закон или 
со акт на надлежниот државен орган донесен врз 
основа на закон. 

(4) Државниот орган ги врши дејствијата во 
постапката преку претставникот определен со за-
кон, деловна единица на самоуправна организација 
или заедница — преку лицето кое раководи со ра-
ботата на деловната единица, а населби, односно 
Групи лица кои немаат својство на правно лице — 
преку лице што ќе го определат, ако со посебни 
прописи не е определено поинаку. 

(5) Кога органот што ја води постапката ќе ус-
танови дека законскиот застапник на лице под 
старателство не покажува потребно внимание во 
застапувањето, за тоа ќе го извести органот за 
старателство. 

Член 54 
(1) Во текот на целата постапка органот по 

службена должност ќе внимава дали лицето што 
се појавува како странка може да биде странка во 
постапката и дали странката ја застапува нејзиниот 
законски застапник. 
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(2) Ако во текот на постапката настапи смрт 
на странката, постапката може да се запре или 
продолжи, зависно од природата на управната ра-
бота која е предмет на постапката. Ако според 
природата на работата постапката не може да се 
продолжи, органот ќе ја запре постапката со за-
клучок против кој е допуштена посебна жалба. 

3. Привремен застапник 

Член 55 
(1) Ако процесно неспособна странка нема за-

конски застапник,' или некое дејствие треба да се 
преземе против лице чие престојувалиште не е по-
знато, а кое нема полномошник, органот што ја води 
постапката на таквата странка ќе и постави при-
времен застапник ако тоа го бара итноста на пред-
метот, а постапката мора да се спроведе. Овој орган 
веднаш за тоа ќе го извести органот за старател-
ство, а ако привремен застапник му е поставен на 
лице чие престојувалиште не е познато, својот за-
клучок ќе го објави на вообичаениот начин. 

(2) АКО самоуправна организација или заедница 
нема закоЕтски застапник, претставник ниту полно-
мошник, органот што ја води постапката, под усло-
вите од став 1 на овој член, ќе и постави на так-
вата странка привремен застапник, по правило, од 
редот на службените лица на самоуправната орга-
низација односно заедница, и за тоа чбез одлагање 
ќе ја извести организацијата односно заедницата. 

(3) На начинот предвиден во ст. 1 и 2 на овој 
член ќе се постави привремен застапник и кога 
треба да се изврши дејствие кое не може да се од-
ложи, а странката односно нејзиниот полномошник 
или застапник не е можно навремено да се повика. 
За тоа странката, полномошникот или застапникот 
ќе се известат веднаш. 

(4) Поставеното лице е должно да го прими за-
стапувањето, а застапувањето може да се одбие са-
мо од причините кои се предвидени со посебни про-
писи. ^Привремениот застапник учествува само во 
постапката за која изречно е поставен, и тоа до-
дека не ќе се појави законскиот застапник или 
претставникот односно самата странка или нејзини-
от полномошник. 

4. Заеднички претставник 

Член 56 
(1) Две или повеќе-странки можат, ако со по-

себен пропис не е определено поинаку, во ист пред-
мет да ^истапуваат заеднички. Во таков случај тие 
се должни да назначат кој од нив ќе истапува како 
нивни заеднички претставник, или да постават за-
еднички полномошник. 

(2) Органот што ја води постапката може, ако 
тоа не го забранува посебен правен пропис, на 
странките кои учествуваат во постапката со иден-
тични барања со заклучок да им определи во опре-
делен рок др назначат кој помеѓу нив ќе ги прет-
ставува, или да постават заеднички полномошник. 
Ако странките не постапат по таквиот заклучок, 
тоа може да го определи самиот орган што ја води 
постапката, во кој случај заедничкиот претставник 
односно полномошник го задржува тоа својство се 
додека странките не ќе постават друг. Против так-
виот заклучок странките имаат право на посебна 
жалба, но жалбата |не го одлага извршувањето. 

(3) И во случај на определување на заеднички 
претставник односно полномошник, секоја странка 
задржува право да истапува како странка во по-
стапката, да дава изјави, и самостојно да 'из јавува 
жалби и да користи други правни средства. 

5. Полномошник 

Член 57 
(1) Странката односно нејзиниот законски за -

стапник може да определи полномошник што ќе ја 
застапува во постапката, освен во дејствијата во 
кои е потребно самата странка да дава изјави. 

(2) Дејствијата во постапката што ги презема 
полномошникот во границите на полномошното 
имаат исто правно дејство како да ги презела са-
мата странка. 

(3) И покрај полномошникот, самата странка мо-
ж е да дава изјави, а овие од неа можат да се 
бараат и непосредно. 

(4) Странката што е присутна кога нејзиниот 
полномошник дава усна изјава, може непосредно по 
дадената изјава да ја измени или отповика изјава-
та на својот полномошник. Ако во писмените и ус-
ните изјави кои се однесуваат на фактите постои 
несогласност помеѓу изјавите на странката и на неј-
зиниот полномошник, органот што ја води постап-
ката ќе ги цени обете изјави во смисла на член 9 
од овој закон. 

Член 58 
(1) Полномошник може да биде секое лице кое 

е наполно деловно способно, освен лица кои се за-
нимаваат со надриписарство. 

(2) Ако како полномошник се појави Лице кое 
се занимава со надрипиеарство, органот на таквото 
лице ќе му го одземе натамошното застапување и 
за тоа веднаш ќе ја извести странката. 

(3) Против заклучокот за одземање на застапу-
вањето може да се изјави посебна жалба која не 
го одлага извршувањето на заклучокот. 

Член 59 
(1) Полномошното може да се даде писмено и 

усно на_записник. За усното полномошно ќе се ста-
ви забелешка во списот на предметот. 

(2) Странка што-не е писмена или не е во состој-
ба да се потпише наместо потпис на писменото пол-
номошно ќе го стави отпечатокот на показалецот. 
Ако полномошно му се издава на лице кое не е 
адвокат, потребно е и присуство на двајца'сведоци 
кои ќе се потпишат на полномошното. 

(3) По исклучок, службеното лице што ја води 
постапката или врши одделни дејствија во постап-
ката може да допушти од името на странката, како 
нејзини полномошници, да извршат определено деј-
ствие без полномошно членовите на нејзиното се-
мејство или домаќинство, лица во работен однос со 
неа или функционери, ако се работи за познати 
лица и ако нема сомневање за постоењето и обемот 
на полномошното. Ако такво лице поставува бара-
ње за поведување на постапка иди во токот на по-
стапката дава изјава спротивна на поранешната 
изјава на странката, од него ќе се побара во опре-
делен рок дополнително да поднесе полномошно. 

Член 60 
(1) Ако полномошното и дадено во форма на 

приватна исправа, па се посомнева во неговата вис-
тинитост, може да се нареди да се поднесе заверено 
полномошно. 

(2) Поавилноста за полномошното се испитува 
по службена должност, а недостатоците на писме-
ното полномошно се отствануваат согласно со од-
редбата на член 68 од овој закон, пда што службе-
ното лице што ја води постапката може да му до-
пушти на полномошникот со неуредно полномошно* 
да ги изврши итните дејствија во постапката. 

Член 61 
(1) За содржината и обемот на полномошното се 

меродавни одредбите на полномошното. Полномош-
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но може да се даде за целата постапка или само за 
одделни дејствија, а може и временски да се огра-
ничи. 

(2) Полномошното не престанува со смртта на 
странката, со загубување на нејзината процес на 
способност или со промена на нејзиниот законски 
застапник, но правниот следбеник на странката од-
носно нејзиниот нов законски застапник може да го 
Отповика поранешното полномошно. 

(3) Врз прашањата во врска со полномошното 
кои не се уредени со одредбите на овој закон со-
гласно ќе се применуваат одредбите на Законот за 
процесната постапка. 

Член 62 
Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 

странките, важат согласно и за нивните законски 
застапници, полномошници, привремени застапници 
и заеднички прете! авници. 

Член 63 
(1) На странката ќе и се дозволи во работите за 

кои се бара стручно познавање на прашањата во 
врска со предметот на постапката да доведе струч-
но лице кое ќе и дава известување и совети (стру-
чен помагач). Ова лице не ја застапува странката. 

(2) Странката не може да доведе како стручен 
помагач лице кое не е деловно способно или кое се 
занимава со надриписарство. 

Г л а в а IV 

ОПШТЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ И СТРАНКИТЕ 

1. Поднесоци 

Член 64 
(1) Под поднесоци се подразбираат барања, об-

расци кои се користат за автоматска обработка на 
податоци, предлози, пријави, молби, жалби, приго-
вори и други соопштенија со кои поединци или 
правни лица односно организации се обраќаат до 
Органите. 

(2) Поднесоците по правило се предаваат не-
посредно или се испраќаат по пошта писмено, или 
усно се соопштуваат на записник, а можат, ако не е 
пропишано поинаку, да се изјавуваат и телеграф-
ски. Кратки и итни соопштенија можат да се даваат 
и телефонски ако според природата на работата е 
тоа можно. 

Член 65 
Поднесокот му се предава на органот надлежен 

&а прием на поднесокот, а може да се предаде секој 
работен ден во текот на работното време. За усни-
ве поднесоци што не се сврзани со рок или инаку 
Не се неодложни, може да се определи да се предава-
ат само во определени часови во текот на работ-
ното време. Времето за предавање на вакви под-
несоци го објавува секој орган во своите просто-
рии на видно место. 

Член бб 
(1) Органот што е надлежен за прием на под-

несокот односно на усното соопштение е должен да 
to прими поднесокот што му се предава односно да 
го земе на записник усното соопштение. 

(2) Службеното лице што ќе го прими поднесо-
кот е должно и на усно барање од подносителот да 
Му го потврди приемот на поднесокот. За оваа по-
тврда не се плаќа такса. 

(3) Ако органот не е надлежен за прием на 
Јзисмениот поднесок односно на соопштението на 
записник, службеното лице на овој орган ќе го пре-
дупреди на тоа подносителот и ќе го упати до орга-

нот надлежен за прием. Ако подносителот и покрај 
тоа бара неговиот поднесок да се прими, службеното 
лице е должно да го прими таквиот поднесок од-
носно усно соопштение. Ако органот најде дека не 
е надлежен за работа по таквиот поднесок, ќе до-
несе заклучок со кој ќе го отфрли поднесокот пора-
ди ненадлежност. 

(4) Кога органот ќе добие по пошта поднесок 
за чиј прием не е надлежен, а е несомнено кој ор-
ган е надлежен за прием, без одлагање поднесокот 
ќе му го испрати на надлежниот орган односно на 
судот и за тоа ќе ја извести странката. Ако органот 
што го добил поднесокот не може да утврди кој 
орган е надлежен за работа по поднесокот, без од-
лагање ќе донесе заклучок со кој ќе го отфрли 
поднесокот поради ненадлежност и заклучокот вед-
наш ќе го достави до странката. 

(5) Против заклучокот донесен според ст. 3 и 4 
на овој член е допуштена посебна жалба. 

(6) Ако органот добие по пошта тужба за пове-
дување на управен спор, без одлагање тужбата ќе 
ја достави до надлежниот суд, за што ќе го извести 
подносителот на тужбата. 

Член 67 
(1) Поднесокот мора да биде разбирлив и да 

содржи се што е потребно за да може да се поста-
пува по него. Тој особено треба да содржи: озна-
чување на органот до кој се упатува, предмет на 
кој се однесува, барање односно предлог, кој е за-
стапник или полномошник ако го има, како и име 
и презиме и престојувалиште (адреса) на подноси-
телот, односно на застапникот или на полномошни-
кот. 

(2) Подносителот е должен своерачно да го пот-
пише поднесокот. По исклучок, поднесокот може да 
го потпише наместо подносителот неговиот брачен 
другар, некој од неговите родители, синот или ќер-
ката, или адвокатот кој по овластување на стран-
ката го составил поднесокот. Лицето што го потпи-
шало подносителот е должно на поднесокот да го 
потпише своето име и да ја стави својата адреса. 

(3) Ако подносителот е неписмен или не е во 
состојба да се потпише, ќе го потпише друго пис-
мено лице, кое ќе го потпише и своето име и ад-
реса. 

Член 68 
(1) АКО поднесокот содржи некој формален не-

достаток што го спречува постапувањето по под-
несокот, или поднесокот е неразбирлив или неце-
лосен, не може само поради тоа да биде отфрлен. 
Органот што примил таков поднесок ќе направи сѓ 
што треба недостатоците да се отстранат и на под-
носителот ќе му определи рок во кој е должен да 
го стори тоа. Ова може да му се соопшти на подно-
сителот по телефон, а и усно ако подносителот се 
затече ка ј органот кој ова го соопштува. За сторе-
ното соопштение органот ќе стави забелешка на 
списот. 

(2) Ако подносителот ги отстрани недостатоците 
во определениот рок, ќе се смета дека поднесокот 
бил од почетокот уреден. Ако подносителот не ги 
отстрани недостатоците во определениот рок, па по-
ради тоа не може да се постапува по поднесокот, ќе 
се смета дека поднесокот не е ни поднесен. За тоа 
органот ќе донесе заклучок против кој може да се 
изјави посебна жалба. На оваа последица подно-
сителот особено ќе се предупреди во поканата за 
исправка на поднесокот. 

(3) Кога поднесокот е испратен телеграфски или 
е примено телефонско соопштение, па се посомнева 
дека поднесокот го поднело лицето чие име е оз-
начено на телеграфскиот поднесок, односно дека 
потекнува од лице кое при телефонското соопште-
ние го кажало своето име, надлежниот орган ќе 
поведе постапка за утврдување на овие факти, и 



Страна 1454 — Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* Петок, 1в јуни 197в 

ако недостатоците не се отстранат, ќе постапи на 
начинот пропишан во став 2 на овој член. 

Член 69 
АКО поднесокот содржи повеќе барања кои мо-

раат да се решаваат одвоено, органот што ќе го 
прими поднесокот ќе ги земе во решавање бара-
њата за чие решавање е надлежен, а со другите 
барања ќе постани во смисла на член бб о а в 4 
на овој закон. 

2. Повикување 

Член 70 
(1) Органот што ја води постапката е овластен 

да го повикува лицето чие присуство во постапката 
е потребно, а кое престојува на неговото подрачје. 
По правило, повикување не може да се врши зара-
ди доставување на преписи од решенија и заклучо-
ци, или заради соопштенија што можат да се извр-
шат по пошта и на друг начин што е попогоден за 
лицето на кое соопштението треба да му се направи. 

(2) По исклучокот, на усна расправа може да биде 
повикано лице што престојува надвор од подрачјето 
на органот што ја води постапката, ако со тоа по-
стапката се забрзува или се олеснува, а доаѓањето 
не предизвикува поголеми трошоци или поголема 
денгуба за повиканиот. 

(3) Повикувањето се врши со писмена покана, 
ако со посебни прописи не е предвиден друг начин 
на повикување. 

Член 71 
(1) Во писмената покана ќе се означи називот 

на органот кој повикува, името и презимето и ад-
ресата на лицето што се повикува, местото, денот, 
а кога е тоа можно и часот на доаѓањето на пови-
каниот, предметот поради кој се повикува и во кое 
својство( како странка, сведок, вештак итн.), а по-
тоа и кои помошни и доказни средства повиканиот 
треба да ги земе со себеси. Во поканата мора да 
се наведе дали повиканото лице е должно да дојде 
лично или може да испрати полномошник што ќе 
го застапува, а потоа ќе се предупреди дека во слу-
чај на спреченост да се одзове на поканата е долж-
но да го извести органот што ја издал поканата. 
Повиканиот исто така ќе се предупреди на после-
диците ако не се одзове на поканата, или не изве-
сти дека е спречен да дојде. 

(2) Во поканата за усна расправа странката мо-
же да се повика да поднесе писмени и други до-
кази, а може да се предупреди и дека може да до-
веде сведоци на кои има намера да се повика. 

(3) Кога тоа го допушта природата на работата, 
може да му се остави на волја на повиканото лице 
наместо лично доаѓање да предаде до определен ден 
потребна писмена изјава. 

Член 72 
(1) При повикувањето органот ќе води сметка 

лицето чие присуство е потребно да се повика да 
дојде во време кое најмалку ќе го попречува пови-
каниот во вршењето на неговата редовна работа. 

(2) Никој не може да биде повикан да дојде во 
текот на ноќта освен ако се работи за итни и не-
одложни мерки. 

Член 73 
<1) Повиканото лице е должно да се одзове на 

поканата. 
{2) Ако повиканото лице поради болест или не-

која друга оправдана причина е спречено да дојде, 
должно е веднаш по приемот на поканата за тоа да 
го извести органот што ја издал поканата, а ако 

причината за спреченост настанала подоцна, тогаш 
веднаш по узнавањето на таа причина. 

(3) Ако лицето на кое поканата лично му е 
доставена (член 87) не се одзове на поканата, а изо-
станокот не го оправда, може да биде приведено, а 
покрај тоа и казнето со парична казна до 500 ди-
нари. Овие мерки ќе се применат само ако во по-
з н а т а било означено дека тие ќе се применат. Ако 
поради ^оправданиот изостанок на повиканото ли-
це настанале трошоци во постапката, може да се 
определи тие трошоци да ги поднесува лицето што 
изостанало. Заклучокот за приведување, за изре-
кување на казна или за плаќање на трошоците, 
донесува службеното лице што ја води постапката 
во согласност со службеното лице овластено за ре-
шавање на работата, а кај замолениот орган, во со-
гласност со старешината на тој орган, односно со 
службеното лице овластено за решавање во слич-
ни работи. Против овој заклучок е допуштена по-
себна жалба. 

(4) Ако на поканата не се одзвало воено лице 
или службеник на милицијата, органот ќе се обрати 
до командата на тоа л'/гце со барање тоа да се до-
веде, а може и да го казни според став 3 на овој 
член ,односно да определи да ги поднесува трошо-
ците. 

3. Записник 

Член 74 
(1) За усна расправа или за друго поважно деј-

ствие во постапката ,како и за поважни усни из-
јави на странките или на трети лица во постапката, 
се составува записник. 

(2) За помалку важни дејствија и изјави на 
странките и на трети лица што немаат суштествено 
влијание врз решението на работата, за управува-
њето со текот на постапката, за соопштенијата, за 
службените забележувања, усните упатства и на-
оди, како и за околностите што се однесуваат само 
на внатрешната работа на органот кај кого се води 
постапката, по правило, нема да се составува за-
писник туку на самиот спис ќе се стави забелешка 
што ја потврдува службеното лице што ја ставило, 
со означување на датумот. Не мора да се составува 
записник ни за оние угни барања на странката за 
кои се одлучува по скратена постапка, а кои се за-
доволуваат, туку такв^-е барања можат само да се 
евидентираат на п р о т к а н начин (член 297 став 3). 

Член 75 
(1) Во записникот се внесува: називот на ор-

ганот што го врши дејствието, местото каде што се 
врши дејствието, денот и часот кога се врши и 
предметот во кој тоа се врши и имињата на служ-
бените лица, на присутните странки и на нивните 
застапници или полномошници. 

(2) Записникот треба да ги содржи точно и крат-
ко текот и содржината во постапката на извршеното 
дејствие и на дадените изјави. При тоа записникот 
треба да се ограничи на она што се однесува на са-
мата работа што е предмет на постапката. Во за-
писникот се наведуваат сите исправи што на усната 
расправа се употребени за која и да било цел.. По 
потреба, овие исправи се прилагаат кон записникот. 

(3) Изјавите на странките, на сведоците, на 
вештаците и на другите лица што учествуваат во 
постапката, а кои се од значење за донесувањето 
на решението, се запишуваат во записникот што 
поточно, а по потреба и со нивни зборови. Во за-
писникот се запишуваат и сите заклучоци што ќе 
се донесат во текот на дејствието. 

(4) Ако некое сослушување се врши преку тол-
кувач, ќе се означи на кој јазик зборувал сослу-
шаниот и кој бил толкувач. 

(5) Записникот се води во текот на вршењето на 
службеното дејствие. Ако дејствието не може да се 
заврши истиот ден, &е се внесе секој ден посебно 
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во истиот записник она што е сработено тој ден и 
ова прописно ќе се потпише. 

(6) АКО дејствието за кое се води записник не 
можело да се изврши без прекин, во записникот ќе 
се означи дека имало прекин. 

(7) Ако во текот на дејствието се изработени или 
прибавени планови, скици, цртежи, фотографии и 
слично на тоа, ќе се заверат и ќе се приклучат кон 
записникот. 

(8) Со прописи може да се определи дека за-
писникот во определени работи може да се води во 
вид на книга или на други средства за евиденција. 

Член 76 
(1) Записникот мора да биде воден уредно и во 

него ништо не смее да се брише. Местата што се 
прецртани до заклучувањето на записникот мораат 
да останат читливи, и нив ги заверува со својот 
потпис службеното лице што раководи со дејстви-
ето на постапката. 

(2) Во веќе потпишаниот записник не смее ниш-
то да се додава ниту да се менува. Дополнение во 
веќе заклучен записник се внесува во додаток кон 
записникот. 

Член 77 
(1) Пред заклучувањето записникот ќе им се 

прочита на сослушаните лица и на другите лица 
што учествуваат во дејствието на постапката. Овие 
липа имаат право и сами да го прегледуваат за -
писникот и да ставаат свои забелешки. На крајот на 
записникот ќе се наведе дека записникот е про-
читан и дека не се ставени никакви забелешки, 
или ако се ставени, накратко ќе се запише содржи-
ната на забелешките. Потоа записникот ќе го пот-
пише лицето што учествувало во дејствието, а на 
крајот ќе го завери службеното лице што раково-
дело со дејствието, како и записничарот ако таков 
имало. 

(2) Ако записникот содржи сослушување на по-
веќе лица, секое од нив ќе се потпише под оној дел 
од записникот каде што е запишана неговата из-
јава. 

(3) Ако се вршени соочувања, делот од запис-
никот за тоа ќе го потпишат лицата што се соочени. 

(4) АКО записникот се состои од повеќе листови, 
тие ќе се означат со редни броеви, секој лист на 
крајот ќе го завери со својот ПОТПРЕ службеното ли-
це кое раководи со дејствието на постапката и ли-
цето чија изјава е запишана на крајот на листот. 

(5) Дополненијата на веќе заклучениот запис-
ник повторно ќе се потпишат и заверат. 

(6) АКО лицето што треба да го потпише запис-
никот не е писмено или не може да пишува, ќе го 
потпише едно писмено лице кое ќе го стави и сво-
јот потпис. Ова не може да биде службеното лице 
што раководи со дејствието на постапката, ниту 
записничарот. 

(7) Ако некое лице не сака да го потпише за-
писникот или си отиде пред заклучувањето на за -
писникот, тоа ќе се запише во записникот и ќе се 
наведе причината поради која потписот не е даден. 

Член 78 
(1) Записникот составен согласно со одредбите 

на член 77 од овој закон е јавна исправа. Записни-
кот е доказ за текот и содржината на дејствието на 
постапката и на дадените изјави, освен оние делови 
од записникот на кои сослушаното лице ставило за-
белешка дека не се правилно составени. 

(2) Дозволено е да се докажува неточност на 
записникот. 

Член 79 
(1) Кога во управната постапка решава коле-

гијален орган, за советувањето и гласањето се со-
ставува посебен записник. Кога во постапката по 
Јкалба едногласно е одлучено, не мора да се соста-

вува записник за советувањето и гласањето, туку 
за тоа може да се стави само забелешка на списот. 

(2) Во записникот за советувањето и гласањето 
се запишува, покрај податоците за личниот состав 
на колегијалниот орган, означување на предметот 
што е во прашање и кратка содржина па она што 
е решено, како и одвоените мислења ако ги штало. 
Овој записник го потпишува лицето што претседава 
и записничарот. 

(3) Кога во управната постапка решава собра-
ние на општествено-политичка заедница или негов 
колегијален извршен орган нема да се води посе-
бен записник за советувањето и гласањето, туку 
заклучокот донесен во управната работа ќе се внесе 
во записникот како и другите заклучоци на тие 
органи. 

4. Разгледување на списите и известување за текот 
на постапката 

Член 80 
(1) Странките имаат право да ги разгледуваат 

списите на предметот и ца свој трошок да ги пре-
пишат потребните списи. Разгледувањето и препи-
шувањето на списите се врши под надзор на опре-
делено службено лице. 

(2) Право да ги разгледува списите и на СВОЈ 
трошок да препише одделни списи има и секое 
друго лице што ќе го стори веројатен својот правен 
интерес за тоа, како и општествените организации 
и стручните здруженија, ако за тоа постои оправ-
дан интерес. 

(3) Барањето за разгледување и препишување 
на списите може да се стави и усно. Органот може 
да бара од лицето од претходниот став писмено или 
усно на -записник да го образложи постоењето на 
својот правен интерес. 

(4) Не можат да се разгледуваат ниту да се пре-
пишуваат: записникот за советувањето и гласањето, 
службените реферати и нацртите на решенијата, 
како ни другите списи што се водат како доверли-
ви, ако со тоа би можела да се осуети целта на по-
стапката, или ако тоа му се противи на јавниот ин-
терес или на оправдан интерес на една странка или 
на трети лица. 

(5) Странката и секое друго лице што ќе го 
стори веројатен својот правен интерес во предме-
тот, како и заинтересираните државни органи, има-
ат право да се известуваат за текот на постапката. 

(6) Против одбивање на барањата од претход-
ните ставови допуштена е посебна жалба и кога за-
клучокот не е издаден писмено. Жалба може да се 
изјави веднаш. 

Г л а в а V 

ДОСТАВУВАЊЕ 

1. Начин на доставување 

Член 81 
(1) Доставувањето на писменото (поканата, ре-

шението, заклучоците и на другите службени списи) 
се врши, по правило, така што писменото му се пре-
дава на лицето на кое му е наменето. 

(2) Доставувањето се врши по пошта или го вр-
ши органот преку свое службено лице. Лицето на 
кое писмено треба да му се достави може да биде 
повикано заради прием само по исклучок, кога тоа 
го бара природата или значењето на писменото што 
треба да се врачи. 

(3) Начинот на доставување го определува орга-
нот чие писмено се доставува. 

Член 82 
(1) Доставувањето се врши само во работен ден, 

и тоа дење. 
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(2) Органот чие писмено треба да се достави 
може од особено важни причини да определи до-
ставувањето да се изврши и БО недела или на ден 
на државен празник, а и ноќе ако е неодложно по-
требно. 

(3) Доставувањето по пошта може да се врши и 
во недела и на ден на државен празник. 

Член 83 
(1) Доставувањето се врши, по правило, во стан, 

во деловна просторија или во работилница каде што 
е вработено лицето на кое треба да му се изврши 
доставувањето, а на адвокат во неговата адвокатска 
канцеларија. 

(2) Доставувањето може да се изврши и надвор 
од просториите наведени во став 1 на овој член, 
ако лицето на кое му се врши доставувањето се 
согласи да го прими писменото што се доставува, а 
ако такви просторни нема, на такво лице може да 
му се изврши доставување секаде каде што ќе се 
затече тоа. 

2. Посредно доставување 

Член 84 
(1) Кога лицето на кое треба да му се изврши 

доставување не ќе се затече во својот стан, доста-
вувањето се врши со предавање на писменото на 
некој од возрасните членови на неговото домаќин-
ство, а ако не ќе се затечат ни тие тогаш на на-
стој пикот на куќата или на соседот, ако тие се 
согласат со тоа. 

(2) Ако доставувањето се врши на работното 
место на лицето на кое писменото треба да му се 
достави, а тоа лице не ќе се затече тука, доставу-
вањето може му се изврши на лицето кое е вра-
ботено на истото работно место, ако тоа се согласи 
да го прими писменото. Доставувањето на адвокат 
може да се изврши и со предавањето на писменото 
на лице вработено во адвокатската канцеларија. 

(3) Доставувањето според ст. 1 и 2 на овој член 
не може да му се изврши на лице што во истата 
постапка учествува со спротивен интерес. 

Член 85 
(1) Ако се утврди дека лицето на кое треба да 

му се изврши доставувањето е отсутно и дека ли-
цата што се наведени во член 84 на овој закон не 
можат писменото да му го предадат на време, пис-
меното ќе му се врати на органот што го издал, со 
назначување каде се наоѓа отсутниот. 

(2) Ако престојувалиштето на лицето на кое 
треба да му се изврши доставувањето и покрај ис-
тражувањето останало непознато, органот што го 
издал писменото ќе му постави на тоа лице при-
времен застапник во смисла на член 55 од овој за-
кон и нему ќе му го предаде писменото. 

Член 86 
(1) Ако доставувањето не може да се изврши 

ни на начинот пропишан во член 84 на овој закон, 
а не е утврдено дека лицето на кое треба да му се 
изврши доставувањето е отсутно, доставувачот ќе 
му го предаде писменото на надлежниот орган на 
општината на чие подрачје се наоѓа престојували-
штето на лицето на кое му се врши доставувањето, 
или на поштата во местото на неговото престојува-
лиште, ако доставувањето се врши по пошта. На 
вратата од станот, од деловната просторија или од 
работилницата на лицето на кое треба да му се из-
врши доставувањето, доставувачот ќе закачи пис-
мено соопштение каде се наоѓа писменото. На со-
општението и на самото писмено што требало да 
се достави доставувачот ќе ја означи причината за 
ваквото доставување, како и денот кога соопште-
нието го закачил на вратата, и ќе стави свој пот-
пис. 

(2) Доставувањето се смета за извршено кога 
соопштението е закачено на врата. Подоцнежното 
оштетување или уништување на ова соопштение 
нема влијание врз исправноста на доставувањето. 

(3) За доставувањето извршено на начин про-
пишан во став 1 на овој член ќе се извести органот 
што го наредил доставувањето. 

3. Задолжително лично доставување 

Член 87 
(1) Доставувањето мора да му се изврши лично 

на лицето на кое му е наменето писменото кога та-
кво доставување е определено со овој закон или со 
друг пропис, кога од денот на доставувањето поч-
нува да тече рок кој не може да се продолжува, 
или кога тоа особено ќе го определи органот што 
го наредил доставувањето. Се смета дека е извр-
шено лично доставување на адвокат и со предава-, 
ње на писменото на лице вработено во адвокатска-
та канцеларија. 

(2) Кога лицето на кое доставувањето треба 
лично да му се изврши не ќе се затече во станот, 
деловната просторија, работилницата или во адво-
катската канцеларија не ќе се затече ни лице што 
е вработено во неа, доставувачот ќе се извести ко-
га и на кое место може да го најде, и кај некое од 
лицата наведени во член 84 на овој закон ќе му 
остави писмено известување во определен ден и 
час да биде во својот стан односно на работното 
место заради примање на писменото. Ако и по тоа 
доставувачот не го затече лицето на кое треба да 
му се изврши доставувањето, доставувачот ќе пос-
тапи на начинот пропишан во член 86 на овој за-
кон и тогаш се смета дека е извршено доставува-
њето. 

(3) Со доставувањето на писменото до закон-
скиот застапник, до полномошникот или до полно-
мошникот за примање на писмена (член 89), се 
смета дека доставувањето и е извршено на самата 
странка. 

4. Посебни случаи на доставување 

а) Доставување до законскиот застапник и до тгол-
номошникот 

Член 88 
(1) Доставувањето до законскиот застапник или 

до полномошникот, ако странката ги има, се врши 
на начинот пропишан во чл. 81 до 87 на овој закон. 

(2) Ако повеќе странки имаат заеднички закон-
ски застапник или полномошник во ист предмет, 
доставување за сите нив се врши до тој законски 
застапник односно полномошник. Ако странката 
има повеќе полномошници, доволно е доставување 
да се изврши само до еден од нив. 

б) Доставување до полномошникот за примање на 
писмена 

Член 89 
(1) Странката може да овласти определено лице 

до кое ќе се вршат сите доставувања за неа. Кога 
странката ќе го извести за тоа овластување орга-
нот што ја води постапката, сите доставувања ор-
ганот ќе ги врши до овој полномошник (полномо-
шник за примање на писмена). 

(2) Полномошникот за примање на писмената е 
должен секој акт да го испрати до странката без 
одлагање. 

(3) Ако непосредното доставување до странка-
та, до полномошникот или до законскиот застапник 
значително би ја одолжува ло постапката, службе-
ното лице што ја води постапката може да и на-
ложи на странката по определен предмет, а во оп-
ределен рок да постави во седиштето на органот 
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полномошник за примање на писмена. Ако стран-
ката не постапи по овој налог, органот може да 
Постапи согласно со член 55 на овој закон. 

(4) Кога странката или нејзиниот законски зас-
тапник се наоѓаат во странство а немаат полномош-
ник во ЈЈТославија, при доставувањето на првото 
писмено ќе се повикаат во определен рок да пос-
тават полномошник или полномошник за примање 
на писмена, и ќе се предупредат дека, ако во оста-
вениот рок не постават полномошник, по службена 
должност ќе им се постави полномошник за прима-
ње на писмена, односно привремен застапник. 

(5) Со доставувањето на писменото до полно-
мошникот за примање на писмена се смета дека 
доставувањето и е извршено на странката на која 
писменото требало да и биде доставено. 

Член 90 
(1) Кога повеќе странки што во постапката за-

еднички учествз^ваат со идентични барања немаат 
заеднички полномошник, должни се при првото 
дејствие во постапката да му пријават на органот 
заеднички полномошник за примање на писмена, 
по можност таков што живее во седиштето на ор-
ганот. Додека не ќе пријават заеднички полномош-
ник за примање на писмена, ќе се смета за таков 
полномошник онаа странка помеѓу нив која на пр-
виот заеднички поднесок прва е потпишана или 
означена. Ако на таков начин не може да се опре-
дели полномошник, службеното лице што ја води 
постапката може за полномошник да ја определи 
која и да е од тие странки. Ако бројот на странки-
те е голем или се од разни места, странките можат 
да пријават, а и самото службено лице може да 
определи повеќе такви полномошници и да 
означи која од странките секој од нив ќе ја заста-
пува. 

(2) Заедничкиот полномошник за примање на 
писмена е должен без одлагање да ги извести сите 
странки за писменото што го примил за нив и да 
им овозможи да го прегледаат, препишат и за-
верат писменото што, по правило, тој треба да го 
чува. 

(3) Во писменото што се доставува до полно-
мошникот за примање на писмена ќе се означат 
сите лица за кои се врши доставување. 

е) Доставување до државните органи, самоуправните 
организации и заедници 

Член 91 
(1) Доставувањето до државните органи, само-

управните организации и заедници се врши со пре-
давање на писменото на службеното лице односно 
на лице определено за примање на писмена, ако за 
одделни случаи не е пропишано поинаку. 

(2) Ако во постапката учествуваат деловна 
единица, населба, група лица и др. (член 50 став 2) 
доставување се врши со предавање на-писменото 
На лицето што го определиле тие (член 53 став 4). 

(3) Ако доставувачот во определеното работно 
време не најде лице определено за примање на 
Писмена, предавање на писменото може да изврши 
на кое и да е лице вработено во тој орган односно 
организација, што ќе се затече во нивните просто-
рии. 

г) Доставување до други лица 

Член 92 
(1) До лицата и установите во странство, како и 

До лицата во земјата што уживаат дипломатски 
имунитет, доставувањето се врши преку сојузниот 
орган на управата надлел^ен за надворешни работи 
ако со меѓународни договори не е определено пои-
наку. 

(2) До државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство доставу-
вање на изводи од матичните книги, уверенија, 
потврди и на други писмена издадени на барање од 
странката ,може да се врши непосредно. Доставу-
вањето на други писмена се врши преку дипломат-
ските и конзуларните претставништва на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија БО 
странство. 

(3) До воените лиц$, до службениците на мили-
цијата и до лицата вработени во сувоземниот, речни-
от, поморскиот и воздушниот сообраќај доставува-
ње може да се вр1џи и преку нивната команда од-
носно органот или организацијата во кои се вра-
ботени. 

Член 93 
До лицата што се лишени од слобода доставу-

вањето се врши преку управата на установата во 
која се наоѓаат. 

д) Доставување со јавно соопштение 

Член 94 
Ако се во прашање поголем број лица IIITO на 

органот не му се познати или што не можат да се 
определат, доставувањето ќе се изврши преку јав-
но соопштение на огласната табла на органот што 
го издал писменото. Се смета дека доставувањето е 
извршено по истекот на 15 дена од денот на истак-
нувањето на соопштението на огласната табла, ако 
органот што го издал писменото не определи подолг 
рок. Покрај објавувањето на огласната табла, орга-
нот може соопштението да го објави и во весници, 
односно во други средства за јавно информирање 
или на некој друг вообичаен начин. 

i) Одбивање на прием 

Член 95 
(1) Ако лицето до кое е упатено писменото од-

носно возрасен член на неговото домаќинство без 
Законска причина одбие да го прими писменото или 
ако тоа го стори лице вработено во државен ор-
ган, во самоуправна организација или заедница или 
во адвокатска канцеларија, односно ако тоа го 
стори лице што за приемот на писмена го опреде-
лиле населбата, • група лица и др. (член 50 став 2), 
доставувачот ќе го остави писменото во станот или 
во просторијата во ко}а односното лице домува од-
носно каде што е вработено, или писменото ќе го 
закачи на вратата од станот или просторијата. 

(2) Кога доставувањето е извршено на начин 
предвиден во став 1 на овој член, доставувачот на 
доставницата ќе го забележи денот, часот и причи-
ната за одбивањето на приемот, како и местото ка-
де што го оставил писменото и со тоа се смета де-
ка доставувањето е извршено. 

е) Промена на станот 

Член 96 
(1) Кога странката или нејзиниот законски зас-

тапник во текот на постапката ќе го промени сво-
ето живеалиште или станот, тие се должни за тоа 
веднаш да го известат органот што ја води постап-
ката. 

(2) Ако тие не го сторат тоа, а доставувачот и 
покрај истражувањето не може да узнае каде се 
отселиле, органот ќе определи сите понатамошни 
доставувања во постапката за таа странка да се 
вршат со закачување на писменото на огласната 
табла на органот што ја води постапката. 

(3) Доставувањето се смета како извршено по 
истекот на осум дена од денот на закачувањето на 
писменото на огласната табла на органот што ја 
води постапката. 
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(4) Кога полномошникот односно полномошни-
кот за примање на писмена во текот на постапката 
ќе го промени своето живеалиште или станот, а за 
тоа не ќе го извести органот што ја води постапка-
та, доставувањето ќе се изврши како да не е ни 
поставен полномошник. 

5. Доставница 

Член 97 
(1) Потврдата за извршеното доставување (дос-

тавницата) ја потпишуваат примачот и доставува-
чот. Примачот на доставницата со букви сам ќе го 
означи денот на приемот. 

(2) АКО примачот е неписмен или не може да се 
потпише, доставувачот на доставницата ќе го оз-
начи неговото име и денот на предавањето и ќе 
стави забелешка зошто примачот не го ставил сво-
јот потпис. 

(3) Ако примачот одбие да ја потпише достав-
ницатау доставувачот тоа ќе го забележи на достав-
ницата и со букви ќе го испише денот на предава-
њето и со тоа се смета дека доставувањето е извр-
шено. 

(4) Ако доставувањето му е извршено на некое, 
од лицата наведени во член 84 на овој закон, дос-
тавувачот ќе го означи на доставницата лицето на 
кое му е предадено писмено! о и односот на тоа 
лице спрема лицето на кое требало да му се изврши 

.доставувањето. 
. (5) Ако доставувањето е извршено според член 

86 на овој закон, на доставницата треба да се оз-
начи денот на извршеното соопштение, како и де-
нот на предавањето на писменото на општинскиот 
орган односно на поштата. 

6. Грешки во доставувањето 

Член 98 
(1) Ако при доставувањето биде сторена греш-

ка, ќе се смета дека доставувањето е извршено 
ОНОЈ ден за кој ќе се утврди дека лицето на кое 
писменото му е наменето фактично го добило тоа 
писмено. 

(2) Ако доставницата исчезнала, доставувањето 
може да се докажува и со други средства. 

Г л а в а VI 

РОКОВИ 

Член 99 
(1) За преземање на одделни дејствија во пос-

тапката можат да бидат определени рокови. 
(2) Ако роковите не се определени со закон или 

со друг пропис нив, ги определува со оглед на 
околностите на случајот, службеното лице што ја 
води постапката. 

(3) Рокот што го определило службеното лице 
што ја води постапката, како и рокот определен 
со прописите за кој е предвидена можност за про-
должување, може да се продолжи по молба од за-
интересираното лице поднесена пред истекот на 

рокот, ако постојат оправдани причини за продол-
жување. 

Член 100 
(1) Роковите се сметаат на денови, месеци и го-

дини. 
(2) Кога рокот е определен по денови, денот во 

кој е извршено доставувањето или соопштението, 
.односно во кој паѓа настанот од кој треба да се 
смета траењето на рокот, не. се засметува , во ро-
кот, туку за почеток на рокот се .зема првиот 
нареден ден. Рокот што е определен по месеци, 

односно по години се завршува со истекот на оној 
ден, месец односно година, кој по својот број му 
одговара на денот кога е извршено доставувањето 
или соопштението односно на денот во кој паѓа 
настанот од кој се смета траењето на рокот. Ако 
тој ден го нема во последниот месец, рокот се завр-
шува последниот ден на тој месец. 

(3) Завршувањето на рокот може да се означи и 
со извесен календарски ден. 

Член 101 
(1) Почетокот и текот на роковите не го спре-

чуваат неделните денови и деновите на државни 
празници. 

(2) Ако последниот ден на рокот паѓа во недела 
или на ден на државен празник, или во некој друг 
ден кога органот кај кого треба да се преземе дејст-
вие на постапката, не работи, рокот истекува со 
истекот на првиот нареден работен ден. 

Член 102 
(1) Поднесокот е поднесен во рокот ако пред да 

истече рокот стигнал до органот на кој требало 
да му биде предаден. 

(2) Кога поднесокот е уплатен препорачано по 
пошта или по телеграфски пат. денот на предава-
њето на поштата се смета како ден на предавањето 
на органот до кого е упатен. 

(3) За лица кои се наоѓаат во вооружените сили 
на СФРЈ денот на предавањето на поднесокот на 
воената единица односно на воената устанак или 
на штабот се смета како ден на предавањето иа 
органот до кого е упатен. 

(4) За лица лишени од слобода, денот на пре-
давањето на поднесокот до управата на установата 
во која се наоѓаат, се смета како ден на предава-
њето на органот до кого е упатен. 

(5) Ако надлежниот орган го определил денот 
кога ќе се расправа за поднесокот што е должна 
да го поднесе странката, па ја повикал странката 
да го достави поднесокот до определениот ден. 
органот е должен да го земе во .разгледување подне-
сокот што е примен пред почетокот на расправањето. 

Г л а в а VII 

ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА 

Член 103 
(1) На странката која од оправдани причини 

пропуштила да изврши во рокот некое дејствие по 
постапката, и поради тоа пропуштање е исклучена 
од вршењето на ода дејствие, ќе и се дозволи 
по нејзин предлог, враќање во поранешна состојба. 

(2) На предлог од странката ко? а пропуштила во 
рокот да го предаде поднесокот, ќе и се дозволи вра-
ќање во поранешна состојба и кога таа од незна-
ење или очигледен пропуст поднесокот навремено 
го исплатила по пошта или непосредно му го пре-
дала на ненадлежен орган. 

(3) Враќање во поранешна состојба ќе се доз-
воли во случај кога странката со очигледен про-
пуст го пречекорила рокот, но поднесокот е сепак 
примен од надлежниот орган најдоцна за три дена 
по истекот на рокот, ако странката поради задоц-
нувањето би загубила некое право. 

Член 104 
(1) Странката е должна во предлогот за вра-

ќање во поранешна состојба да ги изнесе окол-
ностите поради кои била спречена во рокот да го 
изврши пропуштеното, дејствие и тие околности 

да ги стори барем веројатни (член 162). 
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' (2) Предлогот за враќање во поранешна сос-
тојба не може да се заснова врз околност што ор-
ганот веќе порано ја оценил како недоволна за 
продолжување на рокот или за одлагање на рас-
правата. 
' (3) Ако враќање во поранешна состојба се бара 

поради тоа што е пропуштено да се поднесе некаков 
поднесок, кон предлогот треба да се приложи и 
тој поднесок. 

Член 105 
(1) Предлогот за враќање во поранешна состојба 

се поднесува во рок од осум дена сметајќи од денот 
кога престанала причината што го предизвикала 
пропуштањето, а ако странката дури подоцна уз-
нала за пропуштањето, тогаш од денот кога тоа 
го узнала. 

(2) По истекот на три месеци од денот на про-
пуштањето не може да се бара враќање во пора-
нешна состојба. 

(3) АКО се пропушти рокот за барање на вра-
ќање, не може да се бара враќање поради пропуш-
тањето на овој рок. 

Член 106 
(1) Предлогот за враќање во поранешна состој-

ба се поднесува до органот при кој требало да се 
изврши пропуштеното дејствие. 

(2) За предлогот одлучува со заклучок органот 
при кој требало да се изврши пропуштеното дејс-
твие. 

(3) Ненавремено поднесениот предлог ќе се от-
фрли без натамошна постапка. 

(4) Ако фактите врз кои се заснова предлогот 
се општо познати, надлелшиот орган може да одлучи 
за предлогот без изјаснување на противната странка. 

Член 107 
(1) Против заклучокот со кој се дозволува вра-

ќање во поранешна состојба не е допуштена жалба, 
освен ако враќањето е дозволено по предлог што 
е поднесен ненавремено или е недопуштен (член 
105 став 3). 

(2) Против заклучокот со кој е одбиен предлогот 
За враќање во поранешна состојба е допуштена 
посебна жалба само ако заклучокот го донел прво-
степен орган. 

(3) Жалба не е допуштена против заклучокот за 
предлогот за враќање во поранешна состојба што 
го донел органот надлежен за решавање во втор 
степен за главната работа. 

Член 108 
(1) Предлогот за враќање во поранешна состојба 

Не го запира текот на постапката, но органот над-
лежен за одлучување за предлог може привремено 
да ја прекине постапката додека заклучокот за 
Предлогот не ќе стане конечен. 

(2) Кога враќање во поранешна состојба е доз-
волено, постапката се враќа во онаа состојба во 
која се наоѓала пред пропуштањето, а се пониш-
туваат сите решенија и заклучоци што ги донел 
органот во врска со пропуштањето. 

Г л а в а VIII 

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ 

Член 109 
(1) Службеното лице што раководи со дејствието 

на постапката должно е да се грижи за одржување 
на редот при работата. 

(2) За таа цел службеното лице е овластено 
да ги опоменува лицата кои ја смеќаваат работата 
и да определува што е потребно за да се одржи 
редот. 

(3) Лицата кои присуствуваат на некое дејствие 
на постапката не смеат да носат оружје или опасно 
орудие. 

Член 110 
(1) Лицето што и покрај опомената ја смеќава 

работата или ќе направи непристојност при врше-
њето на дејствието на постапката може да биде 
отстрането. Лицето што учествува во дејствието 
на постапката може да биде отстрането дури откако 
претходно било опоменато дека ќе биде отстрането 
и откако му биле предочени правните последици 
од таквата мерка. Отстранувањето поради нарушу-
вање на редот или поради непристојност го изре-
кува службеното лице што раководи со дејствието 
на постапката. 

(2) Ако врз основа на одредбата од став 1 на 
овој член биде отстранета странка што нема пол-
номошник, или ако биде отстранет полномошникот, 
чиј властодавец не е присутен, службеното лице 
што раководи со дејствието на постапката ќе го 
повика лицето што се отстранува да постави свој 
полномошник. Ако повиканото лице не го стори 
тоа, службеното лице може да го одложи дејствието 
на трошок на лицето што одбило да постави свој 
полномошник, а може и самото да му постави пол-
номошник, ако е тоа потребно. Ваквиот полномош-
ник може да застапува само во она дејствие на 
постапката од кое странката е отстранета. 

Член 111 
(1) Тој што во дејствието на постапката потешко 

ќе го наруши редот или ќе стори поголема непри-
стојност, може, покрај отстранувањето, да се казни 
со парична казна до 500 динари. 

(2) Оваа казна не ја исклучува кривичната или 
дисциплинска одговорност. 

(3) Со казна од став 1 на овој член може да 
биде казнето и лице што со својот поднесок грубо 
ќе ги повреди обичаите на однесувањето спрема 
органот или службеното лице што ја води постап-
ката. 

Член 112 
(1) Паричната казна поради дејствијата предви-

дени во член 111 став 1 на овој закон ја изрекува 
службеното лице што раководи со дејствието на 
поставката, а поради дејствијата предвидени во 
член 111 став 3 — органот што ја води постапката. 

(2) Против заклучокот за казната може да се 
изјави посебна жалба. Жалбата против заклучокот 
за казната поради нарушување на редот не го од-
лага извршувањето на казната. 

Г л а в а IX 

ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 

1. Трошоци на органот и на странките 

Член 113 
(1) Посебните издатоци во готови пари на орга-

нот што ја води постапката, како што се: патните 
трошоци на службените лица, издатоците за сведоци, 
вештаци, толкувачи, за увид, огласи и ел., а кои 
настанале со спроведувањето на постапката по не-
која управна работа, паѓаат, по правило, на товар 
на оној што ја предизвикал целата постапка. 

(2) Кога лицето што учествува во постапката по 
своја вина или збеснатост ќе предизвика трошоци за 
одделни дејствија во постапката, должно е да ги 
поднесува тие трошоци. 

(3) Кога постапката што е поведена по службена 
должност е завршена поволно за странката, тро-
шоците на постапката ги поднесува државниот ор-
ган што ја повел постапката. 
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Член 114 
(1) Секоја странка ги поднесува, по правило, 

сама своите трошоци предизвикани со постапката, 
како што се трошоците за доаѓање, денгуба, изда-
тоците за такси, за правно застапување и стручно 
помагање. 

(2) Кога во постапката учествуваат две или по-
веќе странки со спротивни интереси, странката што 
ја предизвикала постапката, а на чија штета е за-
вршена постапката, должна е на спротивната стран-
ка да и ги надомести оправданите трошоци што за 
оваа настанале со учествувањето во постапката. Ако 
во таков случај некоја од странките делумно ус-
пеала со своето барање, таа е должна на против-
ната странка да и ти надомести трошоците сраз-
мерно на делот од своето барање со кој не успеала. 
Странката што од збеснатост и предизвикала на спро-
тивната странка трошоци во постапката, должна е 
на оваа да и ги надомести тие трошоци. 

(3) Трошоците за правно застапување се надо-
местуваат само во случаите кога таквото застапу-
вање било рхужно и оправдано. 

(4) Барањето за надомест на трошоците според 
одредбите од ст. 2 и 3 на овој член мора да биде 
ставено на време, така што органот што ја води 
постапката да може за него да одлучи во решението. 
Во спротивно, странката го губи правото на надо-
мест на трошоците. Службеното лице што ја води 
постапката е должно за ова да ја предупреди стран-
ката. 

(5) Секоја странка ги поднесува своите трошоци 
на постапката што е завршена со порамнување, ако 
во порамнувањето не е определено поинаку. 

(6) Трошоците на странката и на друго лице во 
постапката, предизвикани со постапката поведена 
по службена должност или во општ интерес, што 
странката односно друго лице во постапката не ги 
предизвикало со своето однесување, ги поднесува 
органот што ја повел постапката. 

Член 115 
Трошоците на постапката во врска со извршу-

вањето ги поднесува извршеникот. Ако овие тро-
шоци не молчат да се наплатат од него ги поднесува 
странката по чиј предлог е спроведено извршува-
њето. 

Член 116 
Ако постапката се поведува по барање од стран-

ката, а со сигурност не може да се предвиди дека 
ќе предизвика посебни издатоци во готови пари (во 
врска со увидот, вештачењето, доаѓањето на све-
доци и ел.), органот што ја води постапката со 
заклучок може да определи странката однапред 
да положи потребен износ за покривање на тие 
трошоци. Ако странката не го положи тој износ 
во определениот рок, органот може да се откаже 
од изведувањето на тие докази или да ја запре по-
стапката. освен ако продолжувањето на постапката 
го бара јавниот интерес. 

Член 117 
(1) Во решението со кое се завршува постап-

ката, органот што го донесува решението опреде-
лува кој ги поднесува трошоците на постапката, 
нивниот износ и на кого и во кој рок треба да му 
се исплатат. 

(2) Во решението мора посебно да се наведе 
дали оној што ги поднесува трошоците ќе треба да 
и ги надомести трошоците на другата странка (член 
114 ст. 2 и 3). 

(3) Ако^ трошоците на постапката ги поднесу-
ваат повеќе лица, трошоците помеѓу нив ќе се 
разделат на еднакви делови, односно во соодветен 
сразмер. 

(4) Ако органот во решението не одлучи за 
трошоците, ќе наведе дека за трошоците ќе донесе 
посебен заклучок. 

Член 118 
(1) Сведоците, вештаците, толкувачите и служ-

бените лица имаат право на надомест на трошо-
ците за патување на издатоците предизвикани со 
престојот во местото, а ако за тоа време не им при-
паѓа заработка имаат право уште и на надомест 
на загубената заработка. Покрај надоместот, веш-
таците и толкувачите имаат право и на посебна 
награда. 

(2) Барањето за надомест односно за награда, 
сведоците, вештаците и толкувачите се должни да 
го постават при сослушувањето, толкувањето од-
носно давањето на мислењето на вештакот. Во 

спротивно го губат тоа право. Службеното лице 
што ја води постапката е должно за ова да ги 
предупреди сведокот, вештакот или толкувачот. 

(3) Износот на надоместите го утврдува со по-
себен заклучок органот што ја води постапката, 
определувајќи кој е должен да ги плати и во кој 
рок. Против овој заклучок е допуштена посебна 
жалба. Овој заклучок претставува основ за извр-
шување. 

Член 119 
(1) Надоместите на трошоците, издатоците и на 

загубената зараГ)0тка на сведоците, вештаците и 
толкувачите односно посебните награди на вешта-
ците и толкувачите, начинот на наплата и исплата 
на тие надомести и награди, како и ослободувањето 
од плаќање на трошоците, ќе се регулира со пропи-
сите на републиката односно на автономната пок-
раина. 

(2) Во поглед на надоместот на службените лица 
важат прописите што се однесуваат на тие лица. 

2. Ослободување од плаќање на трошоците /' 

Член 120 
(1) Органот што ја води постапката може да' 

ја ослободи странката од поднесување на трошо-
ците во целост РТЛ и делумно, ако најде дека таа не 
може да ги поднесе трошоците без штета за нуж-
ното издржување свое и на своето семејство. Органот 
донесува заклучок за тоа по предлог од странката?, 
врз основа на уверението за нејзината имотна сос-
тојба издадено од надлежниот општински орган Eia 
управата. 

(2) Ослободувањето од поднесување на трошо-
ците се однесува на ослобувагвето од такси, од 
издатоците на органот што ја води постапката, како 
што се патните трошоци на службените лица, изда-** 
тоците за сведоци, вештаци, толкувачи, увид, огла-
си и ел., како и на ослободувањето од полагање на 
обезбедување за трошоците. 

(3) Странски државјани ќе се ослободат од под-
несување на трошоците само под услов на заемност. 
Во случај на сомневање за постоењето на заехмност*, 
објаснение дава сојузниот орган на управата над-
лежен за надворешните работи. За барањето на 
објаснение важи одредбата на член 41 став 4 о# 
овој закон. 

Член 121 • 
Органот што ја води постапката може во текот 

на постапката да го укине заклучокот за ослобо-
дување од поднесување на трошоците ако утврди 
дека повеќе не постојат причините поради кои 
странката била ослободена од поднесување на тро« 
шоците. 

Член 122 
Против заклучокот со кој се одбива барањето на 

странката за ослободување од поднесување на тро-
шоците, како и против заклучокот од член 121 на 
овој закон, странката може да изјави посебна жалба. 
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ВТОР ДЕЛ 

ПРВОСТЕПЕНА ПОСТАПКА 

Г л а в а X 

ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА И БАРАЊА НА 

СТРАНКИТЕ 

1. Поведување на постапката 

Член 123 
Управната постапка ја поведува надлежниот 

орган по службена должност или по повод барање 
од странката. 

,, Член 124 
! (1) Надлежниот орган ќе поведе постапка по 
службена должност кога тоа го определува закон 
или потпис заснован врз закон и кога ќе утврди 
или узнае дека, со оглед на постојната фактична 
состојба, треба заради заштита ка јавниот инте-
рес да се поведе управна постапка. $ 

(2) При поведувањето на управната постапка по 
службена должност надлежниот орган ги зема пред-
вид и евентуалните претставки од граѓаните и од 
организациите и предупредувањето на органот. 

јК Член 125 
(1) Управната постапка е поведена штом над-

лежниот орган извршил кое и да е дејствие со цел 
за водење на постапката. 

(2) Ако надлежниот орган по повод ставеното 
барање на странката најде дека според важечките 
прописи нема услови за поведување на постапка, 
ќе донесе заклучок за тоа, против кој е допуш-
тена посебна жалба. 

Член 126 
Во работите во кои според законот или според 

природата на работата за поведување и водење на 
управната постапка е потребно барање од странката, 
надлежниот орган може да ја поведе и да ја води 
постапката само ако постои такво барање. 

2. Спојување на работи во една постапка 

Член 127 
(1) Ако правата или обврските на странките се 

засноваат врз нета или слична фактична состојба 
и врз ист правен основ, и ако органот што ја води 
постапката во поглед на сите предмети е стварно 
надлежен, може да се поведе и да се води една 
постапка и тогаш кога се работи за права и обврс-
ки на повеќе странки. 

(2) Под исти услови една или повеќе странки 
можат во една постапка да остваруваат и повеќе 
различни барања. 

(3) За водењето на една постапка во вакви слу-
чаи надлежниот орган ќе донесе посебен заклучок 
против кој може да се изјави жалба, освен ако 
заклучокот го донел второстепениот орган. 

Член 128 
Надлежниот орган може преку јавно соопштение 

да поведе управна постапка спрема поголем број 
Лица што на органот не му се познати или не мо-
жат да се определат, а кои во постапката можат да 
имаат положба на странки, ако се работи за суш-
тествено исто барање спрема сите нив. 

Член 129 
(1) Кога во смисла на член 127 од овој закон 

Се води една постапка, или кога постапката е пове-
дена преку јавно соопштение во смисла на член 123, 
Секоја странка истапува во постапката самостојно. 

(2) Во заклучоците со кои во таквата постапка 
се преземаат извесни мерки спрема странките, мора 
да се определи која од тие мерки се однесува на 
која странка, освен ако се во прашање странки што 
во постапката заеднички учествуваат со идентични 
барања, или ако со закон не е пропишано поинаку. 

3. Измена на барањето 

Член 130 
(1) Откако постапката е поведена, странката 

може до донесувањето на решението во прв степен 
да го прошири ставеното барање, или наместо по-
ранешното барање да стави друго, без оглед дали 
проширеното или изменетото барање се заснова 

врз истиот правен основ, под услов таквото барање 
да се заснова врз суштествено иста фактична сос-
тојба. 

(2) Ако органот што ја води постапката не доз-
воли проширување или измена на барањето ќе до-
носе за тоа заклучок. Против таквиот заклучок е 
допуштена посебна жалба. 

4. Откажување од барањето 

Член 131 
(1) Странката може да се откаже од своето ба-

рање во текот на целата постапка. 
(2) Кога постапката е поведена по повод барање 

од странката, а странката ќе се откаже од своето 
барање, органот што ја води постапката ќе донесе 
заклучок со кој се запира постапката. За тоа ќе 
биде известена спротивната странка ,ако постои. 

(3) Ако натамошното водење на постапката е 
потребно во јавен интерес, или ако тоа го бара 
противна! а странка, надлежниот орган ќе го про-
должи водењето на постапката. 

(4) Кога постапката е поведена по службена 
должност, органот може да ја запре постапката. 
Ако постапката во истата работа можела да биде 
поведена и по барање од странката, постапката, ќе се 
продолжи ако странката го бара тоа. 

(5) Против заклучокот со кој се запира постапка-
та е допуштена посебна жалба. 

Член 132 
(1) Странката се откажува од своето барање со 

изјава што му ја дава на органот што ia води постап-
ката. Додека органот што ]а води постапката не ке 
донесе заклучок за запирање па постапката и не 
го достави до странката може да го отповика своето 
откажување од барањето. 

(2) Одделно дејствие иии пропуштање на стран-
ката може да се смета како нејзино откажување 
од барањето само кога тоа е определено со закон. 

(3) Ако странката се откажала од своето барање 
по донесувањето на првостепеното решение, а пред 
истекот на рокот за жалба со заклучокот за за-
пирање на постапката се поништува првостепеното 
решение доколку со него барањето на странката 
било позитивно или делумно позитивно решено. Ако 
странката се откажала од своето барање по изја-
вената жалба, а пред да и биде доставено решението 
донесено по повод жалбата, со заклучокот за запи-
рање на постапката се поништува првостепеното ре-
шение со кое барањето на странката било усвоено 
било во це пост било делумно ако странката во це-
лост се откажала од своето барање. 

Член 133 
Странката што се откажала од барањето должна 

е да ги поднесува сите трошоци што настанале до 
запирањето на постапката освен ако со посебни 
прописи не е определено поинаку. 
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5. Порамнување 

Член 134 
(1) Ако во постапката учествуваат две или по-

веќе странки со спротивни барања, службеното ли-
це што ја води постапката ќе настојува во текот 
на целата постапка странките да се порамнат, це-
лосно или барем во одделни спорни точки. 

(2) Порамнувањето мора да биде секогаш јасно и 
определено, и не смее да биде на штета на јавниот 
интерес, на јавниот морал или на правниот интерес 
на трети лица. Службеното лице што ја води пос-
тапката мора на тоа да внимава по службена долж-
ност. Ако се утврди дека порамнувањето би било на 
штета на јавниот интерес, на јавниот морал или на 
правниот интерес на трети лица, органот што ја 
боди постапката нема да прифати да се склучи по-
рамнување, и за тоа ќе донесе посебен заклучок. 

(3) Порамнувањето се запишува во записник. 
Порамнувањето е склучено кога странките по про-
п е а н и о т записник за порамнувањето ќе го пот-
пишат записникот. Заверениот препис на записникот 
ќе им се предаде на странките ако го бараат. 

(4) Порамнувањето има сила на извршно ре-
шение донесено во управната постапка. 

(5) Органот пред кој е склучено порамнувањето 
ќе донесе заклучок со кој по потреба постапката ќе 
ја запре во целост или делумно. 

(6) АКО заклучокот за запирање, односно за про-
должување на постапката не е во согласност со 
склученото порамнување против заклучокот, е до-
пуштена посебна жалба. 

Г л а в а XI 

ПОСТАПКА ДО ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

А. Општи начела 

1. Заеднички одредби 

Член 135 
(1) Пред донесувањето на решение ќе се утвр-

дат сите факти и околности што се од значење 
За решението и на странките ќе им се овозможи да 
Ги, остварат и заштитат своите права и правни 
интереси. 

(2) Ова може да се изврши во скратена постапка 
или во посебна испитна постапка. 

Член 136 
(1) Службеното лице што ја води постапката 

може во текот на целата постапка да ја надопол-
нува фактичната состојба и да изведува докази 
и за оние факти кои порано во постапката не биле 
изнесени или уште не се утврдени. 

(2) Службеното лице што ја води постапката ќе 
нареди по службена должност изведување на секој 
доказ ако најде дека е тоа потребно заради разјас-
нување на работата. 

(3) Службеното лице што ја води постапката по 
службена должност ќе прибави податоци за факти-
те за кои службена евиденција води органот над-
лежен за решавање. На истиот начин ќе постапи 
службеното лице во поглед на фактите за кои 
службена евиденција води друг државен орган, 
односно самоуправна организација и заедница. 

Член 137 
(1) Фактичната состојба врз која го заснова 

своето барање странката е должна да ја изнесе 
точно, вистинито и определено 

(2) Ако не се во прашање факти што се општо 
познати, странката е должна за своите наводи да 

понуди докази и по можност да ги поднесе. Ако 
самата странка не постапи така, службеното Лице 
што ја води постапката ќе ја повика да го стори 
тоа. Од странката нема да се бара да прибави и да 
поднесе докази што побрзо и полесно може да ги 
прибави органот што ја води постапката, ниту да 
поднесува такви уверенија што органите не се долж-
ни да ги издаваат според член 172 на овој закон. 

(3) Ако странката во дополнително определени-
от рок не поднела докази, органот не може поради 
тоа да го отфрли барањето како да не е поднесено 
(член 68 став 2), туку е должен да ја продолжи по-
стапката и , во согласност со правилата на постап-
ката и според материјалниот пропис, да ја реши 
управната работа. 

Член 138 
(1) Странката ја дава својата изјава, по прави-

ло, усно, а може да ја даде и писмено. 
(2) Кога е во прашње сложена работа или кога 

се потребни поопширни стручни објасненија, служ-
беното лице што ја води постапката може да и на-
лолчи на странката да поднесе писмена изјава, оп* 
ределувајќи и достаточен рок за тоа. Во таков слу* 
чај и странката има право да бара да и се допушти 
давање на писмена изјава. 

(3) Ако на странката и е наложено или допу-
штено да поднесе писмена изјава, не може поради 
тоа да и се одземе правото својата изјава да ја да-
де и усно. 

Член 139 
Ако во текот на постапката се појави лице што 

до тогаш не учествувало во постапката како стран-
ка, и бара да учествува во постапката како странка, 
службеното лице што ја води постапката ќе го ис-
пита неговото право да биде странка и за тоа ќе 
донесе заклучок. Против заклучок со кој не се приз-
нава тоа својство е допуштена посебна лѕалба. 

Член 140 
Службеното лице што ја води постапката е 

должно по потреба да ја предупреди странката на 
нејзините права во постапката и да и укажува на 
правните последици од нејзините дејствија или про-
пуштања во постапката. 

2. Скратена постапка 

Член 141 
(1) Органот може по скратена постапка да ја 

реши работата непосредно: 
1) ако странката во своето барање навела факти 

или поднела докази врз основа на кои може да се 
утврди состојбата на работата, или ако таа состојба 
може да се утврди врз основа на општо познати 
факти или факти што му се познати на органот;. 

2) ако состојбата на работата може да се ут-
врди врз основа на службени податоци со кои ор-
ганот располага, а Fie е потребно посебно сослушу-
вање на странката заради заштита на нејзините 
пра^а односно правни интереси; 

3) во случај кога со пропис е предвидено дека 
работата може да се реши врз основа на факти или 
околности кои не се целосно докажани или со дока-
зите само посредно се утврдуваат, и фактите или 
околностите се сторени веројатни, а од сите окол-
ности произлегува дека барањето на странката тре-
ба да се задоволи: 

4) кога е во прашање преземање на итни мерки 
во -јавен интерес што не можат да се одлагаат, а 
фактите врз кои решението треба да биде засновано 
се утврдени или барем се сторени веројатни. 

(2) Решенијата од точ. 1 и 2 став 1 на овој ччегт 
можат да се изработуваат со електронски сметачи. 
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Ѕ. Посебна испитна постапка 

Член 142 
(1) Посебна испитна постапка се спроведува ко-

е тоа потребно заради утврдување на фактите и 
[олностите што се од значење за разјаснување на 
котата или заради давање на странките можност 
t ги остварат и заштитат своите права и правни 
ггереси. 

(2) Текот на испитната постапка го определува, 
ѕоред околностите на одделен случај, службеното 
Јце што ја води постапката, придржувајќи се коп 
федбите на овој'закон и прописите што се одне-
с а т на работата што е во прашање. 

(3) Во овие граници службеното лице што ја 
)ди постапката особено: определува кои дејствија 
) постапката треба да се извршат и издава наред-
I за нивно извршување, го определува редот по 
зј одделни дејствија ќе се вршат и роковите во 
ж ќе се извршат ако тие не се пропишани со за-
зн, определува усни расправи и сослушувања, како 
се што е потребно за нивно одржување, одлучува 

ш докази треба да се изведат и со кои доказни 
>едства, и одлучува за сите предлози и изјави. 

(4) Службеното лице што ја води постапката 
случува дали расправањето и докажувањето ќе 
? врши одвоено за одделни спорни прашања или 
зедно за целиот предмет. 1 

Член 143 
(1) Странката има право да учествува во испитна-

а постапка и, заради остварување на целта на по-
тенката, да дава потребни податоци и да ги брани 
во ите права и со закон заштитените интереси. 

(2) Странката може да изнесува факти што ме-
сат да бидат од влијание за решавањето на рабо-
ата и да ја побива точноста на наводите што не 
в слагаат со нејзините наводи. Таа има право се 
0 донесу зање го на решението да ги дополнува и 
бјаснува своите тврдења, а ако тоа го прави по одр-
жаната усна расправа, должна е да оправда пора-
п што тоа не го сторила на расправата. 

(3) Службеното лице што ја води постапката е 
олжно да и даде можност на странката: да се из-
вели за сите околности и факти што се изнесени so 
опитната постапка, за предлозите и понудените 
опази, да учествува во изведувањето на доказите 
да им поставува прашања на другите странки, на 

ведоците и на вештаците преку службеното лице 
ото ја води постапката, а со негова дозвола и не-
Еог-редно. како и да се запознае со резултатот од из-
ведувањето на доказите и за тоа да се изјасни. 
1адлсжниот орган нема да донесе решение пред да 
1 ладе можност на странката да се изјасни за фаќ -
ате и околностите впз кон треба да се заснова ре-
шението, а за кои на странката не и била дадена 
шжност да се изјасни. 

4. Претходно прашање 

Член 144 
(1) Ако органот што ја 'води постапката наиде 

за прашање без чие решение не може да се реши 
:а*1ата работа, а тоа прашање претставува само-
стојна правна целина за чие решение е надлежен 
:уд или некој друг орган (претходно прашање), тој 
£оже под условите од овој закон сам да го расправи 
тоа прашање, или да ја прекине постапката додека 
надлежниот орган не ќе го реши тоа прашање. За 
прекинот па постапката се донесува заклучок, "про-
пив кој е допуштена посебна жалба, освен ако зак-
Јучокот го донел второстепен орган. 

(2) Ако органот го расправии претходното пра-
т њ е , решението на таквото прашање има правно 
дејство само во работата во која е решено тоа пра-
ќање. 

(3) Во прашањето на постоење на кривично дело 
и кривична одговорност па сторителот, органот што 
ја води постапката е врзан со правосилната пресуда 
на кривичниот суд со која оптужениот се огласува 
за виновен. 

Член 145 
(1) Органот што ја води постапката мора да ја 

прекине постапката кога претходното прашање се 
однесува на постоење на кривично дело, на постое-
ње на брак, на утврдување на татковство или кога 
тоа е определено со закон. 

(2) Кога претходното прашање се однесува на 
кривично дело, а нема можност за кривично гоне-
ње, органот што ја води постапката ќе го расправи и 
тоа прашање. 

Член Нб 
Во случај кога поради претходно прашање не 

мора да се прекине постапката според член 145 на 
овој закон, органот што ја води постапката може 
сам да го земе во претрес претходното прашање и да 
го расправи како составен дел на работата, и врз 
таа основа да ја реши самата работа. 

Член 147 
(1) Ако органот што ја води управната постап-

ка не го земе претходното прашање во претрес во 
смисла на член 146 од овој закон, а постапката за 
реше Fine на претходното прашање што може да се 
води само по службена должност уште не е пове-
дена ка ј надлсжниот орган, тој ќе бара надлежниот 
орган да поведе постапка по тоа прашање. 

(2) Во работата во која постапката за решение 
на претходното прашање се поведува по повод ба-
рање од странката, органот што ја води управната 
постапка може со заклучок да и наложи на една 
од странките да бара од надлежниот орган со" цел 
за решение на претходното прашање поведување 
на постапка, определувајќи и рок во кој е должна 
да го стори тоа, и за поднесеното барање да му под-
несе доказ. При тоа органот што ја води управната 
постапка ќе ја предупреди странката на последи-
ците од пропуштањето. Рокот за барање да се пове-
де постапка за решение па претходното прашање 
почнува да тече од денот на конечноста на заклу-
чокот. 

- (3) Ако странката не поднесе во определениот 
рок доказ дека од надлежниот орган барала пове-
дување на постапка по претходното прашање, ќе 
се смета дека странката што го поставила барањето 
се откажала од него, а органот што ја води управ-
ната постапка ќе ја запре постапката. Ако тоа не 
го сторила спротивната странка, органот ќе ја про-
должи постапката и сам ќе го расправи претход-
ното прашање.' 

(4) Против заклучокот донесен според став 2 
на овој член е допуштена посебна жалба. 

Член 148 
Постапката прекината поради решавање на 

претходното прашање кај надлежниот орган ќе се 
продолжи откако решението донесено по тоа пра-
шање ќе стане конечно. 

5. Усна расправа 

Член 149 
Службеното лице што ја води постапката опре-

делува, го своја иницијатива или по предлог од 
странката, усна расправа во секој случај кога е тоа 
корисно за разјаснување на работата, а мора да ја 
определи: 

1) во работите во кои учествуваат две или по-
веќе странки со противни интереси, или 

2) кога треба да се изврши увид или сослушу-
вање на сведоци или на вештаци. 
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Член 150 
(1) Усната расправа е јавна. 
(2) Службеното лице што ј аводи постапката мо-

же да ја исклучи јавноста за целата усна расправа 
или само за еден нејзин дел: 

1) ако тоа го бараат причините на моралот илл 
на јавната безбедност; 

2), ако постои сериозна и непосредна опасност од 
смеќавање на усната расправа; 

3) ако треба да се расправа за односите во некое 
семејство; 

4) ако треба да се расправа за околности кои 
претставуваат слулсбена, деловна, професионална, 
научна или уметничка тајна. 

(3) Предлог за исклучување на јавноста може да 
стави и заинтересираното лице. 

(4) За исклучувањето на јавноста се донесува за-
клучок КОЈ мора да биде образложен и јавно објавен. 

(5) При соопштувањето на решението јавноста не 
може да се исклучи. 

Член 151 
(1) Исклучувањето на јавноста не се однесува на 

странките, нивните полномошници и стручните по-
магачи. 

(2) Службеното лице што ја води постапката мо-
же да допушти на усната расправа од која е ис-
клучена јавноста да присуствуЕаат одделни службе-
ни лица, научни и јавни работници, ако е тоа од ин-
терес за нивната служба односно научна работа. 
Службеното лице што ја води постапката ќе ги пред-
упреди овие лица дека се должни да го чуваат како 
тајна она што ќе го узнаат на расправата. 

Член 152 
(1) Органот што ја води постапката е должен 

да преземе се што е потребно усната расправа да се 
изврши без одолжување и по можност без преки-
нување и одлагање. 

(2) На лицата Јгто се повикуваат на усна рас-
права мора да им се остави достаточно време да се 
подготва! за расправата и на неа да* дојдат на вре-
ме и без вонредни трошоци. На повиканите лица ќе 
им се остани, по правило, осум дена ол доставување-
то па поканата до денот на расправата. 

Член 153 
Кога за расправање на усната расправа е по-

требно ПОСПИЕ ање на планови, списи или други пред-
м е т , о'?.пе предмети треба да им се стават на увид 
на повиканите лица истовремено со определувањето 
па распрочлта. а во. поканата за расправата да се 
пазлачч прстето и местото кога и каде тле можат 
да се разгледаат. 

Член 154 
(1) Органот што ја води постапката е должен 

и ја е ко -а го објеси определувањето на усната рас-
пршта: кога постои опасност дека поединечни покани 
не ке молчат да се достават на време, кога поетон 
веројатност дека има заинтересирани лица што уш-
те не се по; а виле како странки, или кога тоа го на-
лагаат долги слични причини. 

(2) Јавната објава на усната расправа треба да 
ги содржи сите податоци кои мораат да бидат наве-
дени го поединечната покана, како и покана да дојде 
на расправата секој што смета дека работата се од-
несува на негови правно заштитени интереси. Оваа 
објава се соопштува на начинот пропишан во член 
94 на ОВОЈ закон. 

Член 155 
Усната расправа ќе се држи, по правило, ве 

седиштето на органот што ја води постапката. .Ако 
е потребен увид во местото надвор од седиштето на 
ТОЈ орган, усната расправа може да се одржи на 
местото на увидот. Органот што ја води постапката 
може за усна расправа да определи и друго ме сто 
кога е тоа потребно поради значително намалување 
на трошоците и поради потемелно, побрзо или по-
едноставно расправање на работата. 

Член 156 
(1) Службеното лице што ја води постапката е 

должно на почетокот на усната расправа да утврди 
кои од повиканите лица се присутни, а во поглед на 
отсутните да провери дали поканите им се доставе-
ни правилно. 

(2) Ако некоја од странките што уште не е сос-
лушана не дошла на расправата, а не е утврдено 
дека поканата правилно и е доставена, службеното 
лице што ја води постапката ќе ја одложи распра-
вата, освен во случај кога усната расправа е објаве-
на на време со јавна објава. 

(3) Ако на усната расправа не дојде странката 
по чие барање е поведена постапката, иако е пови-
кана уредно, а од целокупната состојба на работата 
може да се претпостави дека странката го повлекла 
предлогот, органот што ја води постапката ќе ја 
запре постапката. Против заклучокот за тоа е до-
пуштена посебна жалба. Ако не може да се претпо-
стави дека странката го повлекла предлогот, или ако 
постапката во јавен интерес би морала да се про-
должи по службена должност, ел уловеното лице. спо-
ред околностите на случајот, ќе ia спроведе распра-
вата без тоа лице, или ќе ја одложи. 

(4) АКО странката против која е поведена постап-
ка неоправдано изостане иако е повикана уредно, 
службеното лице што ја води постапката може да 
ја спроведе расправата и без неа, а може на нејзин 
трошок и да ја одложи усната расправа, ако е тоа 
потребно заради правилно решение на работата. 

Член 157 
(!) Ако присутната странка и покрај предупре-

дувањето за последиците, во текот на самата рас-
права не стави забелешка на работата што се врши 
на расправата, се смета дека нема забелешки. Ако 
таа странка подоцна стави забелешка на работата 
извршена на рсправата, органот што решава за ра-
ботата ќе ја цени и таа забелешка, ако таа може да 
има влијание врз решавање!о па работата, и ако не 
е дадена по расправата со цел за одолжување на 
постапката. 

(2) Ако странката што е повикана со јавно сооп-
штение на поканата не дошла на расправа, а забе-
лешки на работата извршена на расправата стани 
по расправата, овие забелешки ќе се земат предвид 
под условот од став 1 на овој член. 

Член 158 
(1) На усната расправа треба да се претресе И 

утврди она што е предмет на испитната постапка. 
(2) Ако предметот Fie може да се претресе на ед-

на расправа, службеното лице што ја води постап-
ката ќе ја прекине расправата и што побрзо ќе за-
каже нејзино продолжување. За ова продолжување 
слзтжбеното лице ќе ги преземе сите мерки што се 
пропишани за' определување на усна расправа, а на 
присутните лица може усно да им ги соопшти тие 
мерки, како и времето и местото на продолжувањето 
на расправата. При продолжувањето на усната рас-
права службеното лице што ја води постапката во 
главни црти ќе го изнесе текот на дотогашната рас-
права. 

(3) За изведување на писмени докази што допол-
нително ќе се поднесат не мора повторно да се опре-
делува усна расправа, но на странката ќе и се даде 
можност да се изјасни за изведените д о к а з у 
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Б. Докажување 

1. Општи одредби 

Член 159 
(1) Фактите врз основа на кои се донесува- ре-

шение се утврдуваат со докази. 
(2> Како доказно средство ќе се употреби се што 

е погодно за утврдување на состојбата на работата 
и што му одговара на одделен случа.1, како што се 
исправи, сведоци, изјава на странката, вештаци, 
Увид. 

Член 160 
(1) Дали некој факт треба да се докажува или 

не. одлучува службеното липе што ја води постап-
ката, според тоа дали тој факт може да има вли-
јание врз решавањето на работата. Доказите по пра-
вило се изведуваат откако ќе се утврди што е спорно 
иии што треба да се докажува во фактичен поглед. 

(2) Не треба да се докажуваат факти што се оп-
што познати. 

(3) Исто така, не треба да се докажуваат факти 
чие постоење законот го претпоставува, но е допуш-
тено да се докажува непостоењето на тие факти, ако 
со закон не е определено поинаку. 

Член 161 
Ако докажувањето пред органот што ја води по-

стапката е неизводливо, сврзано со несразмерни тро-
шоци или со големо губење на време, докажувањето 
или одделни докази можат да се изведуваат пред 
замолен орган. 

Член 162 
Кога со пропис е предвидено дека работата може 

да се реши врз основа на факти или околности што 
не се наполно докажани или со докази само посредно 
се утврдуваат (факти и околности што се направени 
веројатни), изведувањето на доказите за таа цел не 
е врзано за одредбите на овој закон за изведувањето 
на доказите. 

Член 163 
(1) Ако на органот што решава за работата не 

му е познато правото кое важи во странска држава, 
може да се извести за тоа кај сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на правосудството. 

(2) Органот што решава за работата може од 
странката да побара да поднесе јавна исправа изда-
дена од надлежниот странски орган со која се пот-
врдува кое право важи во странската држава. До-
пуштено е докажување на странско прлио противно 
на ваква јавна исправа, ако со меѓународен договор 
не е определено поинаку. 

2. Исправи 

Член 164 
(1) Исправата што во пропишаната форма ја из-

дал државен орган во границите на својата надлеж-
ност, а која може да биде приспособена за елек.трти-
ска обработка на податоци, како и исправа што во 
таква форма издала самоуправна организација или 
Заедница во работи што ги врши врз основа на јавни 
овластувања (јавна исправа), го докажува она што 
во неа се потврдува или определува. 

(2) Допуштено е да се докажува дека БО таква 
исправа фактите се невистинито потврдени, или 
дека саката исправа е неисправно составена. 

Член 165 
Ако на исправата е нешто прецртано, истружено 

или инаку избришано, вметнато, или ако на испра-
вата постојат некакви други надворешни недостато-
ци, службеното лице што ја води постапката ќе оце-
ни според своите околности дали со тоа и во која 
мера е намалена доказната вредност на исправата, 
или исправата наполно ја загубила доказната вред-
ност за решавање на работата во која се води по-
стапката. 

Член 166 
(1) Исправите што служат како доказ ги подне-

суваат странките или ги прибавува органот што ја 
води постапката. Странката ја поднесува исправата 
во оригинал или во заверен препис, а може да ја 
поднесе и во прост препис. Кога странката ќе под-
несе исправа во заверен препис службеното лице 
што ја води постапката може да бара странката да 
ја покаже оригиналната исправа, а кога ќе поднесе 
исправа во прост препис, службеното лице ќе утврди 
дали простиот препис му е верен на оригиналот. 

(2) АКО некои факти или околности од страна на 
органот што за тоа бил надлежен се веќе утврдени 
тели се посведочеше во јавната исправа (како лична 
карта, извод од матичната книга), органот што ја 
води постапката ќе ги земе овие факти и околности 
за докажани. Кога е во прашање стекнување или 
губење на права, а постои веројатност дека тие фак-
ти и околности дополнително се измениле, или врз 
основа на посебни прописи треба посебно да се до-
кажат, службеното лице ќе бара странката да под-
несе посебни докази за тие факти и околности, или 
органот сам ќе ги прибави. 

Член 167 
(1) Службеното лице што ја води постапката мо-

же да ja повика странката што се повикува-на не-
каква исправа да ја поднесе, ако со неа располага, 
или ако може да ја прибави. 

(2) Ако исправата се наоѓа кај противната стран-
ка, а таа не сака доброволно да ја поднесе или по-
каже, службеното лице што ја води постапката ќе 
ја повика таа странка да Ја поднесе или покаже 
исправата на расправата за да можат другите стран-
ки да се изјаснат за неа. 

(3) Ако странката што е повикана да ја поднесе 
односно покаже исправата не постапи по поканата, 
органот што ја води постапката ќе цени, со оглед на 
сите околности на случајот, од какво влијание е тоа 
за решавањето ка работата. 

Член 168 
Ако исправата што треба да се употреби како 

доказ во постапката се наоѓа кај државен орган, 
самоуправна организација или заедница, што има 
јавно овластување за решавање во управни работи, 
а странката што се повикала на таа исправа не ус-
пеа та да ја прибави, органот што ја води постапката 
не ја прибави оваа исправа по службена должност. 

Член 169 
(1) Ако исправата се наоѓа кај трето лице, а тоа 

не сака доброволно да ја покаже, органот што ја 
води постапката ќе го повика со заклучок тоа лице 
да ја покаже исправата на расправата, за да можат 
да се изгаснат странките за неа. 

(2) Трето лице може да одбие да ја покаже ис-
правата од истите причини како и да сведочи. 

(3) Против трето' лице што без оправдана причина 
ќе одбие да ја покаже исправата ќе се постапи како 
против ОНОЈ што ќе одбие да сведочи. 

(4) Против заклучокот со кој му се наредува да 
ја покаже исправата, како и против заклучокот за 
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казна поради ^покажување на исправата, трето ли-
це има право на жалба, која го одлага извршувањето 
на заклучокот. 

(5; Странката што се повикува на исправата што 
се нао/а кал трето лице должна е да ги надомест 
трошоците што тоа лице ги имало во врска со по-
кажу нањето иа исправата. 

Член 170 
(1» Во согласност со Уставот кп СФРЈ, со уста-

вите на републиките, со уставите на автономиите по-
краини. со законите, со статутите па општините, 
градските или регионалните заедница и со самоуп-
равните општи акти странката има право да подне-
сува исправи на јазикот на народот односио народ-
носта на ко.ѕа и припаѓа (член 15). 

(2) Исправите што се издадени на стра пеки јазик 
се поднесуваат во заверен превод, ако е тоа по-
требно. 

(3) Исправите издадени од страна на странски 
органи, кои во местото каде што се издадени важат 
како Јавни исправи, имаат, под условите па заем-
ност, иста доказна сила како и домашните Јавни 
исправи, ако се прописно заверени. 

У в е р е н и е 

Член 171 
(1) Државните органи издаваат уверенија за 

фактите за кои водат службена евиденција. 
(2) Под условите од став 1 на овој член само-

управните организации и заедници издаваат увере-
нија за фактите во врска со работите што ги вршат 
врз основа на јавно овластување. 

(3) Уверенијата за фактите за кои се води слулѕ-
бена евиденција мораат да се издаваат согласно со 
податоците на службената евиденција. Таквите уве-
ренија имаат значење на јавна исправа. 

(4) Под службена евиденција се подразбира еви-
денцијата што е установена со пропис односно со 
самоуправен општ акт на организацијата или на за-
едницата на која и е доверено јавно овластување. 

(5) Уверение за фактите за кои се води службена 
евиденција и се издава на странката на усно барање, 
по правило, истиот ден кога странката побарала из-
давање на уверение, а најдоцна во рок од 15 дена, 
ако со пропис со кој е установена службената еви-
денција не е определено поинаку. 

(5) Ако органите од ст. 1 и 2 на oooi член го од-
бијат барањето за издавање на уверението, должни 
се за тоа да донесат посебно решение. Ако во рок 
од 13 дена од денот на поднесувањето на барање io 
не издадат уверение ниту донесат и достават до 
странката решение за одбивање па барањето, се сме-
та дека барањето е одбиено. 

(7) Ако странката, врз основа на доказите со кои 
располага, смета дека уверението не и е издадено со-
гласно со податоците од службената евиденција, мо-
же да бара измена на уверението. Органот е должен 
да донесе посебно решение ако го одбие барањето 
на странката да и издаде НОЕО уверение. И во тој 
случај важи рокот од 15 дена од денот на поднесу-
вањето па барањето за издавање ново уверение, а 
ако тоа не биде сторено во тој рок, се смета дека 
барањето е одбиено. 

Член 172 
(1) Државните органи, односно самоуправните 

организации и заедници издаваат уверенија и за 
фактите за к'*и не водат службена евиденција ако 
е тоа определено со закон. Во тој случај фактите 
се утврдуваат по постапката пропишана со одредбите 
на оваа глава. 

(2) Уверението издадено на начинот предвиден 
во став 1 на овој член не го врзува органот на кој 
му е поднесено како доказ, и кој треба да решава за 
работата. Опој орган гложе од позо да ги утврдува 
фактите наведени во уверението. 

(3) Уверението и се издава на странката односно 
рентине за одбивање на барањето се донесува и се 
Д ' ; с \ « ' и , у г , а ло стран кита во рок од 30 д е н а од денот 
на поднесувањето на барањето, а ако не се поетски 
така, се смета дека б а р а њ е в о н а странката е одбиено.. 

3. Сведоци 

Ч лиз 173 
(1) Сведок гложе да биде секое лице што било 

способно да го забележи ерак тот за кој ќе сведочи 
и тито е по состојба тоа свое забележување да го 
соопшти. 

(2) Лицето што учествува во постапката во ссој-
стио на службено лице не може да биде сведок. 

Член 174 
Секое лице кито се повикува како сведок е долж-

но да се одзове на поканата, а и да сведочи ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 175 
Не може да се испита како сведок лице што со 

сзојот исказ би ја повредило должноста за чување 
на службена, државна или воена тајна, додека над-
лсжниот орган не ќе го ослободи од таа должност. 

Член 176 
(1) Сведокот може да одбие да сведочи: 
1) па одделни прашања на кои одговорот би го 

изложил на тежок срам, значителна имотна штета 
или кривично гонење него, негов роднина по 
крв во праќа линија, а во странична линија до тре-
тиот степен заклучно, неговиот брачен другар или 
роднина по жена, до вториот степен заклучно и то-
гаш кога бракот престанал, како и неговиот старател 
или старати:, посвоител или посвоеник; 

2) на одделни прашања на кои не би м о л ; - ! ра 
одговори а да не ја повреди обврската односно п р а -
т и т е да чува деловна, професионална, уметничка 
или научна тајна; 

3) з а опа што странката му го доверила на све-
докот к а к о на свој полномошник; 

<) за она за кое странката или друго лице му се 
исповедило на сведокот како на верски исповедник. 

(2) Сведокот може да се осл обе-рт од должноста 
за с в е д о ч е л , е и за одделни други факти кога ќ е из-
н е с е важни причини за тоа. Ако е потребно, тој тре-
ба т н т причини да ги направи веројатни. 

(3) Сведокот не може поради опасност од некаква 
имотна ЈР. тета да о дбие да сведочи за правни работи 
при кои. Оил присутен како сведок, писар или по-
среди! тк, За дејствија што ги презел во врска со спор-
ниот однос како правен претходник или застапник 
на тдна од странките, како и за секое она дејствие 
за кое врз основа на посебни прописи е должен 
да поднесе пријава или да даде изјава. 

Член 177 
0) Сведоците се сослушуваат поединечно, без 

присуство на оние сведоци што подоцна ќе се сос-
лушаат. 

(2) Сослушаниот сведок не смее да си отиде без 
дозвола од службеното лице што ја води постапката. 

(3) Службеното лице што ја годи постапката мо-
же веќе сослушаниот сведок да го сослуша повтор-
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но, а сведоците чии искази не се согласуваат може 
да ги соочи, 

(4) Лицето кое поради болест или телесна неспо-
собност не може да дојде по поканата, ќе се испита 
во СВОЈОТ стан. 

Член 178 
(1) Сведок претходно ќе се предупреди дека 

е должен да зборува вистина, дека не смее ништо 
да премолчи и дека може на својот исказ да биде 
заколнат, па ќе му се предочат и последиците од 
давање на лажен исказ." 

(2) Од сведокот потоа ќе се земат општите лични 
податоци по овој ред: име и презиме, занимање, пре-
стојувалиште, место на раѓањето, години на возраста 
и брачна состојба. Ако е потребно, сведокот ќе биде 
испитан и за околностите што се однесуваат до не-
говата веродостојност, како сведок во предметот кој 
е во прашање, а особено за неговите односи спрема 
странките. 

(3) Службеното лице што ја води постапката ќе 
го поучи сведокот на кои прашања може да одбие 
да сведочи. 

(4) По тоа на сведокот ќе му се поставуваат пра-
шања за самиот предмет и ќе се повика да изнесе 
што му е познато за тоа. 

(5) Не е допуштено да се поставуваат такви пра-
шања кои укажуваат на тоа како би требало да се 
одговори. 

(6) Сведокот секогаш ќе се праша од каде му е 
познато она што го сведочи. 

Член 179 
(1) Ако сведокот не го знае јазикот на кој се 

води постапката, ќе се испита преку толкувач. 
(2) Ако сведокот е глув, прашањата ќе му се 

поставуваат писмено а ако е нем ќе се повика да 
одговара писмено. Ако испитувањето не може да се 
изврши на овој начин, ќе се повика како толкувач 
лице што може со сведок да се разбере. 

Член 180 
(1) Откако ќе го сослуша сведокот, службеното 

лице што ја води постапката може да одлучи сведо-
кот да положи заклетва на својот исказ. Нема да 
се заколнува сведокот што е малолетен или кој не 
може достаточно да го сфати значењето на заклет-
вата. 

(2) Заклетвата се полага усно со изговарање на 
овие зборови: „Се заколнувам дека за с£ за што сум 
овде прашан зборував вистина и дека ништо што 
знам за оваа работа не сум премолчил". 

(3) Немите сведоци што знаат да читаат и да пи-
шуваат -се заколнуваат на тој начин што го пот-
пишуваат текстот па заклетвата, а глувите сведоци 
ќе го прочитаат текстот на заклетвата. Ако немите 
или глувите сведоци не знаат да читаат ниту да пи-
шуваат, ќе се заколнат преку толкувач. 

Член 381 
(1) Ако сведокот "што е уредно повикан не дојде, 

а изостанокот не го оправда, или без одобрение и л и 
оправдана причина се оддалечи од местото каде што 
треба да биде сослушан, органот што ја води по-
стапката може да нареди присилно да се доведе и 
да ги поднесе трошоците за доведувањето, а може 
да го казни парично до ООО динари. 

. (2) Ако сведокот д^јле> па без оправдана при-
чина одбие да сведочи пано е предупреден за после-
диците од одбивањето, може да се казни парично до 
500 динари, а ако и по тоа одбие да сведочи, може 
ПОТЕ орио да се казни до 500 динари. Заклучокот за 
изрекување парична казна го донесува службеното 
Лице што ја води постапката во согласност со служ-
беното лице овластено за решавање на работата, а 

ка ј замолен орган — во согласност со старешината 
на тој орган односно со службеното лице овласте-
но за решавање во слични работи. 

(3) Ако сведокот дополнително го оправда својот 
изостанок, службеното лице што ја води постапката 
ќе го поништи заклучокот за казната или за тро-
шоците. Ако сведокот дополнително се согласи да 
сведочи, службеното лице може да го поништи за-
клучокот за казната. 

(4) Службеното лице шо ја води постапката може 
да одлучи сведокот да ги надомести трошоците што 
ги предизвикал со својот изостанок или одбивање 
да сведочи. 

(5) Против заклучокот за трошоците или парич-
ната казна донесен врз основа на ОВОЈ член, допуш-
тена е посебна жалба. 

4. Изјава на странката 

Член 182 
(1) Ако за утврдување на определен факт не 

постои непосреден доказ или таков факт не може 
да се утврди врз основа на други доказни средства, 
за утврдување на тој факт може како доказно сред-
ство да се земе и усно дадена изјава на странката. 
Изјавата на странката може да се земе како доказно 
средство и во работи со мало значење, ако опреде-
лен факт би требало да се утврдува со сослушување 
на сведок кој живее во место оддалечено од седиш-
тето на органот, или инаку, поради прибавување на 
други докази, би било отежнато остварувањето на 
правото на странката. 

(2) Со закон може да се пропише дека и во слу-
чаи, освен оние од став 1 на овој член, определени 
факти можат да се докажуваат со изјава на стран-
ката. 

(3) Веродостојноста на изјавата на странката се 
цени според начелото пропишано во член 9 на овој 
закон. 

(4) Пред земањето на изјавата на странката, 
службеното лице што ја води постапката е должно 
да ја предупреди странката за кривичната и мате-
ријалната одговорност за давање на лажна изјава. 

5. Вештаци 

Член 183 
Кога за утврдување или оцена на некој факт 

важен за решавање на работата е потребно стручно 
знаење со кое не располага службеното лице што 
ја води постапката, ќе се изведе доказ со вештачење. 

Член 184 
(1) Ако докажувањето со вештачење би било не-

сразмерно скапо според значењето или вредноста 
на предметот, работата ќе се реши врз основа на 
други доказни средства. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член вештачење-
то ќе се изгрши ако странката го бара тоа и се со-
гласи да ги поднесува трошоците. 

Член 185 
(1) Со цел за изведување на доказ со вештачење, 

службеното лице што ја води постапката определува, 
по е 1} жбена должност или на предлог од странката, 
еден вештак, а кога ке оцени дека вештачењето е 
слончено може да определи двајца или повеќе веш-
таци. 

(2) За вештаци ќе се определат лица што се 
етру чии, и тоа првенствено оние што и гл?, а т посебно 
овластување за дизање мислења по прлтпањл на 
сос д г. ; "ша т; 1 етру ка -

(3) Странката, по правило, претходно ќе се сос-
луша за личноста на вештакот. 
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(4) За вештак не може да се определи лице што 
не може да биде сведок. 

Член 186 
(1) Секој што има потребна стручна1 подготовка 

мора да ја прими должноста на вештак, освен ако 
службеното лице што ја води постапката го ослободи 
од тоа од оправдани причини, како што се преоп-
товареност со вештачења, други работи и сличио. 

(2) Ослободување од должноста за вештачење мо-
же да бара и раководителот на органот или на орга-
низацијата каде што е вработен вештакот. 

Член 137 
(1) Вештакот може да одбие да вештачи од истите 

причини од кои сведокот да сведочи. 
(2) Лицето вработено во државен орган ќе биде 

ослободено од должноста за вештачење кога врз ос-
нова на посебни прописи е ослободено од таа долж-
ност. 

Член 188 
(1) Во поглед на изземањето на вештаците со-

гласно ќе се применуваат одредбите за изземање 
на службените лица. 

(2) Странката може да бара изземање на вешта-
кот и ако ги направи веројатни околностите што го 
доведуваат во прашање неговото стручно знаење. 

(3) За изземањето на вештакот одлучува со за-
клучок службеното лице што ја води постапката. 

Член 189 
(1) Пред почетокот на вештачењето вештакот 

треба да се предупреди дека е должен предметот на 
вештачењето грижливо да го разгледа и во својот 
наод точно да наведе што ќе забележи и најде, како 
и своето образложено мислење да го изнесе непри-
страсно и во согласност со правилата на науката и 
вештината. 

(2) Службеното лице што ја води постапката по-
тоа му ги покажува на вештакот предметите што 
овој треба да ги разгледа. 

(3) Кога вештакот ќе го изложи својот наод и ми-
слење, службеното лице што ја води постапката, ка-
ко и странките можат да му поставуваат прашања 
и да бараат објаснение во поглед на дадениот наод 
и мислење. 

(4) Во поглед на сослушувањата на вештакот 
согласно ќе се применуваат одредбите на член 178 од 
овој закон. 

(5) Вештакот не полага заклетва. 

Член 190 
(1) На вештакот може да мч' се наложи да из-

врши вештачење и надвор од усната расправа. Во 
тој случај може да се бара вештакот на усната рас-
права да го образложи својот писмен наод и ми-
слење. 

(2) Ако се поставени повеќе вештаци, тие можат 
својот наод и мислење да го дадат заеднички. Ако 
не се согласуваат, секој од нив одвоено ќе го изложи 
својот наод и мислење. 

Член 191 
(1) Ако наодот и мислењето на вештакот не се 

јасни или целосни, или ако наодите и мислењата на 
ве тптакот суштествено се разликуваат, ил и ако ми-
слењето не е достаточно образложено, или се потаен 
основано сомневање во точноста па даденото мисле-
ње, а тие недостатоци не мелеат да се отстранат питу 
со повторно сослушување на вештаците, ќе се обнови 
вештачењето со петита или со други вештаци, а може 
да се побара и мислење од некоја научна или струч-
на установа. 

(2) Мислење од пеко.]а научна или стручна уста-
нова може да се бара и тогаш кога поради сложе-
носта на случајот или поради потребата од вршење 

анализа може оправдано да се претпостави дека Е 
тој начин ќе се дојде до поточно мислење. 

Член 192 
(1) Ако вештакот што е уредно повикан не дој 

де, а изостанокот не го оправда, или дојде но одби 
да вештачи, или кога во оставениот рок не го подне 
се својот писмен наод и мислење, може да се казн; 
парично до 500 динари. Ако поради неоправданото 
изостанок на вештакот, поради неговото одбивање д 
вештачи или поради пропуштањето да го подпес 
писмениот наод и мислење настанале трошоци в 
постапката, може да се определи тие трошоци д; 
ги поднесе вештакот. 

(2) Заклучок за парична казна или за плаќана 
на трошоците донесува службеното лице што ја вод! 
постапката во согласност со службеното лице овлас-
тено за решавање на работата, а ка ј замолениот ор-
ган — во согласност со старешината на тој орган, од-
носно со службеното лице овластено за решавана 
во слични работи. 

(3) Ако вештакот дополнително го оправда својо! 
изостанок, или дополнително го оправда тоа што сво-
јот писмен наод и мислење не го поднел на време, 
службеното лице што ја води постапката ќе го по-
ништи заклучокот за паричната казма или за тро-
шоците, а ако вештакот дополнително се согласи да 
вештачи, службеното лице може да го поништи за-
клучокот за паричната казна. 

(4) Против заклучокот за трошоците или за па-
ричната казна донесен врз основа на ст. 1 и 2 на 
овој член е допуштена посебна жалба. 

6. Толкувачи 

Член 193 
Врз толкувачите согласно ќе се применуваат од-

редбите на овој закон што се однесуваат на веш-
таците. 

7. Увид 

Член 194 
Увид се врши кога за утврдување на некој факт 

или за разјаснување на суштествени околности е по-
требно непосредно забележувања на службеното ли-
це што ја води постапката. 

Член 195 
(1) Странките имаат право да присуствуваат на 

увидот. Кои лица покрај странките ќе присуствуваат 
на увидот определува службеното лице што ја води 
постапката. 

(2) Увид може да се изврши и со учество на 
вештаци. 

Член 196 
Увидот на предметот што без тешкотија може 

да се донесе на местото каде што постапката се води 
ќе се изврши на тоа место, а инаку на местото каде 
што предметот се наоѓа. 

Член 197 
(L) Сопственикот или држателот на предметите, 

на просториите или на земјиштата што треба да се 
разгледаат, или во кои односно на кои се наоѓаат 
предметите на увидот, или преку кои е потребно да 
се помине, е должен да допушти да се изврши 
увидот. 

(2) Ако сопственикот или држателот не допушти 
да се изврши увидот, согласно ќе се применат од-, 
редните на овој закон за одбивањето на сведочење'. 

(3) Спрема сопственикот или држателот кој без 
оправдана причина не ќе допушти да се изврши увид, 
можат да се применат истите мерки што се приме-
нуваат спрема сведок што ќе одбие да сведочи (член 
№ ст. 2, 3 и 4). 
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(4) Штетата што е нанесена при вршењето на 
видот спаѓа во трошоците на постапката (член ИЗ 
гав 1) и ќе му се надомести на сопственикот или на 
ржателот. За тоа донесува заклучок органот што Ја 
зди постапката. Против тој заклучок е допуштена 
осебна жалба. 

Член 198 
Службеното лице што раководи со увидот ќе 

шинава увидот да не биде злоупотребен и да не 
иде повредена ничија деловна, професионална, на-
чна или уметничка та Јна. 

8. Обезбедување на докази 

Член 19 9 
(1) Ако постои оправдан страв дека некој до-

аз не ќе може подоцна да се изведе или дека не-
овото изведување ќе биде отежнато, може заради 
безбедување на доказот, во секоја состојба на по-
таиката, по и пред да се поведе постапката, тој до-
:аз да се изведе. 

(2) Обезбедувањето на доказот се врши п о с л у ж -
ена должност или по предлог од странката односно 
\д лицето што има правен интерес. 

Член 200 
(1) За обезбедување на доказот во текот на по-

т а п а т а е надлежен оргаЕтт што ја води постапката. 
(2) За обезбедување на доказот пред поведува-

њето на постапката е надлежен органот на чие под-
а ј е се наоѓаат предметите што треба да се раз-
ледаат, односно на чие подрачје престојуваат лицата 
ито треба да се сослушаат. 

Член 201 
(1) За обезбедувањето на доказот се донесува по-

себен заклучок. 
(2) Против заклучокот е окој се одбива предлогот 

*а обезбедување на доказот е допуштена посебна 
калба, која не го прекинува текот на постапката. 

ганот што донесува решение е должен во своето ре-
шение да го наведе актот со КОЈ другиот орган дал 
или одбил согласност, односно да наведе дека во 
пропишаниот рок другиот орган ниту дал ниту од-
бил согласност. 

(2) Кога во закон или во пропис заснован врз 
закон е определено решение да донесува еден орган 
во согласност со друг орган, органот што донесува 
ре)исние го составува и со списите на предметот му 
го праќа ма согласност на другиот орган, кој може 
да даде согласност со потврда на самото решение 
или со посебен акт. Во таков случај решението е 
донесено кога другиот орган дал согласност, а се 
смета како акт на органот што го донел. 

(3) Одредбата на претходниот став важи и за 
случај кога во закон е пропишано решение да доне-
сува еден орган со потврда или одобрение од друг 
орган. 

(4) Кога-со закон или со друг пропис е опреде-
лено дека надлежниот орган е должен пред доне-
сувањето на решение да прибави мислење од друг 
орган, решение може да се донесе само гш нрибаве-
ното мислење. 

(5) Органот чија согласност или мислење е по-
требно за донесување на решение ,е должен согла-
сноста односно мислењето да го даде во рок од еден 
месец од денот кога му е побарано, ако со посебни 
прописи не е определен друг рок. Ако овој орган во 
тој рок не го извести органот што го донесува ре-
шението дека дава или одбива согласност се смета 
дека дал согласност, а ако не даде никакво мислење, 
надлежниот орган може да донесе решение и без 
прибавено мислење, ако со посебни прописи не е оп-
ределено поинаку. 

Член 205 
Ако службеното лице што ја водело постапката 

не е овластено да донесе решение, должно е нацрт 
на решението да му поднесе на органот што донесува 
решение. Ова службено лице го потпишува нацртот 
на решението. 

1. Форма и составни делови на решението 

Г л а в а ХИ 

РЕШЕНИЕ 

1. Орган што донесува решение 

Член 202 
(1) Врз основа на фактите утврдени во постап-

ката, органот надлежен за решавање донесеа ре-
шение за работата што е предмет на постапката. 

(2) Кога за работата решава колегијален орган, 
гој може да решава кога се присутни повеќе од по-
ловината негови членови, а решението го донесува 
со мнозинство гласови од присутните членови, ако 

Член 206 
(1) Секое решение мора како такво да се озна-

чи. По исклучок, со посебни прописи може да се 
предвиди дека на решението може да му се даде и 
друг назив. 

(2) Решението се донесува писмено. По исклу-
чок, во случаи, предвидени со овој закон или со про-
писи донесени врз основа на закон, решението може 
да се донесе и усно. 

(3) Писменото решение содржи: увод, диспозитив 
(изрека), образложение, упатство за правно средство, 
назив на органот со бројот и датумот на решението, 
потпис на службеното лице и печат на органот. Во 
случаите предвидени со закон, или со пропис донесен 
врз основа на закон, решението не мора да ги co-

co закон или со други прописи не е определено осо- држи одделни од овие делови. Ако решението се об-
шозлнство. За решавање на извршните сове- вработува механографски, наместо потпис и печат 
леат посебни прописи. V може па голпжи гћаксимил. 

бено ти 
ти ва леат прописи. 

Член 203 
Кога со закон или со други прописи засновани 

врз закон е определено за една работа да решаваат 
два или повеќе органи, секој од нив е должен да 
реган за таа работа. Овие органи ќе се спогодат кој 
од нив ќе издаде решение, а во решението мора да 
биде наведен лактот на другиот орган. 

Член 204 ' 
(1) Кога во закоч или во пропис заснован врз ' 

закон е определено решение да донесува еден орган 
со претходна согласност од друг орган, решението 
јсе донесува откако другиот орган дал согласност. Ор-

може да содржи факсимил. 
(4) И кога решението ќе се објави усно, мора да 

се издаде написмено, освен ако со закон или со про-
пис донесен врз основа на закон е определено пои-
наку. 

(5) Решението мора да и се достави на странката 
во оригинал или во заверен препис. 

Член 207 
( 1 ) У Б О Д О Т на решението содржи: назив на ор-

ганот што го донесува решението, пропис за надле-
жноста на тој орган, име на странката и на нејзи-
ниот законски застапник или полномошник ако го 
има и кратко означување на предметот на постап-
ката. 
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(2) Ако решението е донесено од страна на два 
или повеќе органи, PI ли со согласност, потврда или 
по прибавено мислење од друг орган, тоа- треба да се 
наведе во УБОДОТ, а ако работата ја решил колеги-
јален орган, во уводот се означува денот на седни-
цата на која е решена работата. 

Член 208 . 
(1) Со диспозитивот се решава за предметот на 

постапката во целост и за сите барања на странки-
те за кои во текот на постапката не е решено по-
себно. 

(2) Диспозитивот мора да биде краток и опреде-
лен, а кога е потребно може да се подели и на по-
веќе точки. 

(3)' Со диспозитивот може да се реши и за тро-
шоците на постапката, ако ги имало, определувајќи 
го нивниот износ, кој е должен да ги плати, на кого 
и во кој рок. Ако во диспозитивот не се решава за 
трошоците ќе се наведе дека за нив ќе се донесе по-
себен заклучок. 

(4) Ако со решението се налага извршување на 
некакво дејствие, во диспозитивиот ќе се определи 
и рокот во кој треба да се изврши тоа дејствие. 

(5) Кога е пропишано дека жалбата не го одла-
га извршувањето на решението, тоа мора да биде на-
ведено во диспозитивот. 

Член 209 
(1) Ео едноставни работи во кои учествува само 

една странка, како и во едноставни работи во кои во 
постапката учествуваат две или повеќе странки но 
ниедна не приговара на поставеното барање, а ба-
рањето се уважува, образложението на решението 
може да содржи само кратко излагање на барањето 
на странката и повикување на правните прописи врз 
основа на кои е решена работата. Во вакви работи 
решение може да се издаде и на пропишан образец. 

(2) Во други работи образложението на решени-
ето содржи: кратко излагање на барањето на стран-
ките, утврдената фактична состојба, по потреба и 
причините кои биле решавачки при оцената на дока-
зите, причините поради кои не е тражено некое од ба-
рањата на странките, правните прописи, и причините 
кои со оглед на утврдената фактична состојба упа-
туваат на онакво решение како е дадено во диспо-
зитивот. Ако жалбата не го одлага извршувањето на 
решението, образложението содржи и повикување на 
прописот кој го предвидува тоа. Во образложението 
на решението мораат да бидат образложени и оние 
заклучоци против кои не е допуштена посебна 
жалба. 

(3) Кога надлежниот орган со закон или со друг 
пропис заснован врз закон е овластен да ја реши ра-
ботата по слободна оцена, должен е во образложени-
ето, покрај податоците од став 2 на овој член, да го 
наведе тој пропис и да ги изложи причиниве од коп 
се раководел при донесувањето на решението. Овие 
причини не мораат да се наведат кога тоа во јавен 
интерес со закон или со уредба изречно е предви-
дено. 

(4) Ако со закон или со уредба посебно е пред-
видено дека во решението донесено по слободна оце-
на не мораат да се наведат причините од кои орга-
нот се раководел при донесувањето на решението, 
во образложението на решението се наведуваат по-
датоците од став 2 на овој член, прописот со кој е 
овластен органот да ја реши работата по слободна 
оцена и прописот со кој е овластен дека не мора да 
ги наведе причините од кои се раководел при доне-
сувањето на решението. 

Член 2 ДО 
(1) Со упатството за правно средство странката 

се известува дали против решението може да изјави 
жалба или да поведе управен спор или друга по-
стапка пред суд. 

(2) Кога против ч решението може да се изј 
жалба, во упатството се наведува на кого му се 
јавува, а на кого, во кој рок и со колкава такса 
се предава, како и дека може да се изјави и на 
пиен ик. 

(3) Кога против решението може да се поведе 
правен спор, во упатството се наведува на КОЈ су; 
поднесува тужбата и во кој рок, а кога може да 
поведе друга постапка пред суд, се наведува су, 
на кој може да му се обрати и во кој рок. 

(4) Кога во решението е дадено погрешно уп 
ство, странката може да постапи според важечк! 
прописи или според упатството. Странката што 
постапи според погрешно упатство, не може поре 
тоа да има штетни последици. 

(5) Кога во решението не е издадено никакво 
патство или упатството е нецелосно, странката мо 
да постапи според важечките прописи, а може 
рок од осум дена да бара од органот што го дои 
решението да го дополни решението. Во таков слу« 
рокот за жалба односно за судска тужба тече од ; 
нот на доставувањето на дополнителното решен]ЈС. 

(6) Кога против решението е,можно да се изја 
жалба, а странката погрешно е упатена дека прот 
тоа решение нема место за жалба, или дека прот 
него може да се поведе управен спор, рокот за жа 
ба тече од денот на доставувањето на решението 
судот со кое тужбата е отфрлена како иедопуштеѓ 
ако странката веќе пред тоа не поднела жалба i 
надлежниот орган. 

(7) Кога против решението не е можно да се и 
јави жалба, а странката е погрешно упатена дека гц 
•нтв тоа решение може да се жали, та избавила жк. 
ба и'поради тоа го пропуштила рокот за поведув 
ње На управен спор. овој рок и тече од денот на д 
ставуЕањето на решението со кое жалбата и е отф; 
лена, ако странката веќе пред тоа не повела управ* 
спор. 

(8) Упатството за правно средство, како посебе 
правен составен дел на решението (член 206 став ^ 
се става по образложението. 

Член 211 
(1) Решението го потпишува службеното ли! 

што го донесува. 
(2) Решението што го донел колегијален орга 

го потпишзтва претседавачот, ако со овој закон ил 
со посебен пропис не е определено поинаку. 

(3) Кога колегијалниот орган донел целосно ре 
шение на странките ПАТ се издава заверен препи 
од решението, а кога работата ја решил со заклучо 
решението се изработува во согласност со тол заклу 
чок, и заверен препис од таквото решение им се из 
дава на странките. 

Член 212 
(1) Кога е во прашање работа што се однесув; 

до поголем број определени лица. може за сите ти« 
лица да се донесе едно решение, но тие мораат д; 
бидат именувани во диспозитинот. а во образложе-
нието на решението мораат да бидат изложени при 
чинг,те што се однесуваат на секое од нив. Ваквото 
решение мо]?а да му се достави на секое од тие ли-
ца освен во случајот предвиден во член 90 на ово; 
закон. 

(2) Ако е во прашање работа што се однесува де 
поголем број лица што на органот не му се познати 
може за сите нив да се донесе едно решение, но тог 
мора да содржи такви податоци што од нив да мо-
же лесно да се утврди на кои лица се однесува ре-
шението (на пример, жители или сопственици на 
имот во определена улица и ел.). 

• - - Член 213 
(1) Во работи од помало значење во кои се задо-

волува барањето на странката, а не се засега во јав-



Петок 16 јуни 1978 Број 3*2 — Страна 1471 

имот интерес ниту во интерес на друго лице, реше-
нието може да се состои само од диспозитив во вид 
на забелешка на списот, ако причните за таквото ре-
шение се очигледни и ако не е пропишано поинаку. 

(2) Таквото решение, по правило, и се соопшту-
ва на странката усно, а написмено мора да и се из-
даде ако тоа го бара таа. 

(3) Таквото решение, по правило, не содржи об-
разложение, освен ако тоа по природата на работата 
е потребно. Ваквото решение може да се издаде на 
пропишаниот образец. 

Член 214 
(1) Кога е во прашање преземање на исклучи-

телно итни мерки со цел за обезбедување на јав-
ниот мир и безбедност или заради отстранување на 
непосредна опасност за животот и здравјето на луѓе-
то или за имотот, надлежниот орган, односно овлас-
теното службено лице на надлежниот орган (член 
35) може да донесе решение и усно. 

(2) Органот кој според став 1 на овој член до-
нел усно решение може да го нареди неговото из-
вршување без одлагање. 

(3) По барање на странката, органот што донел 
усно решение е должен да и го издаде на странката 
во писмена форма најдоцна во рок од осум дена од 
денот на поднесувањето на барањето. Тоа барање 
може да се поднесе во рок од два месеца од денот 
на донесувањето на усното решение. 

3. Делумно, дополнително и привремено решение 

Член 215 
(1) Кога за една работа се решава во повеќе точ-

ки а само некои од нив се дозреани за решавање, и 
кога ќе се пзкаже како целесообразно за тие точки да 
се реши со посебно решение, надлежниот орган мо-
же да донесе решение само за тие точки (делумно 
решение). 

(2) Делумното решение во поглед на правните 
средства и извршувањето се смета како самостојно 
решение. 

Член 216 
(1) Ако надлежниот орган со решението не од-

лучил за сите прашања кои биле предмет на постап-
ката, тој може, по предлог од странката или по слу-
жбена должност, да донесе посебно решение за пра-
шањата кои со веќе донесеното решение не се оп-
фатени (дополнително решение). Ако предлогот на 
странката за донесување на дополнително решение 
биде одбиен, против заклучокот за тоа е допуштена 
посебна жалба. 

(?.) Ако предметот е веќе достаточно расправен, 
дополнително решение може да се донесе без пов-
торно спроведување на испитна постапка. 

(3) Дополнително решение во поглед на правни-
те средства и извршувањето се смета како само-
стојно решение. 

Член 217 
(1) Ако според околностите на случајот е неоп-

ходно пред завршувањето на постапката да се доне-
се решение со кое привремено се уредуваат спорни 
прашања или односи, такво решение се донесува врз 
'основа на податоците што постојат во моментот на 

неговото донесување. Во таквото решение мора да 
биде изречно назначено дека е привремено. 

(2) Донесувањето на привремено решение по 
предлог од странката надлежниот орган може да го 
обуслови со давање на обезбедување за штетата што 
би можела поради извршувањето на тоа решение да 
настане за противната странка во случај основно-
то барање на предлагачот да не биде уважено. 

(3) Со решението за главната работа што се до-
несува по окончувањето на постапката се укинува 
привременото решение донесено во текот на постап-
ката. 

(4) Привременото решение во поглед на правни-
те средства и извршувањето се смета како самостој-
но решение. 

4. Рок за издавање на решение 

Член 218 
(1) Кога постапката се поведува по повод бара-

ње на странката, а пред донесувањето на решение" 
не е потребно да се спроведува посебна испитна по-
стапка ниту постојат други причини поради кои не 
може да се донесе решение без одлагање (решавање 
на претходно прашање и др.), надлежниот орган е 
должен да донесе решение и да и го достави на 
странката што побрзо, а најдоцна во рок од еден ме* 
сец сметајќи од денот на предавањето на уредно ба-
рање, ако со посебен пропис не е определен пократок 
рок. Во другите случаи кога постапка се поведува по 
повод барање на странката, надлежниот орган е дол-
жен да донесе решение и да го достави до странка-
та најдоцна во рок од два месеца ако со посебен про-
пис не е определен пократок рок. 

(2) Ако надлежниот орган против чие решение е 
допуштена жалба не го донесе решението и не го 
достави до странката во пропишаниот рок, странка-
та има право на жалба, како да е одбиено нејзиното 
барање. 

5. Исправање на грешки во решението 

Член 219 
(1) Органот што го донел решението односно слу-

жбеното лице што го потпишало или издало реше-
нието, може во секое време да ги исправи грешките 
во имињата или броевите, пишувањето или смета-
њето, како и други очигледни неточности во реше-
нието или неговите заверени преписи. Исправката 
грешка произведува правно дејство од денот од кој 
произведува правно дејство решението што се ис-
права. 

(2) За исправката се донесува посебен заклучок. 
Белешката за исправката се запишува во оригина-
лот на решението, а ако е тоа можно и во сите за-
верени преписи што им се доставени на странките. 
Белешката ја потпишува службеното лице што го 
потпишало заклучокот за исправката. 

(3) Против заклучокот со кој веќе донесеното ре-
шение се исправа, или со кој се одбива предлогот за 
исправање, е допуштена посебна жалба. 

Г л а в а XIII 

ЗАКЛУЧОК 

Член 220 
(1) Со заклучок се одлучува за прашањата што 

се однесуваат на постапката. 
(2) Со заклучок се одлучува и за оние прашања 

што тие како споредни ќе се појават во врска со 
спроведувањето на постапката а кои не се решаваат 
со решение. 

Член 221 
(1) Заклучокот го донесува службеното лице што 

го врши она дејствие на постапката при кое се по-
јавило прашањето што е предмет на заклучокот, ако 
со овој закон или со други прописи не е определено 
поинаку. 

(2) / к о со заклучокот се налага извршување на 
некое дејствие, ќе се определи и рокот во кој тоа 
дејствие ќе се изврши. 
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(3) Заклучокот им се соопштува на заинтереси-
раните лица усно, а написмено се издава на барање 
од лицето што може против заклучокот да изјави 
посебна жалба, или кога може веднаш да се бара 
извршување на заклучокот. 

Член 222 
(1) Против заклучокот може да се изјави посеб-

на жалба само кога е тоа изречно предвидено со 
закон. Таквиот заклучок мора да биде образложен и 
да содржи и упатство за жалба. 

(2) Жалбта се изјавува во ист рок, на ист начин 
и на ист орган како и жалбата против решението. 

(3) Заклучоците против кои не е допуштена по-
себна жалба заинтересираните лица можат да 
ги побиваат со жалба против решението, освен ако 
жалбата против заклучокот со овој закон е исклу-
чена. 

(4) Жалбата не го .одлага извршувањето на за-
клучокот освен ако со закон или со самиот заклу-
чок е определено поинаку. 

Т Р Е Т Д Е Л 

ПРАВНИ СРЕДСТВА 

Глава XIV 

ЖАЛБА 

1. Право на жалба 

Член 223 
(1) Против решението донесено во прв степен 

странката има право на жалба. 
(2) Јавниот обвинител, јавниот правобранител 

и други државни органи, кога со закон се овласте-
ни, молчат да изјават жалба против решение со 
кое е повреден закон во корист на поединци или 
на правно лице, а на штета на општествената за-
едница. Општествениот правобранител на самоуп-
равувањето може да изјави жалба, ако е во пра-
шање заштита на самоуправните права или на оп-
штествената сопственост. 

Член 224 
(1) Против првостепено решение на сојузниот 

или на републичкиот, односно на покраинскиот се-
кретаријат и на друг самостоен сојузен или penvo-
лички односно покраински орган на управата може 
да се изчави жалба само кога е тоа со закон или 
со уредба предвидено, како и во случај кога е во 
прашање работа во која е исклучен управен 
спор. 

(2) Против решение на Сојузниот или па ре-
публички извршен совет или на извршен совет на 
автономна покраина, како и против решение на 
нивните одбори и комисии, не може да се изјави 
жалба. 

2. Надлежност на органите за решавање по жалЗа 

Член 225 
Ако за решавање во прв степен е определен 

општински орган (член 18), со закон ќе се определи 
органот што ќе решава во втор степен. 

Член 226 
Против решението на собранието на општестве-

н о в о лити чката заедница или на некој негов собор, 
донесено во прв степен, не може да се изјави 
жалба. 

Член 227 
По жалба против првостепените решенија на 

подрачните органи и на организационите единици 
што се основани со задача да вршат определени 
управни работи од надлежноста на сојузен орган 
на управата решава тој сојузен орган. 

Член 228 
(1) По жалбата против решението донесено врз 

основа на член 203 или 204 на ОВОЈ закон решава 
органот што е надлежен за решавање по лѕалбата 
против решение на органот што го издал (член 203) 
односно донел (член 204) побиваното решение, ако со 
посебен пропис не е определено по жалбата да ре-
шава друг орган. Второстепениот орган може само 
да го поништи побиваното решение, а не може да 
го измени. 

(2) Ако органот што според став 1 на, овој член 
требал да решава по жалбата дал согласност, 
одобрение ити потврда на првостепеното решение, 
по жалбата решава органот определен со закон, а 
ако таков орган не е определен, против вакво ре-
шение може непосредно да се поведе управен спор. 

Член 229 
(1) По жалбата против првостепеното решение 

на самоуправна организација или заедница решава 
органот на самоуправувањето определен со самоу-
правен општ акт на таа организација односно заед-
нина. ако со ѕакоп пе е пропишано по жалбата да 
решату друг орган. 

(2) Ако нема орган кој според став 1 на овој член 
би можел да решава по жалбата, првостепеното ре-
шение е конечно. 

3. Рок за жачба 

Член 230 
(1) Жалната се поднесува во рок од 15 дена, ако 

со токон не е определено поинаку. 
(2) Рокот еа жалба за секое лице и за секој ор-

ган па кен ич се доставува решението се смета од 
денот на доставувањето на решението. 

Член 231 
(1) Во текот на рокот за жалба решението не 

ме;*-- де се изврши Кога жалбата е прописно изја-
вена. решението не може да се изврши се додека ре-
шегисто што е донесено по жалбата не и се достави 
на ст par шата. 

(2) По исклучок, решението може да се изврши 
во жалбениот рок како и откако жалбата е изјаве-
на, ако тоа е предвидено со закон, ако се работи за 
преземање на итни мерки (член 141 точка 4). или ако 
поради одлагање на извршувањето па некоја стран-
ка би и била па несена штета што не би можела да 
се поправи. Во последниот случат може да се бара 
соодветно обезбедување од странката во чиј инте-
рес се спррв",л\тра испишувањето и со ова обезбеду-
ва} be да се сбуслоки извршувањето. 

4. Содржина на жалбата 

Член 232 
(1) Во жалеата моса да се наведе решението што 

се пебш а. означувани го називот па органот што 
го донел, како и бројот и датумот на решението. 
Доселио е жалителот да изложи во жалбата во кој 
поглед е незадоволен со решението, но жалбата не 

да ја оПегг-ложи посебно. 
(2) Во жалбата можат да се изнесуваат нови 

факти и нокт! докази, но жалителот е должен да об-
разложи поради што не ги изнел во првостепената 
постапка. 
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(3) Ако во жалбата се изнесени нови факти и 
НОРИ докази, а во постапката учествуваат две или 
повеќе странки со спротивни интереси, кон жалбата 
се прилагаат уште и онолку преписи колку што 
миа такви странки. Во таков случај органот доста-
вува до секоја таква странка препис од жалбата и 
и остава рок да се изјасни за новите факти и докази. 
Овој рок не може да биде пократок од осум, питу 
подолг од петнаесет дена. 

5. Предавање на жалбата 

Член 233 
(1) Жалбата непосредно му се предава или му 

Се праќа по пошта на органот што го донел прво-
степеното решение. 

(2) Ако жалбата му е предадена или испратена 
непосредно па второстепениот орган, ТОЈ веднаш му 
ја испраќа па органот од прв степен. 

(3) Жалбата предадена или испратена непосред-
но на второстепениот орган во поглед на рокот, се 
смета како да му е предадена на првостепениот ор-
ган. 

<5. Работа на првостепениот орган по жалбата 

Член 234 
(1) Органот од прв степен испитува дали жал-

бата е допуштена, навремена и изјавена од овластено 
лице. 

(2) Недопуштената, ненавремената или од нео-
властено лице изјавената жалба органот од прв сте-
пен ќе ја отфрли со свое решение. 

(3̂  Навременоста на жалбата што му е предадена 
или испратена непосредно на второстепениот орган, 
органот од прв степен ја цени според денот кога му 
е предадена односно испратена на второстепениот 
орган. 

(4) Против решението со кое е отфрлена жалбата 
Брз основа па став 2 од овој член, странката има 

.право на жалба. Ако органот што решава по жал-
бата најде дека жалбата е оправдана ќе реши наед-
но и по жалбата што била отфрлена. 

Член 235 
(1) АКО органот што го донел решението најде 

дека жалбата е оправдана, а не е потребно да се 
спроведува нова испитна постапка, може работата 
да ]а реши поинаку и со ново решение да го замени 
решението што се побива со жалбата. 

(2) Против новото решение странката има право 
на лчалба. 

Член 236 
(1) Ако органот што го донел решението најде по 

повод жалбата дека спроведената постапка била не-
целосна, а дека тоа можело да биде од влијание врз 
решавањето за работата, тој може постапката да 
ја надополни согласно со одредбите на овој закон. 

(2) Органот што го донел решението ќе ја на-
дополни постапката и тогаш кога жалителот ќе из-
носе во жалбата такви факти и докази што би мо-
желе да бидат од влијание за поинакво решение на 
работата, ако на жалителот морала да му биде да-
дена можност да учествува во постапката што му 
претходела на донесувањето на решението, а таа 
можност не му била дадена, а тој пропуштил да ја 
користи, но во жалбата го оправдал тоа пропуштање. 

(3) Според резултатот на дополнетата постапка, 
органот што го донел решението може во границите 
па барањето па странката да ја реши работата по-
инаку, и со ново решение да го замени решението 
што се побива со жалбата. 

(4) Против новото решение странката има право 
иа жалба. 

Член 237 
Кога решението е донесено без претходно спро-

ведена посебна испитна постапка што била задол-
жителна, или кога е донесено според член 141 точ. 
1, 2 или 3 на овој закон, но на странката не и била 
дадена можност да се изјасни за фактите и околнос-
тите што се од важност за донесување на реше-
нието, а странката во жалбата бара испитната по-
стапка да се спроведе, односно да и се даде можност 
да се изјасни за таквите факти и околности, прво-
степениот орган е должен да ја спроведе таа постап-
ка. По спроведувањето на постапката првостепениот 
орган може да го уважи барањето од жалбата и да 
доносе ново решение. 

Член 238 
(1) Кога органот што го донел решението ќе нај-

де дека поднесената жалба е допуштена, навремена 
и изјавена од овластено лице, а со ново решение 
не го заменил решението што се побива со хѕалбата, 
должен е, без одлагање, а најдоцна во рок од пет-
наесет дена од денот на приемот на жалбата, да му 
ја испрати жалбата на органот надлежен за реша-
вање по жалбата. 

(2) Кон жалбата е должен да ги приложи сите 
списи што се однесуваат на предметот. 

7. Решавање на второстепениот орган по жалбата 

Член 239 
(1) Ако жалбата е недопуштена, ненавремена или 

изјавена од неовластено лице, а првостепениот ор-
ган пропуштил да ја отфрли поради тоа, ќе ја от-
фрли органот што е надлежен за решавање по жал-
бата. 

(2) АКО жалбата не ја отфрли, второстепениот ор-
ган го зема предметот во решавање. 

(3) Второстепениот орган може да ја одбие жал-
бата, да го поништи решението во целост или делум-
но, или да го измени. 

Член 240 
(1) Второстепениот орган ќе ја одбие жалбата 

кога ќе утврди дека постапката што му претходела 
на решението е спроведена правилно и дека реше-
нието е правилно и зрз закон засновано, а жалбата 
неоснована. 

(2) Второстепениот орган ќе ја одбие жалбата 
и кога ќе најде дека во првостепената постапка има-
ло недостатоци, но дека тие се такви што не можеле 
да имаат влијание врз решавањето на работата. 

(3) Кога второстепениот орган ќе најде дека пр-
востепеното решение е засновано врз закон, но по-
ради други причини, а не поради оние кои се наве-
дени во решението, тој БО своето решение ќе ги из-
ложи тие причини а жалбата ќе ја одбие. 

Член 241 
(1) АКО второстепениот орган утврду дека во 

првостепената постапка е сторена неправилност која 
решението го прави ништовно (член 266), ќе го огла-
си таквото решение за ништовно, како и оној дел од 
постапката што е извршен по таа неправилност. 

(2) Ако второстепениот орган утврди дека прво-
степеното решение го донел ненадлежен орган, ќе 
го поништи тоа решение по службена должност и 
предметот ќе му го достави на надлежниот орган 
на решавање. 

Член 242 
(1) Кога второстепениот орган ќе утврди дека во 

првостепената постапка фактите се нецелосно или 
погрешно утврдени, дека во постапката не се водело 
сметка за правилата на постапката што би биле од 
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влијание врз решението на работата, или дека дис-
позитивот на побиваното решение е нејасен или е 
во противречност со образложението, тој ќе ја на-
дополни постапката и ќе ги отстрани изложените 
недостатоци било сам, било преку првостепениот ор-
ган или некој замолен орган. Ако второстепениот 
орган најде дека врз основа на фактите утврдени во 
надополнетата постапка работата мора да се реши 
поинаку отколку што е решена со првостепено ре-
вение, тој со свое решение ќе го поништи првосте-
пеното решение и сам ќе ја реши работата, 

(2) АКО второстепениот орган најде дека недоста-
тоците на првостепената постапка побрзо и поеко-
номично ќе ги отстрани првостепениот орган, тој со 
свое решение ќе го поништи првостепеното решение 
И предметот ќе му го врати на првостепениот орган 
на повторна постапка. Во тој случај второстепениот 
орган е должен со своето решение да му укаже на 
првостепениот орган во кој поглед треба да се на-
дополни постапката, а првостепениот орган е должен 
во се да постапи по второстепеното решение и без 
одлагање, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
приемот на предметот, да донесе ново решение. Про-
тив новото решение странката има право на жалба. 

Член 243 
(1) Ако второстепениот орган утврди дека во пр-

востепеното решение погрешно се оценети доказите, 
дека од утврдените факти е изведен погрешен за-
клучок во поглед на фактичната состојба, дека по-
грешно е применет правниот пропис врз основа на 
кој се решава работата, или ако најде дека врз ос-
нова на слободна оцена требало да се донесе по-
инакво решение, тој со свое решение ќе го поништи 
првостепеното решение и сам ќе ја реши работата. 

(2) Ако второстепениот орган утврди дека реше-
нието е правилно во поглед на утврдените факти и 
во поглед на примената на законот, но дека целта 
поради која е донесено решението може да се пос-
тигне и со други средства поповолни за странката, 
ќе го измени првостепеното решение во таа смисла. 

Член 244 
(1) Со нел за правилно решавање на работата 

второстепениот орган може по повод жалбата да го 
измени првостепеното решение во корист на жали-
телот и мимо барањето поставено во жалбата, а во 
рамките на барањето поставено во првостепената 
постапка, ако со тоа не се навредува правото на дру-
го лице. 

(2) Со истата цел второстепениот орган може по 
повод жалбата да го измени првостепеното решение 
на штета на жалителот, но само од некоја од при-
чините предвидени во чл. 262, 265 и 266 на ОВОЈ закон. 

Член 245 
(1) Одредбите на овој закон што се однесуваат 

на решението согласно се применуваат и врз реше-
нијата што се донесуваат по жалбата. 

(2) Во образложението на второстепеното реше-
ние MODB3T ла се оценат и сите наводи од жалбата. 
Ако веќе првостепениот орган во образложението на 
своето решение правилно ги оценил наводите што 
се изнесуваат во жалбата второстепениот орган мо-
же ла се повика на причините на првостепеното ре-
шение. 

8. Жалба кога првостепено решение не е донесено 

Член 246 
(1) Ако жалба изјавила странка по чие барање 

првостепениот орган не донел решение (член 218 
став 2). второстепениот орган ќе бара првостепениот 
орган да му ги соопшти причините поради кои не е 
донесено решение во рокот. Ако најде дека не е до-

несено решение во рокот поради оправдани причини; 
или поради вина на странката, на првостепениот ор-
ган ќе му определи рок за донесување на решение, 
КОЈ не може да биде подолг од еден месец. Ако при-
чините поради кои не е донесено решение во рокот 
не се оправдани, второстепениот орган ќе бара прво-
степениот орган да му ги испрати списите на пред-
метот. 

(2) АКО ^второстепениот орган може да ја реши 
работата според списите на предметот, ќе донесе 
свое решение, а ако не може, сам ќе ја спроведе по-
стапката и со свое решение ќе ја реши работата. 
По исклучок, ако второстепениот орган најде дока 
постапката побрзо и поекономично ќе ја спроведе 
првостепениот орган, ќе му наложи да го стори тоа 
и собраните податоци да му ги достави во определен 
рок, и потоа сам ќе ја реши работата. Ваквото ре-
шение е конечно. 

9. Рок за донесување решение по жалба 

Член 247 
(1) Решение по жалбата мора да се донесе и да 

и се достави на странката штом е тоа можно, а нај-
доцна во рок од два месеца сметајќи од денот на 
предавањето па жалбата, ако со посебен пропис не е 
опречелен пократок рок. 

(2) Ако странката се откаже од жалбата, постап-
ката по жалбата се запира со заклучок. 

10. Доставување на второстепеното решение 

Член 248 
Органот што ја решил работата во втор степен 

го испраќа своето решение, по правило, со списите 
на предметот до првостепениот орган, КОЈ е должен 
решението да го достави до странките во рок од осум 
дена од денот на приемот на списите. 

Г л а в а XV 

ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА 

1. Поведување обнова на постапката 

Член 249 
Постапката окончана со решение против кое не-

ма редовно правно средство во управната постапка 
(конечно во управната постапка) ќе се обнови: 

1) ако се узнае за нови факти, или се најде или 
се стекне можност да се употребат нови докази, кои, 
сами или во врска со веќе изведените и употребените 
докази, би можеле да доведат до поинакво решение 
ако тие факти односно докази биле изнесени или 
употребени во поранешната постапка; 

2) ако решението е донесено врз основа на лажна 
исправа или лажен исказ на сведок или вештак, или 
ако дошло како последица од некакво дело казниво 
според кривичниот закон; 

3) ако решението се заснова врз пресуда донесе-
на во кривичната постапка или во постапка по сто-
пански престап, а таа пресуда е правосилно укината; 

4) ако решение поволно за странката е донесено 
врз основа на невистинити наводи на странката со 
кои органот што ја водел постапката бил доведен 
во заблуда; 

5У ако решението на органот што ја водел по-
стапката се заснова врз некое претходно прашање, 
а надлежниот орган тоа прашање подоцна го решил 
поинаку во суштествените точки; 

6) ако во донесувањето на решението учеству-
вало службено лице што според законот морало да 
биде изземено; 
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7) ако решението го донело службено лице на 
шдл^жниот орган што не било овластено за негово 
ЈОНГ сува ње, 

8) ако колегијалниот орган што го донел реше-
ното не решавал во составот предвиден со важеч-
ките прописи или ако за решението не гласало про-
тив: а пото мнозинство; 

9) ако на лицето што требало да учествува во 
двојство на странка не му била дадена можност да 
учествува во постапката; 
- 10) ако странката не ја застапувал законски 

тстапник, а според законот требало ца ја застану ва; 
11) ако на лицето што учествувало во постапката 

зе му била дадена можност под условите од член 15 
та овој закон да се служи со својот јазик. 

Член 250 
(1) Обнова на управната постапка може да бара 

странката, а органот што го донел решението со кое 
тостапката е окончана може да поведе обнова на по-
стапката по службена дол лене ст. 

(2) Поради околностите наведени во член 249 точ. 
I, 6. 7, 8 и 11 на оној закон странката може да бара 
обнова на постапката само ако без своја вина не била 
во состојба во поранешната постапка да ги изнесе 
околностите поради кои бара обнова. 

(3) Од причините наведени во "лен 249 точ. 6 до 
И на овој закон странката не може да бара обнова 
на постапката, ако таа причина без успех била из-
несена БО поранешната постапка. 

(4) Јавниот обвинител може да бара обнова на 
постапката под истите услови како и странката. 

Член 251 
Ако решението по кое се бара обнова на управ-

ната постапка било предмет на управен спор, обнова 
може да се дозволи само поради оние факти кои ор-
ганот ги утврдил во поранешната управна постапка, 
а не и поради оние што ги утврдил судот во својата 
постапка. 

(4) По исклучок, и по рокот од пет години обнова 
може да се бара односно да се поведе само од при-
чините наведени во член 249 точ. 2, 3 и 5 од овој 
закон. 

Член 253 
Странката е должна во предлогот за обнова на 

постапката да ги направи веројатни околностите врз 
кои го заснова предлогот, како и околноста дока 
предлогот е ставен во законскиот рок. 

2. Решавање за обнова на постапката 

Член 254 
(1) Предлогот за обнова на постапката странката 

му го предава или испраќа на органот што за пред-
метот решавал во прв степен или на органот што 
го донел решението со кое е окончана постапката. 

(2) За предлогот за обнова решава оној орган 
што го донел решението со кое е окончана по-
стапката. 

(3) Кога обнова се бара по решение што е доне-
сено во втор степен, првостепениот орган што ќе 
го прими предлогот за обнова ќе ги приклучи спи-
сите на предметот кон предлогот и ќе му ги ис-
прати на органот што решавал во втор степен. 

Член 255 
(1) Кога органот што е надлежен за решавање 

по предлогот за обнова ќе прими предлог, должен 
е да испита дали предлогот е навремен и изјавен 
од страна на овластено лице, и дали околноста на 
која се заситеа предлогот е сторена веројатна. 

(2) Ако условите од претходниот став не се ис-
полнети, населениот орган со свој заклучок ќе го 
отфрли предлогот. 

(3) Ако условите од став 1 на овој член се ис-
полнети, надлежниот орган ќе испита дали околнос-
тите односно доказите што се изнесуваат како при-
чина за обнова се такви што да можат да доведат 
до поинакво решение, па ако утврди дека не се, 
ќе го отфрли предлогот со свое решение. 

Член 252 
(1) Странката може да бара обнова на постап-

ката по рок од еден месец, и тоа: 
1) во случајот од член 249 точка 1 — од денот 

кога странката можела да изнесе нови факти од-
носно да употреби нови докази; 

2) во случајот од член 249 точ. 2 и 3 — од денот 
кога странката узнала за правосилната пресуда во 
кривичната постапка, или во постапката по стопан-
ски престап, а ако постапката не може да се спро-
веде, од денот кога узнала за запирањето на таа 
постапка или за околностите поради кои постапката 
не може да се поведе, 

3) во случајот од член 249 точка 5 — од денот 
кога странката можела да употреби нов акт (пре-
суда, решение); 

4) во случајот од член 249 точ. 4. 6, 7 и 8 — од 
денот кога странката узнала за причината за об-
нова ; 

5) во случајот од член 249 точ. 9, 10 и 11 — од 
денот кога решението и е доставено на странката. 

(2) Ако рокот определен ео став 1 на овој член 
би почнал да тече пред да стане решението конечно 
во управната постапка, тој рок ќе се смета од денот 
Кога решението станало конечно, односно од доста-
вувањето хча конечното решение од надлежниот 
орган. 

(3) По истекот на рокот од пет години од доста-
вувањето на решението на странката обнова не мо-
же да се бара ниту може да се поведе по службена 
дол леност. 

! Член 256 
(1) Ако надлежниот орган не го отфрли ниту 

одбие предлогот за обнова врз основа на член 255 
од овој закон, ќе донесе заклучок да се дозволи об-
нова на постапката и ќе определи во кој обем ќе се 
обнови постапката. Во обновата на постапката по 
службена доллеиост, надлелениот орган ќе донесе за-
клучок со кој се дозволува обнова,, ако претходно 
утврди дека за обновата се исполнети законските 
услови. Поранешните дејствија во постапката врз 
кои не влијаат причините на обновата нема да се 
повторуваат. 

(3) Кога тоа според околностите на случајот е 
можно, а е во интерес на забрзувањето на постап-
ката, надлежниот орган може, штом ќе го утврди 
постоењето на услови за обнова, да премине на оние 
дејствија -од постапката што треба да се обноват, не 
донесувајќи посебен заклучок со кој се дозволува 
обновата. 

(3) Кога по предлогот за обнова одлучува второ-
степениот орган, тој сам ќе ги изврши потребните 
дејствија во обновената постапка, а по исклучок, 
ако најде дека тие дејствија побрзо и поекономично 
ќе ги изврши првостепениот орган, ќе му наложи да 
го стори тоа и материјалот за тоа да му го достави 
во определен рок. 

Член 257 
Врз основа на податоците прибавени во поранеш-

ната и во обновената постапка, надлежниот орган 
донесува решение за работата што била предмет 
на постапката, и со него може поранешното решение 
што било предмет на обновата да го остави во сила 
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ини да го замени со ново. Во овој друг случај, а со 
оглед на сите околности на одделен случај, органот 
може поранешното решение да го поништи или да 
го укипе. 

Член 258 
Против заклучокот донесен по предлогот за об-

нова на постапката, како и против решението доне-
сено во обновената пстапка, може да се изјави жалба 
само кога тод заклучок односно решение го донел 
првостепениот орган. Ако заклучокот или решението 
го донел второстепениот орган, може непосредно да 
се поведе управен спор. 

Член 259 
(1) Предлогот за обнова на постапката, по пра-

вило, не го одлага извршувањето на решението по-
кос се бара обнова, но органот што е надлежен за 
одлучување за предлог, ако смета дека предлогот 
за обнова ќе биде уважен, може да реши да се од-
ложи извршувањето додека не ќе се одлучи за пра-
шањето за обнова на постапката. 

(2) Заклучокот со кој се дозволува обнова на 
постапката го одлага извршувањето на решението 
против кое е дозволена обновата. 

Г л а в а XVI 

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПОНИШТУВАЊЕ, УКИ-
НУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

1. Менување и поништување на решение во врска со 
управен спор 

Член 260 
Органот против чие решение навремено е по-

веден управен спор може до окончувањето на спо-
рот, ако ги уважува сите барања на тужбата, да го 
поништи и гш измени своето решение од оние при-
чини од кои судот би можел да го поништи таквото 
решение, ако со тоа не се навредува правото на 
странката во управната постапка или на третото 
лице. 

2. Барање за заштита на законитоста 

Член 261 
(1) Против правосилно решение донесено во ра-

бота во која не може да се води управен спор, а 
судска заштита не е обезбедена ни вон од управ-
ниот спор, јавниот обвинител има право да подигне 
барање за заштита на законитоста, ако смета дека 
со решението е повреден законот. 

(2) Барањето за заштита на законитоста според 
одредбата иа став 1 од овој член може да се по-
дигне во рок од еден месец од денот кога решението 
му е доставено на јавниот обвинител, а ако не му 
е доставено — во рок од шест месеци од денот на 
доставувањето на странката. 

(3) Барањето за заштита на законитоста го поди-
га сојузниот јавен обвинител кога за барањето ре-
шава сојузен орган, а републичкиот односно покра-
инскиот јавен обвинител — кога за барањето решава 
републички односно покраински орган. 

(4) За барањето за заштита на законитоста про-
тив решение што во управната постапка го донел 
сојузон орган на управата или организација над 
која надзорот го врши сојузен орган, решава сојуз-
ниот орган па управата кој е надлежен за решавање 
по жалба поотив побиваното решение, а ако таков 
орган на управата нема — Сојузниот извршен со-
вет. Во другите случаи по барањето за заштита на 
законитоста решава републичкиот, односно покраин-
скиот орган на управата надлежен за работата за 
каква се работи во решението, а ако таков орган на 
управата нема — извршниот совет на собранието на 
републиката, односно извршниот совет на собрани-
ето па автономната покраина. 

(0) По повод барањето за заштита на законитост 
надлежниот орган може да го укине побиваното ре 
глеине или да го одбие барањето. Против решениот« 
донесено по барањето за заштита на законитоста и 
е допуштена жалба. 

3. О п ш и ј у в а њ е и укинување по правото на падзоЈ 

Член 262 
(1) Решението што е конечно во управната по-

стапка надлежниот орган ќе го поништи по правот« 
на надзор: 

1) ако решението го донел стварно ненадле-
жен оргзн, а не се работи за случајот предвиден 
во член 266 точ. 1 на овој закон; 

2) ако во истата работа порано е донесено пра-
восилно решение со кое таа управна работа е ре-
шена поинаку; 

3) ако решението го донел еден орган без со-
гласност, потврда, одобрение или мислење на друг 
орган, а ова е погребно според законот или друг 
пропис заснован врз закон; 

4) ако решението го донел месно ненадлежен 
орган. 

(2) Решението што е конечно во управната по-
стапка може да се укине по правото на надзор ако 
со него очигледно е повреден материјалниот закон. 
Во работите во кои учествуваат две или повеќе 
странки со спротивни интереси решението може да 
се укине само по согласност на заинтересираните 
странки. 

(3) Ако за донесувањето на решение е надлежен 
орган на управата, а решението го донело собрание 
па општествено-политичката заедница или негов 
колегијален извршен орган, таквото решение не мо-
же да се поништи врз основа на одредбата од точка 
1 на став 1 на овој член поради тоа што не го донел 
надлежен орган. 

Член 2*3 
(1) Решението може да го* поништи или да го 

укине по правото на надзор второстепениот орган. 
Ако нема второстепен орган, решението може да го 
поништи или да го укине органот што е овластен со 
закон да врмш надзор над работата на органот што 
го донел решението. 

(2) Надлежниот орган донесува решение за по-
ништување па решението по службена должност, по 
барање од странката, од јавниот обвинител или од 
општествениот правобранител на самоуправувањето, 
а решение за укинување по службена должност или 
по барање од јавниот обвинител или од општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето. 

(3) Решение за поништување врз основа на точ. 
1, 2 и 3 од став 1 на член 262 од овој закон монче да 
се донесе во рок од пет години, а врз основа на точ-
ка 4 од став 1 на тој член — во рок од една година 
од денот кога решението станало конечно во управ-
ната постапка. Решение за укинување врз основа па 
став 2 од член 262 од овој закон може ад се донесе во 
рок од една година од денот кога решението станало 
конечно во управната постапка. 

(4) Против решението донесено врз основа на 
член 252 па ОВОЈ закон не е допуштена жалба, туку 
против него може непосредно да се поведе управен; 
спор. 

4. Укинување и менување на правосилно решение 
со согласност или по барање на странката 

Член 264 
(1) Ако со правосилно решение странката стек* 

нала некое право, а органот што го донел тоа ре-
шение смета дека во тоа решение неправилно е при-
менет материјалниот закон, може да го укине или д& 
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го измени решението заради негово усогласување со 
законот само ако странката која врз основа на тоа 
решение стекнала право се согласи со тоа и ако 
Со тоа не се навредува правото на трето лице. Соглас-
носта на странката е задолжителна и за измена на 
Штета на странката на правосилното решение со кое 
на странката и е определена обврска. 

(2) Под условите од став 1 на овој член, а по 
барање на странката, може да се укине или измени 
и правосилно решение кое е неповолно за странката. 
'Ако органот најде дека нема потреба да се укине 
или- измени решението, е должен за тоа да ја из-
вести странката. 

(3) Ш и ната на решението врз основа на овој 
.член дејствува само во иднина. 

(4) Решението врз основа на ст. 1 и 2 на овој 
член го донесува првостепениот орган што го донел 
решението, а второстепениот орган само кога со свое 
решение одлучил за работата. Ако тој орган е укинат 
или престанал да биде надлежен во работата за 
каква се работи решението го донесува органот што 
е надлежен за таа работа во време на донесувањето 
на решението. 

(5) Жалба против новото решение донесено врз 
основа на овој чаен е допуштена само ако тоа ре-
шение го донел првостепениот орган. Ако решени-
ето го донел второстепениот орган, односно ако ре-
шението на првостепениот орган е конечно, против 
тоа решение може да се поведе управен спор. 

5. Вонредно укинување 

Член 265 
(1) извршното решение може да се укине само 

ако е тоа потребно со цел за отстранување на тешка 
у непосредна опасност за животот и здравјето па 
'луѓето, за јавната безбедност, за јавниот мир и по-
редок или за јавниот морал, или со цел за отстрану-
вање на растројувања во стопанството, ако тоа не би 
можело да се отстрани успешно со други средства 
£0 кои помалку би се засегнувало во отечените права. 
Решението може да се укине и само делумно, во 
обемот колку што е неопходно да се отстрани опас-
носта или да се заштитат наведените општи опште-
ствени интереси. 

(2) Ако решението го донел првостепениот орган, 
тоа* решение може, во смисла ка став 1 од овој член, 
да го укине второстепениот орган, а ако нема вто-
ростепен орган — органот што со закон, е овластен да 
врши надзор над работата на органот што го донел 
решението. 

(3) Против решението со кое се укинува пора-
нешното решение е допуштена жалба само кога тоа 
решение го донел првостепениот орган. Во противно, 
против такво решение може непосредно да се поведе 
управен спор. 

(4) Странката која поради укинувањето на реше-
нието трпи штета има право на надомест само па 
'фактичната штета. За решавање по барањето за на-
домест на штетата е надлежен во прв степен судот 
кој според Законот за управните спорови би бил 
надлежен за решавање на управниот спор против 
решение донесено врз основа па овој член. За висо-
чината на надоместот овој суд решава по свое уве-
рение земајќи ги предвид сите околности на слу-
чајот. 

6. Огласување на решение за ништовно 

Член 266 
За ништовно се огласува решението: 
1) што во управната постапка е донесено во ра-

бота од судска надлежност или во работа за која 
воопшто не може да се решава во управна постапка; 

2) што со своето извршување би можело да пред-
извика некое дело казниво според кривичниот закон; 

3) чие извршување воопшто не е можно; 

4) што го донел органот без претходно барање 
на странката (член 126), а со кое решение странката 
дополнително изречно или премолчно се согласила; 

5) што содржи неправилност која според некоја 
изречна законска одредба е предвидена како при-
чина за ништовност. 

Член 267 
(1) Решението може во секое време да се огласи 

за ништовно по службена должност или по предлог 
од странката или од јавниот обвинител. 

(2) Решението поже да се огласи за ништовно 
во целост или делумно. 

(3) Решението го огласува за ништовно органот 
што го донел или второстепениот орган, а ако нема' 
второстепен орган — органот што со закон е овластен 
да срши надЈор над работата на органот што го до-
нел решението. 

(4) Против решението со кое некое решение се 
огласува за .ништовно или се одбива предлогот на 
странката или на јавниот обвинител за огласување 
иа решението за ништавно е допуштена жалба. Ако 
нема орган што решава по жалбата, против таквото 
решение може . непосредно да се поведе управен 
спор. 

7. Правни последици од поништувањето и уки-
нувањето 

Член 268 
(1) Со поништувањето на решението и со огла-

сувањето за ништовно се поништуваат и правните по-
следици што ги произвело таквото решение. 

(2) Со укинувањето на решението не се поништу-
ваат правните последици што решението веќе ги про-
извело, но се оневозможува натамошното произве-
дување на правни последици од укинатото решение. 

(3) Органот кој ќе узнае за решение со кое е 
повреден законот, а повредата може да биде при-
чина за обнова на постапката, односно за поништу-
вање, укинување или менување/на решението, дол-
жен е без одлагање за тоа да го извести органот над-
лежен за поведување постапка и за донесување на 
решение. 

Ч Е Т В Р Т И Д Е Л 

ИЗВРШУВАЊЕ 

Г л а в а XVII 

1. Општи одредби 

Член 269 
(1) Решението донесено во управната постапка се 

извршува откако ќе стане извршно. 
(2) Првостепеното решение станува извршно: 
1) со истекот на рокот за жалба, ако жалба не 

е изјавена; 
2) со доставувањето на странката, ако жалба не 

е допуштена; 
3) со доставувањето на странката, ако жалбата 

не го одлага извршувањето; 
4) со доставувањето на странката на решението 

со кое жалбата се отфрла или се одбива. 
(3) Второстепеното решение со кое е изменето 

првостепеното решение станува извршно кога ќе и 
се достави на странката. 

(4) Ако во решението е определено дека дејстви-
ето што е предмет на извршувањето може да се из-
врши во оставениот рок решенитео станува извршно 
со истекот на тој рок. Ако со решението не е опре-
делен рок за извршување на дејствието, решението 
станува извршно во рок од петнаесет дена од денот 
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на донесувањето на решението. Со решението оста-
ваниот рок за извршување на решението односно про-' 
пишаниот рок од петнаесет дена за извршување 
почнува да тече од денот кога решението, во смисла 
на ст. 2 и 3 на овој член, ќе стане извршно. 

(5) Извршувањето може да се спроведе и врз 
основа на порамнување, но само против лице што 
учествувало во порамнувањето. 

(6) АКО решението се однесува на две или по-
веќе странки што во^ постапката учествуваат со 
идентични барања, жалбата на макар и од една таква 
странка та спречува извршноста на решението. 

Член 270 
(1) Заклучокот донесен во управната постапка се 

извршува откако ќе "стане извршен. 
(2) Заклучокот .против кој не може да се из-

јави посебна жалба, како и оној против кој може 
да се изјави посебна жалба што не го одлага извр-
шувањето на заклучокот, станува извршен со сооп-
штувањето односно со доставувањето на странката. 

(3) Кога со закон или со самиот заклучок е оп-
ределено дека жалбата го одлага извршувањето на 
заклучокот, заклучокот станува извршен со истекот 
на рокот за жалба ако жалба не е изјавена, а ако 
е изјавена — со доставувањето на решението до 
странката со кое жалбата се отфрла или се одбива. 

(4) Во другите случаи заклучокот станува из-
вршен под условите пропишани за извршност на 
решението во член 269 ст. 3, 4 и 6 на овој закон. 

(5) Одредбите на овој закон за извршувањето 
на решението важат и за извршување на заклу-
чокот. 

Член 271 
Извршувањето на решение донесено во управ-

ната постапка се спроведува заради остварување 
на парични побарувања или непарични обврски. 

Член 272 
(1) Кога постои можност извршувањето да се 

спроведе на повеќе начини и со примена на разни 
средства, извршувањето ќе се спроведе на оној на-
чин и со примена на она средство кое доведува до 
целта, а што е за извршеникот најблаго. 

(2) Во недела, БО денови на државни празници, 
како и ноќе, дејствијата на извршување можат да 
се спроведуваат само ако постои опасност од одла-
гање и ако органот што го спроведува извршува-
њето издал писмен налог за тоа. 

Член 273 
(1) Извршувањето се спроведува" против лице 

што е должно да ја исполни обврската (извршени^. 
(2) Извршувањето се спроведува по службена 

дол>тгттост или по предлог од странката. 
(3) По службена должност извршувањето се 

спроведува кога тоа го налага'јавниот интерес. Из-
вртувањето што е во интерес на .странката се С П Р О -
ведува по предлог од странката (барател на извр-
шувањето). 

Член 274 
(1) Извршувањето на решението се спроведува 

по административен пат (административно извршу-
вање), а во случаите предвидени со овој закон — 
по СУДСКИ пат (судско извршување). 

(2) Административното извршување го спроведу-
ваат органите на управата според одредбите на 
овој односно на посебен закон, а судското извршу-
вање — надлежниот суд според прописите што ва-
жат за судското извршување. 

Член 275 ' 
(i) Извршувањето заради исполнување на непа-

рични обврски на извршеникот се спроведува по 
административен пат. 

(2) Извршувањето заради исполнување на па-
рички обврски се спроведува по судски пат. По ис-
клучок, извршувањето заради исполнување на па-
рични обврски од примањата врз основа на работен 
однос може да се спроведе по административен пат 
по согласност на извршениот . 

Член 276 
(1) Административното извршување го спрове-

дува органот што решавал за работата во прв сте-
пен, ако со посебен пропис не е определен за тоа 
друг орган. 

(2) Ако е пропишано дека административното 
извршување не може да го спроведува органот кој 
решавал за работата во прв степен, а со посебни 
прописи не е определен орган што е Овластен за тоа, 
извршувањето го спроведува општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на општата управа 
на чие подрачје се наоѓа живеалиштето односно 
престојувалиштето на извршениот, ако се репуб-
лички односно со покраински закон не е определе-
на надлежноста на друг о£>ган. 

(3) Административното извртување на решени-
јата. на оние самоуправни организации и заедници -
што не се со закон овластени самите да ги извр-
шуваат своите решенија го дозволува и го спрове-
дува органот на управата надлежен за работите на 
општата управа на општината на чија територија 
се наоѓа живеалиштето односно престојувалиштето 
на извршениот, ако со републички односно со по-
краински закон не е определена надлежноста на 

' ДРУГ орган. 
(4) Органите за внатрешни работи се должни 

да му дадат на органот надлежен за спроведување 
на извршувањето, на негово барање, помош во спро-
ведувањето на извршувањето. 

Член 277 
(1) Органот надлежен за спроведување на адми-

нистративното извршување донесува по службена 
должност или по барање од барателот на извршу-
вањето заклучок за дозвола на извршувањето. Со 
заклучокот се утврдува дека решението што треба 
да се изврши станало извршно и се определува на-
чинот на извршување. Против овој заклучок е до-
пуштена жалба до надлежниот второстепен орган. 

(2) Заклучокот за дозвола на извршувањето на 
решението што е донесено во управна работа по 
службена должност, органот надлежен за спрове-
дување на административното извршување е дол-
жен да го донесе без одлагање кога таквото реше-
ние станало извршно, а нај доцна во рок од триесет 
дена сметајќи од денот кога решението станало из-
вршно, ако со посебни прописи не е определено по-
инаку. , 

(3) Кога административното извршување не го 
спроведува органот што решавал во прв степен, ба-
рателот на извршувањето поднесува предлог за из-
вршување до органот, самоуправната организација 
и заедница што го донела решението што треба да 
се изврши. Ако решението станало извршно, спој 
орган, самоуправна организација и заедница стача 
на решението потврда дека станало извршно п о -
тврда на извршноста) и го доставува заради И ? - ° Р -
шување до органот надлежен за извршување. Тие 
истовремено ќе предложат и начин на извршување. 

(4) Кога по службена должност ќе се спровеле 
извршување на решение на орган, самоуправна ор-
ганизација и заедница што не се овластени за спро-
ведување на извршувањето, тие заради извршува-
ње се обраќаат до органот надлежен за ИЗВРШЛИВ а -
ње на начинот пропишан во став 3 на овој член. 

Член 278 
(1) Административното извршување птто го спро-

ведува органот што решавал за работата во прв 
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степен, се спроведува врз основа на решението што 
станало извршно и на заклучокот за дозвола на 
извршувањето. 

(2) Административното извршување што го спро-
ведува некој друг орган се спроведува врз основа 
на решението на кое е ставена потврда на изврш-
носта и на заклучокот за дозвола на извршувањето. 

Член 279 
(1) Во постапката на административното извр-

шување може да се изјави жалба која се однесува 
само на извршувањето, а со неа не може да се по-
бива правилноста 'на решението кое се извршува. 

(2) Жалбата му се изјавува на надлежниот вто-
ростепен орган. Жалбата не го одлага започнатото 
извршување. Во погпед на рокот за жалба и на орга-
нот надлежен за решавање по жалбата се приме-
нуваат одредбите од чл. 225 до 231 на овој закон. 

Член 2Р>0 
(1) Административното извршување ќе се запре 

по службена должност и спроведените дејствија ќе 
се поништат ако се утврди дека обврската е извр-
шена, дека извршувањето не било воопшто допуш-
тено, дека било спроведено спрема лице што не е 
во обврска, или ако барателот на извршувањето се 
откаже од своето барање, односно ако извршниот 
наслов е поништен или укинат. 

(2) Административното извршување ќе се од-
ложи ако се утврди дека во поглед на извршува-
њето на обврската е дозволен почек, или наместо 
привременото решение што се извршува е доне-
сено решение за главната работа кое се разликува 
од привременото решение. Одлагањето на извршу-
вањето го одобрува органот што го донел заклучокот 
за дозвола на извршувањето. 

Член 281 
(1) Паричните казни изречени според овој за-

кон ги извршуваат органите надлежни за извршу-
вање на паричните казни изречени за прекршо-
ци, 

(2) Паричната казна се наплатува во корист на 
опиттествеио-политичката заедница чиј орган ја из-
рекол казната. 

Член 282 
(1) Кога треба да се спроведе судско извршува-

ње на решение донесено и во управната постапка, 
органот чие р исние треба да се изврти става на 
решението потврда на извршноста (член 277 став 
3) и му го доставува заради извршување на судот 
надлежен за извршување. 

(2) Решението донесено во управната постапка 
што содржи потврда на извршноста е основ за суд-
ското извршување. Тоа извршување се спроведува 
според прописите што важат за судското извршу-
вање. 

2. Извршување на непарични обврски 

Член 283 
Извршувањето заради остваруваше ка непарич-

ни обврски на извршениот се спроведува преку 
други лица или по пат на принуда. 

а) Извршување преку други лица 

Член 284 
Ѓ1) Ако извршспикопата обврска се состои во 

изг/чиување на деј отпие што може да го изврши и 
друго лице, а извршениот не го изврши воопшто 
ИЛИ не го извртил во целост, ова дејствие ќе се и з -
врши преку друго лине. иа трошок i-ЈД извршениот. 
Извршениот мора претходи да биде споменат ка 
тоа. 

(2) Во таков случај органот што го спроведува 
извршувањето може со заклучок да му налоски на 
извршениот однапред да го положи износот што 
е потребен за намирување на трошоците ка извршу-
вањето, а пресметката да се изврши дополнително. 
Заклучокот за полагање на овој износ е извршен. 

• б) Извршување по пат па принуда 

Член 285 
(1) Ако извршениот е должен нешто да допу-

шти или да трпи, па постапува противно на тоа об-
врска, или ако предмет на извршување е извршени-
ковото дејствие што не може наместо него да го 
изврши друго лице, органот што го спроведува из-
вршувањето ќе го принуди извршениот на испол-
нување на обврската со парични казни. 

(2) Органот што го спроведува извршувањето 
најпрвин ќе му се закани на извршениот со при-
мена на принудно средство ако својата обврска не 
ја изврши во оставениот рок. Ако извршеникот во 
тој рок преземе некое дејствие противно на своја-
та обврска, или ако оставениот рок безуспешно ис-
тече, принудното средство на заканата ќе се изврши 
веднаш, а наедно ќе се определи нов рок за извр-
шување на дејствието и ќе се изврши закана со 
нова, построга принудна мерка. 

(3) Принудната парична казна што' врз основа 
на став 2 од овој член се изрекува првпат не може 
да биде поголема од 500 динари. Секоја подоцнежна 
принудна парична казна може да биде повторно из-
речена во ист износ. 

(4) Наплатената парична казна не се враќа. 

Член 286 
Ако извршувањето на непарична обврска не 

може воопшто или ке може навремено да се спро-
веде со примена на средствата предвидени во чл. 
284 и 285 на овој закон, извршувањето, според при-
родата на обврската, може да се спроведе и со не-
посредна принуда, доколку со прописи не е опре-
делено поинаку. 

Член 287 
(1) Кога врз основа на решение е спроведено 

извршување, а решението подоцна е поништено или 
изменето, извршениот има право да бара да му' се 
врати она што му е одземено, односно да се врати 
РО состојбата која произлегува од новото решение. 

(2) За барањето на извршениот решава органот 
што го донел заклучокот за дозвола на извршува-
њето. 

Г л а в а XVIII 

ИЗВРШУВАЊЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
ПРИВРЕМЕН ЗАКЛУЧОК 

1. Извршување заради обезбедување 

Член 288 
(1) Заради обезбедување на извршувањето може 

со заклучок да се дозволи извршување на реше-
нието и пред да стане извршно ако без тоа би мо-
жело да биде осуетепо или значително отежнато из-
вршувањето по извршноста на решението. 

(2) Ако се работи за обврски што се извршу-
ваат принудно само по предлог од странката пред-
лагачот мора опасноста од осуетување или отежну-
Е:нпе на исполнувањето да ја стори веројатна, а 
органот може извршувањето од став 1 на овој член 
да го обуен ови со даваше на обезбедување согласно 
со член 217 став 2 на овој закон. 

(а) Против зак '/ун ЈН от донесен по предлог »лд 
стре-нннга за нзг.ршувптне заради оеезбетншње, кс.ко 
у v ' г;;г; з" ниvчокот донесем пз службена должност, 
е допуштена посебна жалба. Жалбата против- зак-
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лу чо кот со кој е определено извршување заради 
обезбедување не го одлага спроведувањето на извр-
шувањето. 

Член 289 
(1) Извршување заради обезбедување може да 

се спроведува по административен иии судски пат. 
(2) Кога извршувањето заради обезбедување се 

спроведува по судски пат, судот постапува* според 
прописите што важат за судското извршување. 

Член 290 
Извршување на привременото решение (член 

217) може да се спроведува само во оној обем и во 
oi'iie случаи ДОКОЛКУ е допуштено извршување за-
ради обезбедување (чл, 283 и 289). 

2. Привремен заклучок за обезбедување 

Член 291 
(1) Ако постои или е сторена барем веројатна 

обврската на странката, а постои опасност дека 
обврзаната странка со располагање со имотот, со 
договор со трети лица или на друг начин ќе го осу-
ети или значително ќе го отежни извршувањето на 
односната обврска, органот надлежен за донесување 
на решение за обврската на странката може пред 
донесувањето на решението за таа обврска да до-
несе привремен заклучок со цел за обезбедување 
на извршување на обврската. При донесувањето 
на привремен заклучок надлежниот орган е должен 
да води сметка за одредбата на член 272 од овој 
закон и да го образложи заклучокот. 

(2) Донесувањето привремен заклучок може да 
се обуслови со давање на обезбедувањето предви-
дено во член 217 став 2 од овој закон. 

(3) Во поглед на привремениот заклучок доне-
сен врз основа на став 1 на овој член ќе се приме-
нуваат одредбите на член 288 став 3 и на член.289 
од овој закон. 

Член 292 
(1) Ако со правосилно решение е утврдено дека 

правно не постои обврска на странката за чие обез-
бедување бил донесен привремениот заклучок, или 
на друг начин е утврдено дека барањето за доне-
сување на привремен заклучок било неоправдано, 
предлагачот во чија корист е донесен привремениот 
заклучок ќе и ја надомести на противната странка 
штетата што и е предизвикана со донесениот заклу-
чок. 

(2) За надоместот на штетата од став 1 на овој 
член решава органот што го донел привремениот 
заклучок. 

(3) Ако во случајот од став 1 на овој член е 
очигледно дека привремениот заклучок бил издеј-
ствуван од збеснатост, предлагачот ќе се казни со па-
рична казна до 500 динари. Против заклучокот за 
казната е допуштена посебна жалба што "го одлага 
извршувањето на заклучокот. 

П Е Т Т И Д Е Л 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И ПРЕОДНИ И 
ЗАВРШИЛ ОДРЕДБИ 

Г л а в а XIX 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Член 293 
(1) Самоуправните организации и заедници што 

в р т а т јавни овластувања не глсжат во управната 
постапка што тие ја водат сами да изрекуваат каз-
ни и да ги применуваат принудните мерки пред-
видени во член 73 ст. 3 и 4, чл. 111, 169 став 3, член 

181 ст. 1 и 2, член 192 став 1 и член 197 ст. 2 и 5 
на овој закон. 

(2) Ако во текот на постапката што ја води са-
моуправна организација односно заедница се утвр-
ди дека постапката не може да се спроведе вооп-
што или не може правилно да се спроведе без при-
мена на некоја од принудните мерки или казните 
предвидени со одредбите на овој закон, самоуправ-
ната организација односно заедница ќе му се обрати 
на општинскиот орган на управата надлежен за гри-
жење, за спроведувањето на овој закон заради 

примена на ваквата принудна мерка односно зара-
ди изрекување на казна, ако со републички односно 
со покраински закон не е определен друг орган. На 
барање од самоуправната организација односно за-
едница тој орган е овластен да примени некоја од 
предвидените мерки и да изрече казна, ако е тоа 
потребно заради спроведување на постапката. 

(3) Ако општинскиот орган .на управата на ко-ј 
му се обратила самоуправната организација односно 
заедница, во смисла на став 2 од овој член, не донесе 
во рок од осум дена заклучок за примена на при-
нудна мерка односно за изрекување на казна, дол-
жен е веднаш да ја извести самоуправната органи-
зација односно заедница поради што смета дека не 
треба да се примени принудната мерка односно да 
се изрече казна. Во ваков случај, како и во случај 
кога органот не ќе ја извести самоуправната органи-
зација односно заедница во пропишаниот рок, са-
моуправната организација односно заедница може 
да вложи приговор до органот на управата во ре-
публиката, односно во автономната покраина надле-
жен за грижење за спроведувањето на овој закон. 

Член 294 
(1) Во државните органи, како и во самоуп-

равните организации и заедници што вршат јавни 
овластувања, ако со закон не е определено поинаку, 
овластување за преземање на дејствија во управ-
ната постапка (член 39) може да му се даде на ра* 
ботник кој има пропишана стручна подготовка. 

(2) Државните органи и самоуправните орга-
низации и заедници што врз основа на јавно ов-
ластување решаваат во управни работи се дол-
жни на погоден начин да објават кои службени ли-
ца се овластени за решавање во управните работи 
(член 35), а кои за преземење на дејствија во по-
стапката пред донесувањето на решение (член 39). 

(3) Со републички односно со покраински заког* 
ќе се пропише која стручна подготовка е потребна 
за вршење на работите од став 1 на овој член, како 
и начинот на проверување на стручната подготовка 
за преземање на дејствија во постапката. 

Член 295 
(1) Функционерот што раководи со орган на 

управата односно индивидуалниот работоводен ор-
ган на самоуправна организација односно заедни-
ца надлежен за водење на постапката е должен да 
се грижи во органот односно во самоуправната ор-
ганизација односно заедница правилно да се при-
менува овој закон, а особено управните работи да 
се решаваат во пропишаните рокови, како и да се 
грижи за стручното усовршување на работниците 
што работат врз решавање на управните работи, 

(2) Функционерот што раководи со органот на 
управата односно индивидуалниот работоводен ор-
ган на самоуправната организација односно заедни-
ца е должен најмалку еднаш годишно да го известу-* 
ва собранието на општествено-политичката заедни-
ца за работата врз решавањето во управната по-
стапка. 

(3)' Службеното лице односно работникот на ор* 
ганот што ја води управната постапка е одговоре!« 
ако по негова вина дојде до неизвршување на оп-
ределени процесни дејствија. 
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(4) Органот на управата надлежен за грижење 
*а спроведување на овој закоп има право да бара 
Јоведување на дисциплинска постапка против ста-
решината на органот односно на одговорното лице 
во организацијата што ќе го пропушти вршењето 
на должноста од став 1 на овој член, како и против 
оној кој, противно на член 294 од овој закон, ќе 
определи нестручно лице за презема {не на дејстви-
јата во постапката или за решавање. 

Член 296 
(1) Органите на управата надлежни за грижење 

за спроведување на овој закон се должни да пре-
земаат мерки службените лица што работат врз ре-
шава ње на управни работи да бидат што подобро 
запознати со овој закон. 

(2) За спроведувањето на овој закон во сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации, 
како и во самоуправните организации и заедници 
на кои со сојузен закон им е доверено јавно овла-
стување да решаваат во управните работи, се гри-
жи сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
!рите на организацијата на управата. 

(3) За спроведувањето на овој закон во репуб-
личките, покраинските и општинските органи, од-
носно во органите на градските и регионалните за-
едници, како и во самоуправните организации и 
заедници на кои им е доверено јавно овластување да 
решаваат во управните работи, сб грижат органите 
на управата определени со републички односно со 
покраински закон, или со одлука на општинското 
собрание. 

(4) Органите на управата определени со закон 
односно со одлука на општинското собрание да се 
грижат за спроведувањето на овој закон се должни 
да остваруваат увид во решавањето во управните 
работи, особено во поглед на решавање на управните 
работи во пропишаните рокови кај органите, само-
управните организации и заедници и да даваат об-
јасненија и укажуваат стручна помош во работите 
кои се однесуваат на применувањето на одредбите 
од овој закон. Органите, самоуправните организации 
и заедници се должни да му овозможат остварува-
л е увид на органот на управата надлежен за спро-
ведувањето на овој закон, а особено да му даваат 
односно да му доставуваат определени податоци од-
воено известувања. 

(5) На барање од органите како и од самоуправ-
ните организации и заедници што имаат јавно ов-
ластување за решавање по управните работи, со-
јузниот орган на управата, надлежен за работите 
на организацијата на управата е должен да дава 
објасненија за примената на одредбите на овој за-
кон. 

Член 297 
(1) Органите на управата надлежни за гршкење 

За спроведувањето на овој закон се должни, преку 
определени стручни лица, да се запознаат со рабо-
тата на државните органи и на самоуправните орга-
низации и заедници во врска со решавањето на уп-
равните работи. 

(2) Заради обезбедување на спроведувањето на 
СВОЈ закон, сојузниот орган на управата над-
лежен да се грижи за спроведувањето на овој за-
кон организира и врши статистички истражувања 
од интерес за целата земја во областа на евиденци-
јата за податоците потребни за следење на извршу-
вањето на овој закон и за следење на одржувањето 

на роковите пропишани за решавање во првостепен 
ната и I второстепената постапка. 

(3) Заради давање помош на органите што ра-
ботат врз решавање на управните работи, репуб-
личкиот односно покраинскиот орган на управата 
што е надлежен да се грижи за спроведувањето на 
свој закон ќе ги пропише обрасците за поканите, 
доставниците, наредбите за доведување, записници-
те, записниците во вид на книги, решенијата од 
член 209 став 1 и член 213 став 3 на овој закон, за 
уверенијата од член 120 став 1 на овој закон, а по 
потреба и за другите акти во управната постапка. 

Г л а в а XX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 298 
^ (1) Со денот на влегувањето во сила на Законот 

за измени и дополненија на Законот за општата 
управна постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/65) престануваат да важат одредбите за посеб-
ните постапки од прописите што вал^еле до тогаш, 
освен законите што им се противни на одредбите 
од тој закон. 

(2) Со денот определен со републички односно 
покраински закон, а најдоцна на 1 јули 1978 година, 
престануваат да важат одредбите на чл. 27, 28 и 29 
од Законот за општата управна постапка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/56) и одредбите на член 10 
став 2, чл. 14, 15, 19, 27, 82 и член 299 ст. 2 и 3 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за оп-
штата управна постапка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65). 

Член 299 
Додека со статут односно со друг самоуправен 

општ акт во согласност со статутот, самоуправните 
организации и заедници, не ќе ја уредат постапка-
та за донесување и извршување на поединечните 
самоуправни акти во остварувањето на правата, об-
врските и одговорностите на работниците во поглед 
на постапката за донесувањето и извршувањето на 
такви поединечни акти, а најдоцна до истекот на 
рокот утврден во член 660 став 1 на Законот за 
здружениот труд согласно се применуваат одред-
бите на овој закон. 

Член ЗОО 
Одредбите на Законот за измени и допдлненија 

на Законот за општата управна постапка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77), ќе се применуваат и врз 
предметите по кои постапката е во тек. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичката Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 
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— зо особени заслуги и постигнати успеси ио 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цвитковић Маријана Маријан, Хајдуковић .Јо-
вана Никола, Јурковић Фрање Златко. Костов-Ву-
колић Дамјана Вукосава, Кошир Антуна Макси-
милијан, Михојевић Ивана Иван, Музуровић Му-
стафе Омер, Оштрић Ђуре Винко. Павић Шиме 
Бранко, Рупчић Николе Јурај. Сумић Драгутина 
Вицко, Ш а т Људевита Мијо, Тепшић Илије Раде, 
Турк Филипа Мирко; 

— зо особени заслуга во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чуљат Ивана Марко, Дамјанић-Радановић Дра-
гана Марија. Достичић Трифуна Милош, Хулина Јо-
сипа Никола, Јанузовић 14лије Љубан, Јежпћ Ивана 
Даворин. Комадина С т ј е п а н а Драго. Лушичић Луд-
вига .Мате. Матијевић Мирка Антон, Млађеновић 
Стане Перо, Руднички Стјепана Славко, Субашић 
Шиме Петар, Тепшић Марка Душан, Терлевић-Жи-
гић Дане Стана, Тољав Николе Андрија, Томић 
Грге Јосип. Васиљевић Аћима Радован. Ведрина-
-Filippi Анте Долорес, Вукелић Мане Петар, Зори-
чпћ Стјепана Антон; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бошковић Андрије Војин. Јукић Луке Мијо. Но-
вак Павла Божидар, Штамбук Мате Анте; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Јосипа Јозо, Амулић Вицка Славко, 
Бркан Фране Анте. Бубало Марка Раде. Будисав-
љевић Мане инг Петар. Цвијић Михала Милоје, 
Ченановић Мехмеда Хусеин. Дропулић Јакова Анте. 
Ђерић .Јове Милан. Филиповић Стипе Јосип. Илић 
Стевана Никола Јадрејчић Јосипа др Данило. Јова-
новић Јосипа Јурај. Јуришевић Матије Винко. Ка-
тић Јакорз Анте. Лијовић Марка Никола. Маретић 
Андрије Анте. Марковић Светозара Бошко. Милић 
Мате Анте, Мирковић С т ј е п а н а Иван. Модроња Пе-
тра Иван Моровић Ивана Берто, Павичић Фрање 
Јурај. Павловић Саве Момчило. Пелин Вендела 
Стјепан. Пеовић Стевана Неђељко, Петриновић 
Срећка Антон. Плеша Илије Бранко, Штековић Ђу-
ре Гојко; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-
ѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТЕ 
МЕЧЕВИ 

Ивезић Марка Никола. Кук Антона Ладисла 

— за заслуги на полето на јавната* дејност 
која се придонесува кон општиот напредок на зе 
јала 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕ 
ВЕНЕЦ 

Божић Сергија Богдан. Цар Ивана Иван, Грбр 
Јуре Мате. Хан Адолфа Мијо Хераковић Мидон 
Томо. Хвала Стефана Албин, Јагић Адама Бранк 
Једрилинић Ивана Никоме Кланац Симе Иво, Лаб^ 
Ђуре Стево, Маљковић Николе Јанко. Миколавчг 
Јосипа Жељко Мулц-Бунета Фрање Милка, Мути! 
-Јанковић Милана Роса. Новаковић-Сунјако ДМИТЈ 
Јања Охњец Антуна Антун. Оршанић Томе Миј 
Остојић Стојана Ми пан Перкушић Ивана Иван, РЈ 
дошевић Јакова Звонко. Смоквина-Брандт Јосиг 
Мелита, Солдо Боже Анђела. Старчевић Стјепан 
Иван, Шнајдар Михе Иван. Влах Фрање Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работат 
од значење за социјалистичката изградба на земјат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН, 
г ЅВЕЗДА 

Алујевић-Крстуловић Мате Тонка, Antonia7? 
Вјенцеслава Драго. Баричевић Јакова Мате. Ваши 
Петра Светозар. Блажевић Андре Иван. Восак Јс 
сипа Иван, Брубњак Ивана Мато; 

Будровић Николе Динко. Бунчић Павла Јов* 
Буторац Фрање Мате. Церовац Аугуста Иван. Цес 
тојевић Симе Лука. Чурепић Петра Гога, Ђус Мат 
Стјепан. Даутовић Антуна Јосип Дир Едварда Дра 
ѓути«, Добречевић Миле Душан. Драгељевић Гпиг 
Никола. Ђукић Петра Илија. Ерцег Петра Риеко 
слав, Франић Јозе Никола. Фркетин Ивана Станке 
Гавранчић Отона Ђурђица Иванковић Стјепана Ма 
ти ја. Јанеш-Лустиг Андри ie Вера. Јарић Јове Симе 
Јерговић Ивана Мато, Јока Боже Милан. Јока Пе 
тра Милан. Јока Миле Стојан. Јурдана Винка Мари 
јан Кадић-Павлић Ивана Даница Киш-Волонтира! 
Мартина Ангина. Кљајић Милоша Павле. Кнежп! 
Божидара Владимир. Копорчић Ивана Јосипа. Кор 
дић Милана Саван. Кривотница Стевана Данила 
Крсту повић Анте Лука Кру поћ Петра Петар. КУД 
лек Мије Иван, Куетурин Марина Маријан. К У З М П ! 
Ивана Иван. Лазић-Поповић Љубана Даница. Лази] 
Михајла Љубан, Лазић Павла Петар. Лазић-Тишм* 
Јована Ваја. Летина Мате Невенко: 

Лотина Ивана Недељко. Маглов Петра Глишо 
Малбаша Петра Стеван. Марчинко Спасоја Видан 
Марић, Милоша Славко. Матијашевић Николе Жељ-
ко. Мажуранић Лудвика Јосип. Медаковић ЂУРС 
Никола. Миличевић Николе Стојша, Милинковић 
Станка Јован. Миљевић Јове Милош, Мрдуљаш-
-ГОатара Ивана Ема. Мрдуљаш Марина Фабјан Мр-
ђан-Дедић Петра Фумица. Музуровић-Рапаић Или-
је Анка Нишевић Дмитра Мирко. Нуић-Пупачић 
Марина Јака, Орловац Недељка Јуре. Па прица-Ца-
рић Теодора Драгица. Павелић Марка Јосип. Паве-
лић Валентина Милан Петриновић-Цар Аугустина 
Аница, Пишчевић Стеве Никола, Поповић-Паприца 
Душана Милка, Ресановић Стевана Јово, Ресановић 
Јована Нада, Рудеж Драгутина Антонија, Савић 
Тривка Вељко, Сили Ивана Марко, Симић Петра 
Милан, Силина-Нуић Јосипа Марија, Станић Мчте 
Предраг. Стојаковић Јована Никола. Стојаковић 
Ђуре Станко, Сутара Стојана Милан. Свагуша Јо-« 
сипа Марко. Светина Ивана Анте. Шербула Мило-
вана Симо, Шпрљан Раде Витомир, Штрбац Рад€ 
Миле; 
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Шунко Алојза Стјепан, Тарлао Марио Гино, 
Тепшић Станка Милан, Тојагић Стеве Мара, Тома-
шић Анте Хинко, Вратарић Јанка Катарина, Вуји-
сић Глиге Миле, Зоранић Анте Роко, Зрнић-ШобаЉ 
Ивана Мандица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алемпијевић Обрена Жарко, Антић Петра Пе-
тар, Артић Ивана Томислав, Баковић Анте Иван, 
Bailey Рудолфа инж Борис, Барбарић-Харамина 
Мирка Штефица, Барловић Антуна Љерка, Баро-
Јшевић Васе Петар, Батинић Марјана Иво, Беседић 
фрање Ђуро, Бјелош Станка Милош, Влајић Ивана 
Дука Бобић Сулејмана Хусеин, Борак Ранка Милан, 
Боројевић Драгана Душан, Божанић Анте Анте, Бо-
жић Вилима Фрањо, Божић Стјепана Иван, Бурић 
•Јакова Душко, Бутковић Луке Маријан, Бузов Па-
вао Јосип, Циндрић Павла Јосип, Црнковић Мирка 
Блаженко, Чавић Душана Душан, Дабац Николе 
Мато; 

Деветак Милоша Јанко, Длеск Стјепана Стјепан, 
Добрић Бартола Антон, Додош-Ћорковић Мојсије 
Василија, Драгичевић Петра Душан, Драголин Јо-
сипа Гашперина, Ђукић Душана Милица. Ф е т а о -
вић Харифа Мурат, Филиповић Јосипа Јосип, Фо-
гец Ивана Милан, Гагић Милана Душан, Георгије-
вић Павла Слободан, Герјевић Јосипа Фрањо, Гли-
бота Милана Иван, Голубић Мије Фрањо, Граонић 
Симе Душан, Грбеша Мате Иван, Грбић Смиљане 
Дмитар, Гргурев Анте Винко, Гривец-Петрањек 
Хинка Славица, Гржац Андре Фрањо, Јуришић Лу-
ке Здравко, Хабуш Стјепана Стјепан, Хаслах Анту-
на Фрања, Херман Виктора Бруно, Хиблер Фрање 
Фрањо, Хорват Стјепана Винко, Хост Ивана Ан-
дрија, Хрговић Јосипа Лука, Иванић Станка Ана, 
Ивош Ловре Марио, Јерковић Јакова Ивица. Јова-
нов Живка Милован, Јовановић Милорада Будимир, 
Јукић Јуре Владо, Кекељ Јураја Доротија, Кларић-
-Вукелић Петра Марија, Комадина Паве Мартин, 
Комина Анте Божо, Корица Милана инж. Ненад; 

Коприч Јанеза Штефан, Косовић Ивана Никола, 
Крајина ГалиЈела Маријан, Крапац Фрање Драгу-
тин, Крнић Мије Иван, Крсту ловић-Јукић Јуре Зо-
ра. Латковић Михајла Ђуро, Лазић Анте Иван, Лон-
чарић Павла Антун, Маглица Ивана Недиљко, Ма-
мић Ивана Мирко. Марелић Рудолфа Теофил, Мар-
гета Јакова Вика, Маричић Алексије Јосип, Мари-
нац Миле Мартин, Марковић Павла Антун, Мага-
гић Ивана Никола, Михић Фрање Андрија, Микић-
-Равлић Јозе Нада, Миличевић Илије Божо, Мипо-
братовић Јована Мирко, Миочић Петра Јосип, Му-
јић Миле Иван, Муслим Јакова Стипе, На јев Мате 
Анте, Новак Винка Алојз, Новаковић Јефте Љубан, 
Огњеновић Милана Драган. Опалић Петра Милан, 
Орешковић Мате Иван. Папић-Веселица Ивана Ма-
ца, Павличић Стјепана Петар, Пећарић Мартина 
Младен. Пејак Ивана Антон, Перош-Јагетић Ивана 
Вера, Петричевић Антона Динко, Петричић Миле 
Милан, Петриновић Павла Роко, Пишкулић Мирка 
Иван, Плазибат Јосипа Иван; 

Полимац Илије Раде. Пулиг Фране Звонимир, 
Рабађија Ивана Анте, Ракас Стеве Никола Ракче-
вић Ђуре Павле, Реља Шиме Стипе, Ресановић Стој-
ше Никола, Рудеж Јанка Стојан, Север Мартина 
Мијо, Симић Славољуба Јово, Сирковић Мире Дамир, 
Сиротић Антона Марио, Служек Мије Иван. Смој-
вер Анте Јуре, Смољо Фрање Фрањо, Станчић Ан-
те Томислав, Стрикоман-Бенгез Томе Луција, Субо-
тић Симе Миленко, Шимићев Јосе Ленко, Шкрињар 
1Уанка Иван. Шпанчић Миле Михаел, Штрбац Миле 
Гл иго, Темшић Стјепана Мирко, Тољан Николе Јо-
сип, Томашић Стјепана Иво, Томић-Курник Јакоба 

Олга, Торбица-Пецин Миливоја Зора, Тудор Јаков® 
Бељамин, Тумпа Михајла Анђела, Уводић Арнира 
Анте, Валентић-Србљанин Стеве Десанка, Валиџић 
Марка Петар, Васиљевић Матије Адам, Васиљевић 
Стојана Љубан, Васиљевић Стојше Стојан, Велаи 
Алојза Ренато, Верстовшек Антуна Славко, Вицко-
вић Ђурђа Душан, Видаковић Николе Марко, Влас-
т е л а Славка Мате; 

Водопивец Ивана Иван, Вороновски Виктора Пе-
тар, Врдољак Јозе Иван, Вркљан Стјепана Перо, 
Вучетић Стјепана Анте, Вучичевић Јована Драган, 
Вучко Николе Мирко, Зелен Мије Милан, Зибар Фа-
бијана Вилим, Зима-Жид Ивана Драгица, Зубак 
Мате Иван, Жанић Антона Иван, Жвановић Јосипа 
Владимир; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Балија Петра Мијо, Фундук Миће Стево, Хара-
Цин Драгутина Аугуст, Јурковић Миле Здравко, Ке-
лемен Марка Јурај, Кнежевић Марка Љубан, Мари-
чић Вицка Проспер, Мијоч Јосипа Драгутин, Орељ 
Данила Јовица, Пилиповић Томе Стево, Ранђеловић 
Стјепана Илија, Тошевски Ристе Цветан, Змазек Јо-
сипа Звонко; 

— за покажана храброст во борбата против 
непријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Андријић Мате Мате, Баричевић Тоне Фабијан, 
Баришић Бертула Стјепан, Бузолић Анте Мате, Ха-
рашић Ивана Иван, Ковачевић Томе Анте, Крпан 
Николе Ана, Тудор Ду је Никола, Вранковић Ивана 
Јовито, Вучетић Марка Никола; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Андриј ић-Вучетић Николе Винка, Балић Павла 
Бранко, Баришић Анте Јурај, Батарело Николе Јуре, 
Бичанић Ивана Иван, Будровић Прошпера Иво, Ву-
колић Ивана Иво, Бузолић Јакова Вицко, Царић 
Прошпера Јаков, Царић Јурја Круно, Чикара-Мал-
баша Светозара Јелена, Ђаковић Мартина Драгутин, 
Фле-Данијеловић Николе Анте, Галић-Ћосић Мар-
ка Павица, Галић Петра Стипе, Гилве Пашко Прош-
иер, Ходак Јуре Леополд, Ивковић Анте Петар, Је -
личић Мате Анте, Јовановић Саве Божидар, КолиН-
-Бег Јосипа Емилија, Контек Јакова Ладислав, Ко-
тига Ивана Јосип, Ковачевић Николе Јурај, Кова-
чевић Николе Тома, Ковачић Шимуна Ј1ука, Кова-
чић -Садић Јуре Славка, Курсар Едуарда Анте, Куз-
манић Андрије Никола, Муждека Дамјана Милан, 
Новак-Влахов Душана Марија, Падуан Динка Јаков, 
Пеновић-Сремап Николе Јелка, Пунда Јуре Мате, 
Рогуљић-Пољак Мартина Неда, Савић-Хорвачић Ј у -
ра ја Вишња, Симић-Милинковић Милорада Драги-; 
ца, Сиротковић Павла Никола, Телесманић-БушиК 
Ладислава Зденка, Томић-Драгичевић Миле Јелка, 
Томић-Бенковић Марка Милица, Тудор Луке Антун, 
Тудор Луке Милош, Везнавер Марка Петар, Вуче-
тић-Лучић Шимуна Анка, Вучетић Марка Иво, Ву-
четић Ивана Марко, Заниновић Вјекослава Јурај , 
Звер-Pfaff Јосипа Ружица; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абрамовић Јакова Душан, Ађић Шиме Миле, 
гАхел-Брајковић Фрање Ђурђа Арбанасић Стјепана 
Мате, Аземи Адема Наман, Бабић Николе Ведран, 
Ба јс Јакоба Марија, Барић Матије Фаника, Берић 
Васе Михајло, Безуљак Милана Иван, Благојевић 
Стојана Здравко, Богдан Анте Марко, Брацановић 
Јосипа Нико; 

Брацановић Петра Никола. Бравић Стјепана 
Иван, Брчић Илије Ћиро, Брстило Роке Жељко, 
Бунтић Јосипа Андрија, Буњевац Стјепана Никола, 
Бузолић-Маричић Анте Марија, Бузов Јакова Мир-
ко, Царић Јурја Стјепан, Циндрић Марка Мате, Цо-
лић Ивана Филе, Црнов Пере Марко, Цуцулић-Ци-
бић Јосипа Марица. Цвитковић Јуре Петар, Чарго-
ња-Ћутић Марка Ана. Чавић Кузмана Петар, Чав-
лина-Ивановић Стјепана Фанита, Чејка Антуна 
Емилија. Чорић Петра Душан. Чортан Спасе Љуби-
ца, Ћорић Николе Филип, Ћупо-Мачкић Зећира 
Зилха, Ђурин-Брацановић Анте Винка. Делић-Па-
вић Шиме Ивка, Дерања Ивана Мартин, Дерања 
Ивана Никола. Дмитрашиновић Раде Бранка, До-
манчић Кузме Петар, Доманчић Томе Тома, Драку-
лић Николе Стево. Дујмовић Николе Никола, Ћавор 
Блаже Мато. Ћирлић Луке Анђелко, Ћукез Јанка 
Мијо, Ђуретек Матије Маријан, Ђурић Недељка 
Крстан, Ерцеговац Илије Марко, Ерцеговац Драга-
на Стеван. Ерцеговац Ђуре Стојша; 

Фауст-Беденко Албина Зденка, Форетић Фра-
не Фране, Фрањчец Стјепана Иван, Галић Мате 
Славко, Галијаш Николе Душан, Гашпаровић 
Фрање Фрањо, Газибара-Шимунец Вида Марија, 
Главаш-Коларевић Јове Младен, Глумац Вује Не-
ђа, Гобац Милана Иван, Граберец Стјепана Стје-
пан, Грба-Вукелић Ивана Штефица, Груица Фра-
ње Ђуро, Хоић Фрање Мато, Ивановић Илије Ми-
ка Ивановић Младена Жарко, Јерковић Петра 
Драган. Јовановић Грге Грга, Јукић Ивана Павао, 
Ју рнић Анте Драгутин. Јурић Марина Драго, Јур-
ман Николе Станко, Калембер Милана Бошко, 
Карковић Николе Динко, Касаловић Милана Стан-
ко, Келшин Томе Томо, Киш Ивана Јосип, Клепец 
Ивана Иван, Клобучар-Петаковић Његована Рад-
мила, Кнежевић Ивана Мато, Коцјанчич Ивана 
Aquilino, Кониг Јулио Стјепан, Корач Ђуре Илија, 
Корен Антуна Владимир, Костадинов^ Михајла 
Гојко, Ковачевић Стјепана Анте, Ковачевић Анте 
Шимун. Ковачић Ивана Станка, Ковачић Петра 
Винко. Крстуловић Бруна Жељко; 

К рушић Ђуре Владимир, Кунтић Мије Мијо, 
Куиггрр Бурић Анте Тонка. Кузманић Вицка Анте, 
Кушанић Прошпера Олга, Лалић Николе Мило-
рад, Лазић Светислава Мирко, Легни Ивана Стје-
пан, Лимић Славка Ивица, Листеш Марина Анте, 
Љубић Ивана Матија, Маленица Петра Јаков, Ма-
н е в а р Томе Томо, Marchi Шимуна Катица, Ма-
ринковић Митра Војислав. Матић Анте Славко, 
Мати.] а игић Фрање Драгутин, Меничанин Петра 
Милан. Метикош Илије Војислав, Мичовић-Равнић 
Анђела Јоланда. Мијазга Ловре Иван. Микашино-
вић-Грба Ђуре Десанка, Милас Томе Радослав, Ми-
шевић Томе Анте, Митић Николе Драган, Младић 
Славка Јурај, Мунитић Анте Борис, Мужа Јанка 
Јосип, М\тждало Вује Јован, Мужика Мате Ненад. 
Наход Ђуре Стјепан. Новак Анте Анте, Новак 
Фране Јосип, Новак К.узме Јурај Новак Јосипа 
Тео пор. Олак Анте Јуре, Омрчен Ивана Лука. Ор-

лић Шерифа Бећо, Овука Ђуре Јандрија, Пал,уб 
Мирка Матилда, Паниан-Пинтар Стјепана Ма-
рија; 

Папеш Ивана Јосип, Павела Мате Јаков, Пави-
чић Филипа Адам, Пејновић Милана Милан, Пе-
тровић Миле Анка, Пирењак Волте Стјепан, Пгнп-
кор Вида Мирко, Почекал Фрање бладо, Подуна-
вац Раде Стеван, Радовчић Очашић Анте Звјезда-
на, Радуловић-Паниан Драгутина Даница. Рађено-
вић Раде Гојко, Реберник Јоже Јоже, Rosso Павла 
Јосип, Rosso Јосипа Павао, Руголе Антуна Јасмин-
ка, Ружђак Фрање Вјекослав, Скочигорић-Ткал-
чец Стјепана Марица, Скок Јосипа Никола, Страж-
ник Драгутина Милан, Студен Дане Милан, Шарић 
Николе Стипе, Ше гота Петра Бранко, Шоловић 
Шиме Томислав, Шимунић Јосипа Славко, Шке-
вин Николе Анте. Шкрлец-Гавриловић Милована 
Мирјана, Штамбук Јосипа Милутин, ПТтетић Дане 
Слободанка. Шваст Мартина Борис, Тг п\гтец Ивана 
Иван, Тудор Мате Дује, Турајлић-Дворжак Анту-
на Лудмила. Узелац Стјепана Драго, Вашћ-Кокеза 
Маријана Ива, Варга Изидора Миро, Варошчић 
Јосипа Владимир, Виловић Миланка Ненад, Вреа-
ловић Давора Зорислав, Вучковић-Прешерн Фра-
ње Божица; 

Вучетић-П ластић Петра Јованка, Вучетић Стје-
пана Стјепан. Вугрин Павла Перо. Вуић Шимуно-
вић Ивана Драгица, Вукичерпћ Михајла Ми пан, 
Зарић Неде Средоје, Зубатовић Стјепана Никола, 
Звер Ивана Марко, Жакула Кује Љубица, Жега-
рац-Ситар Фрање Неда, Живковић Душана Душан, 
Жуанић-Новак Анте Динка, Жунец Мирка Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Ала тић Милана Војислав, Брачевац Антуна 
Стјепан, Франзоти Рајка Јосип, Јаковац Милана 
Златко, Јуричко Стјепана Драгутин, Кнежевић! 
Милана Јосип, К р а ј и н о в и ћ Ђуре Јован, Кујавец 
Фрање Славко, Кукић Марка Славко, Меркаш 
Ивана Славко, Милновић Саве Лазо, Пекез Јована 
Здравко, Пирић Маријана Мито. Радловић Стеве 
Милош, Север Блажа Игнац, Смолпћ Миле Томио 
лав, Томић Петра Љубо. 
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