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618. 
Врз основа на член 38 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 68/81); Законодавно-прав-
ната комисија на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ на седницата од 8 јули 1982 година го ут-
врди пречистениот текст на Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941". 

Пречистениот текст на Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" ги опфаќа: Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 67/72), Законот за 
дополненија на Законот за основните права на но-
сителите на „Партизанска споменица 1941" („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 40/73), Законот за измени 
и дополненија на Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Законот за измена 
на Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/81) и Законот за измени и дополне-
нија на Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 68/81), во кои е назначен денот на 
влегувањето во сила на овие закони. 

АС бр. 279/10 
28 јули 1982 година 

•^дград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

СФРЈ, 
Д-р Сурја Пуповци, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА 
„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

(Пречистен текст) 

1) право на здравствена заштита и паричен 
надомест во врска со остваруваното на здравстве-
ната заштита; 

2) право на бањско и климатско лекување; 
3) право на додаток кон пензијата; 
4) драво на постојано месечно парично при-

мање; 
5) право на годишно парично примање џѕ. зак-

репнување; 
6) право на бесплатно и повластено возење; 
7) право на годишен одмор. 

Член 3 
Членовите на семејството на носител на Спо-

меница имаат право на здравствена заштита. 
По смртта на носителот на Споменица члено-

вите на неговото семејство ги имаат следните ос-
новни права: 

1) право на здравствена заштита; 
2) право на додаток кон пензијата; 
3) право на постојано месечно парично при-

мање; 
4) право на надомест на трошоците за погреб. 
Членови на семејството на носителот на Спо-

меница, во смисла на овој закон, се: 
1) брачниот другар, децата родени во брак или 

вон брак и посвоените деца, како и пасиноците и 
внуците без родители што ги издржувал носителот 
на Споменицата — до наполнети 15 години возраст 
односно ако се на школување — до наполнети о в 
години, а ако се неспособни за стопанисување — до-
дека неспособноста трае, под услов да е настаната 
пред 15. односно 26. година; 

2) родителите, како и очувот, маштеата и пос-
воителот. 

Неспособноста на децата за стопанисување се 
утврдува под условите и по постапката што се про-
пишани за утврдување на неспособноста за стопа-
нисување на членовите на семејството на воени 
инвалиди според прописите со кои се уредуваат 
правата на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци. 

1. Здравствена заштита и парични надомести во 
врска со остварувањето па здравствената заштита 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основните прав& на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" и на 
членовите на нивните семејства. 

И. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 2 
Носителот на „Партизанска споменица 1941" (во 

натамошниот текст: носител на Споменица) ги има 
следните с л о в н и права: 

Член 4 
Носителот на Споменица има право на здрав-

ствена заштита во обемот пропишан за воените ин-
валиди. 

Членовите на семејството на носителот на Спо-
меница и членовите на семејството на умрен носи-
тел на Споменица кои се корисници на постојано 
месечно парично примање според овој закон имаат 
право на здравствена заштита во обемот пропишан 
за корисниците на семејна инвалиднина според 
одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат 
основните права на воените инвалиди и на семеј-
ствата ка паднатите борци. 
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Член 5 
Носителот на Споменица кој е во работен од-

нос. за време на привремена спреченост за работа 
во смисла на прописите за здравствено осигурува-
ње, има право на надомест на личниот доход во 
височина на неговиот просечен месечен личен до-
ход остварен за последните 12 месеци пред месе-
цот во кој настанала привремената спреченост за 
работа. 

Носителот на Споменица има право на надо-
мест на личниот доход во височината утврдена во 
став 1 на овој член и за време на лекувањето во 
здравствена организација на здружен труд во која 
има сместување и исхрана, како и за време на ко-
ристењето на бањско и климатско лекување. 

На носителот на Споменица кој е корисник на 
пензија, додаток кон пензијата, парични надомести 
според прописите за пензиско и инвалидско оси-
гурување или на постојано месечно парично при-
мање според овој закон, за време на лекувањето 
во здравствена организација на здружен труд во 
која има сместување и исхрана му се исплатува 
пензијата, додатокот кон пензијата, паричниот на-
домест или постојаното месечно парично примање 
во ненамален износ. 

Член 6 
Носителот на Споменица може да ја оствари 

здравствената заштита ка ј воените санитетски ор-
гани и установи на начинот и по постапката што се 
пропишани за воените ли^а. 

Носителот на Споменица кој е здравствено о-
сигурен како воен осигуреник може да ја остварува 
здравствената заштита ка ј здравствените органи-
зации на здружен труд, на начинот и по постап-
ката што се пропишани за осигурениците-работ-
ници. 

t 
Член 7 

Одредбите на сојузниот закон со кој се уреду-
ваат основните права на воените инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци што се однесуваат 
на здрав ств ената заштита на воените инвалиди и на 
корисниците на семејна инвалиднина, се примену-* 
ваат и на носителите на Споменица и на членови-
те ца нивните семејства. ~ 

2. Бањско и климатско лекување 

Член 8 
Носителот на Споменица има право на бањско 

и климатско лекување во обемот кој е пропишан 
За воените инвалиди. 

Правово од став 1 на овој член носителот на 
Споменица го остварува под условите, на начинот 
и по постапката што се пропишани за остварување 
на правото на воените инвалиди на бањско и кли-
матско лекување. 

Ако носителот на Споменица оствари право на 
бањско и климатско лекување како воен инвалид 
или како народен херој, не молев да го оствари 
1чза право во истата календарска година и според 
Овој закон. 

3. Додаток кон пензијата 

Член 9 
Носител на Споменица, кој е корисник: на пен^ 

зија според - прописите за пензиско и инвалидско 
осигурување, има право на додаток кон пензијата 
во височина на разликата помеѓу пензијата и из-
носот на неговиот просечен месечен личен доход 
остварен за последните 12 месеци пред дено? на 

пензионирањето или, ако е тоа за него поповолно 
во височина на разликата помеѓу пензијата и из-
носот на пензиската основа од која му е определе-
на пензијата. 

На носител на Споменица кој е корисник на 
пензија според прописите за пензиско и инвалид-
ско осигурување на воените осигуреници, додато-
кот кон пензијата од став 1 на овој член му се 
определува во височина на разликата помеѓу пен-
зијата и износот на платата и другите примања 
што се земени како основа за определување на не-
говата пензија. 

Износот на пензијата со додатокот кон пензи-
јата, определен во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, 
»не може да биде поголем од износот на најголе-
миот месечен личен доход на функционер во ф е -
дерацијата од претходната година. 

Член 10 
Носителот на Споменица кому пензијата, оп-

ределена односно усогласена според прописите за 
пензиско и инвалидско осигурувале, со додатокот 
кои пензијата определен во смисла на -член 9 од 
овој закон, му изнесува помалку од*просечниот ме-
сечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија од претходната година, 
зголемен за б%, има право на додаток кон пен-
зијата во височина на разликата помеѓу пензијата 
и просечниот месечен личен доход во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија од прет-
ходната година, зголемен за 6%. 

Член 11 
По исклучок од одредбите на чл. 9 и 10 од овој 

закон, носителот на Споменица кој го остварил пра-
вото на пензија со пензиски стаж помал од 15 
години и со стаж на осигурување помал од 10 го-
дини има право на додаток кон пензијата во ви-
сочина на разликата помеѓу пензијата и износот од 
С5°/о од просечниот месечен личен доход во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од 
претходната година, зголемен за 6%. 

Член 12 
Членовите на семејството на умрен носител на 

Споменица, кои имаат право на семејна пензија 
според прописите за пензиско и инвалидско оси-
гурување односно според прописите за пензиско и 
инвалидско осигурување на воените осигуреници, 
имаат и право на додаток кон пензијата, кој се 
определува на истиот начин и во истиот процент 
како семејната пензија. 

Член 13 
Додатокот кон пензијата се усогласува на на-

чинот и по постапката што се пропишани за усо-
гласување на пензијата, со тоа што усогласениот 
износ на пензијата и на додатокот кон пензијата 
за годината во која се врши усогласувањето не 
може да го надмине износот на највисокиот месе-
чен личен доход на функционер во федерацијата 
од претходната година. 

Член 14 
За правото на додаток Кон пензијата решава и 

височината на тој додаток ја определува надлеж-
ната самоуправна, потресна заедница За пензиско 
и инвалидско осигурување односно заедницата за 
пензиско и инвалидско осигурување на воените 
осигуреници, со истото решение, со кое решава за 
правото на пензија. 

Додатокот кон пензијата го исплатува, исто-
времено со пензијата, надлежната самоуправна ин-
тересна заедница За пензиско и инвалидско осигу-
рување односно заедницата за пензиско и инва-
лидско осигурување на воените осигуреници. 
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4. Постојано месечно парично примање 

Член 15 
, Носителот на Споменица кој не е корисник на 

пензија или не е во работен однос, ниту самостојно 
во вид на занимање врши професионална дејност, 
ниту самостојно со личен труд врши дејност со 
средствата на трудот во сопственост на граѓани, има 
право на постојано месечно парично примање БО 
височина од 85% од просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија од претходната година, зголемен за 6°/о. 

Право на постојано месечно парично примање, 
под условите од став 1 од овој член, имаат и чле-
новите на семејството на умрен носител на Споме-
ница ако, во поглед на годините на староста или 
на неспособноста, ги исполнуваат условите за ос-
тварување на правото на семејна пензија пропи-
шани со сојузниот закон со кој се уредуваат пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници. 

. Родителите на умрен носител на Споменица 
имаат право на постојано месечно парично прима-
ње ако тоа право не го остваруваат брачниот дру-
гар и децата. 

На брачниот другар на умрен носител на Спо-
меница кој е корисник на постојано месечно парич-
но примање му престанува тоа право со денот на 

'стапувањето во брак. 

Член 16 
Височината на постојаното месечно парично при-

мање им се определува на членовите на семејството 
на умрен носител на Споменица на начинот и во 
процентот што се предвидени за опред ел ување на 
семејната пензија според сојузниот закон со кој се 
уредуваат правата од пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Член 17 
Постојаното месечно парично примање припаѓа 

од денот на исполнувањето на условите за призна-
вање на правото на постојано месечно парично при-
мање, ако барањето е поднесено во рок од 3 месе-
ни од денот на исполнувањето на условите. Ако 
барањето е поднесено по истекот на овој рок, пос-
тојаното месечно парично примање припаѓа од пр-
виот ден на наредниот месец по поднесување на 
барањето. 

Член 18 
За правото на постојано месечно парично при-

мање решава и тоа примање го исплатува надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина. 

Член 19 
Носителот на Споменица кој е корисник на пос-

тојано месечно парично примање, има право на до-
даток за нега и помош од страна на друго лице, во 
височината и под условите што за осигурениците 
— работници се утврдени во самоуправната инте-
ресна заедница за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на работниците на чиешто подрачје носителот 
на Споменица има живеалиште. 

Правото на додаток од став 1 на овој член но-' 
сителот на Споменица го остварува на начинот и 
по постапката што се пропишани за остварување на 
правото на 'воените инвалиди на додаток за нега и 
помош од страна на друго лице. 

5. Годишно парично примање за закрепнување 

Член 20 
Носителот на Споменица има право на годиш-

но парично примање за закрепнување во височи-

на на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од 
претходната година, зголемен за 13%. 

За правото на годишно парично примање за 
закрепнување решава и тоа примање го исплату-
ва сојузниот орган на управата надлежен за пра-
шања на борците и на воените инвалиди. 

6. Бесплатно и повластено возење 

Член 21 
Носителот на Споменица има право на: 
1) едно бесплатно патување годишно со желез -

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

2) четири патувања годишно со железница, 
брод, или автобус, со повластица од 75°/о од редов-
ната возна цена; 

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

Член 22 
Како едно патување, во смисла на овој закон, 

се подразбира заминување од пој ДОЕНОТО ДО упат-
ното место (возење во заминување) и враќање од 
упатното во пој ДОЕНОТО место или во некое друго 
место (возење во враќање). 

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

Член 23 
Бесплатно и повластено возење според овој за -

кон се користи по образец во форма на легитима-
ција што ја пропишува и издава сојузниот орган 
на управата надлежен за прашања на борците и на 
воените инвалиди. 

Легитимација се издава за период од пет годи-
ни, во месец декември. последната година на в а ж е -
њето на легитимацијата која е во употреба. 

Ако носителот на Споменица ја загуби легити-
мацијата ќе му се издаде нова, врз основа на доказ 
дека загубената легитимација е огласена за нева-
жечка во „Службен лист на СФРЈ". 

7. Годишен одмор 

Член 24 
Носителот на Споменица кој е во работен од-

нос има право на годишен одмор во траење од 30 
работни денови, независно од работниот стаж и од 
должината на непрекинатата работа. 

8. Надомест на трошоците за погреб 

Член 25 
Во случај на смрт на носителот на Споменица, 

членовите на семејството кои ќе го погргбат умре-
ниот имаат право на надомест на трошоците за пог-
реб во височина на три просечни месечни лични до-
ходи во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година. 

Ако носителот на Споменица не го погребат 
членовите на семејството, правото на надомест од 
став 1 на овој член го има лицето кое го погребало 
умрениот. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува 
надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина. 
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Правото на членовите на семејството на надо-
мест на трошоците за погреб и на посмртна помош 
според прописите за здравствено осигурување не 
влијае врз правото на надомест од став 1 на овој 
член. 

Правото од став 1 на овој член може да се ос-
твари доколку не е остварено правото на надомест 
на трошоците за погреб според сојузниот закон со 
'кој се уредуваат основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој или доколку 
правото на парична помош во случај на смрт не 
е остварено според сојузниот закон со кој се уре-
дуваат основните права на воените инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци. 

Член 26 
Членовите на семејството, друго лице или оп-

штествено-правно лице, што ќе го изврши прево-
зот на умрениот носител на Споменица од местото 
во кое умрел до местото во кое е погребан, има 
право на надомест на стварните трошоци за тој 
превоз. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува 
надлежниот орган во републиката односно во ав-
тономната покраина. 

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Просечниот месечен личен доход во СОЦРТ ја лис-

тичка Федеративна Република Југославија од прет-
ходната година, зголемен за 6%, претставува основа 
за определување на височината на додатокот кон 
пензијата од чл. 10 и 11 на овој закоп и на посто-
јаното месечно парично примање од член 15 на 
овој закон. 

Височината на основата од став 1 на овој член, 
височината на годишното парично примање за 
закрепнување и на надоместот на трошоците за по-
греб, се зголемуваат од 1 јануари текуштата годи-
на за процентот на порастот на просечниот месе-
чен личен доход во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во претходната година. 

Височината на основата за определување на 
постојано месечно парично примање, утврдена спо-
ред одредбата на став 2 од овој член се зголемува 
од 1 јули текуштата година за 50°/о од процентот 
на порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во првото полугодие на текуштата година во 
однос на просечниот месечен личен доход во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
од претходната година, што претставува аконтаци-
ја на зголемувањето според одредбата на став 2 
од овој член во наредната година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за прашања на борците и на 
воените инвалиди ја утврдува височината на осно-
вата од став 1 на овој член и височината на годиш-
ното парично примање за закрепнување и на на-
доместот на трошоците за погреб, според одредбите 
на ст,. 2 и 3 од овој член, врз основа на официјал-
ните податоци на сојузната организација надлеж-
на за работи на статистиката. 

Член 28 

Додатокот кон пензијата и постојаното месечно 
рарично примање можат да бидат предмет на из-
вршување или обезбедување, и тоа: 

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

Член 29 
Средствата за остварување и користење на пра-

вата пропишани со овој закон се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата, а се користат на начинот 
и под условите што се пропишани со сојузниот за -
кон со кој се уредува финансирањето на федера-
цијата. 

Член 30 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина води евиденција за исплати-
те што ги врши врз основа на овој закон. 

Член 31 
Носител на Споменица или член на семејството 

на умрен носител на Споменица не можат да ги ко-
ристат правата пропишани со 'овој закон за време 
на издржување на казната затвор во траење подол-
го од шест месеци на која се осудени со правосил-
на судска пресуда за .кривични дела против осно-
вите на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како и за кривични дела против сто-
панството и единството на југословенскиот пазар. 

Правата пропишани со овој закон не може да 
ги користи носителот на Споменица кој живее во 
странство и активно дејствува против основите на 
социјалистичкото самоуправно општествено уреду-
вање и безбедноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Правата пропишани со овој закон не може да 
ги користи ни членот на семејството на носител на 
Споменица од став 2 на овој член. 

Член 32 
Сојузниот орган на управата надлежен за пра-

шања на борците и на воените инвалиди донесува, 
пропис за начинот на исплатата на годишното при-
мање за закрепнување, на постојаното месечно па-
рично примање, на надоместот на трошоците за по-
греб и на надоместот на трошоците за превоз на ум-
рен носител на Споменица, како и за начинот на 
водењето евиденција за тие исплати и доставува-
њето извештаи за средствата потрошени според 
овој закон. 

Член 33 
Носителот на споменица и членовите на него-

вото семејство што ги користат правата пропишани 
со сојузниот закон со кој се уредува ат основните 
прана па борците од Шпанската националноослобо-
дителтга и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина, не можат да ги користат и правата пропиша-
ни со овој закон. 

Член 34 
За време на воена состојба, на носителите на 

Споменица и на членовите на семејството на ум-
рени носители на Споменица им се обезбедува пра-
вото на постојано месечно парично примање под 
условите, на начинот и по постапката што се про-
пишани со овој закон. 

За време на воена состојба, на носителите на 
Споменица и на членовите на семејството на носи-
тели на Споменица, како и на членовите на се-
мејството на умрени носители на Споменица кои се 
корисници на постојано месечно парично примање 
им се обезбедува здравствена заштита и други npai-
ва во Ерска со остварувањето на здравствена-
та заштита, во обемот, на начинот и по постапката 
по која тие права, за време на воена состојба, ги 
остваруваат воените инвалиди односно корисници-
те на семејна инвалиднина. 

Правата пропишани со овој закон, освен права-
та од ст. 1 и 2 на овој член, не се обезбедуваат за 
време на воена состојба. 



Петок, 10 септември 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 — Страна 1353 

Обезбедувањето на средства за остварување на 
правата од ст. 1 и 2 на овој член се врши според 
прописот со кој е уредено финансирањето на ф е -
дерацијата за време на воена состојба. 

Начинот на исплатата на примањата од став 1 
на овој член го пропишува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и на во-
ените инвалиди, во спогодба со функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

619. 

Врз основа на член 37 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на ли-
цата одликувани со Орден на народен херој („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 68/81), Закоподавно-прав-
ната комисија на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 8 јули 1982 година, го 
утврди пречистениот текст на Законот за основните 
права на. лицата одликувани со Орден на народен 
херој. 

Пречистениот текст на Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој ги опфаќа: Законот за основните права на 
лицата одликувани со Орден на народен херој 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Законот за 
измени и дополненија на Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ*', бр. 21/74), Законот за 
измени и дополненија на Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Законот за из -
мени на Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/81, Законот за измени и до-
полненија на Законот за основните права на лица-
та одликувани со Орден на Народен херој („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 68/81), во кои е наведен де-
I от на влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр. 278/9 
28 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Загсонодавгао-правттлта комисија 

на Сојузниот собор на 
Собраагието на СФРЈ, 

д-р Сурја Пуповца, е. р. 

t З А К О Н 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУ-
ВАНИ СО ОРДЕН ИА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основните права на 

лицата одликувани со Орден на народен херој и 
на членовите на нивните семејства. 

II. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 2 
Лицето одликувано со Орден на народен херој 

(во натамошниот текст: народен херој) ги има след-
ните основни права: 

1) право на здравствена заштита и парични на-
домести во врска со остварувањето на здравствена-
та заштита; 

2) право на бањско и климатско лекување; 
3) право на додаток кон пензијата; 
4) право на годишно парично примање; 
5) право на постојано месечно парично примање; 
6) право на бесплатно и повластено возење; 
7) право на годишен одмор. 

Член 3 
Членовите на семејството на народен херој има-

ат право на здравствена заштита. 
По смртта на народен херој, членовите на не-

говото семејство ги имаат следните основни права: 
1) право на здравствена заштита; 
2) право на додаток к^н пензијата; 
3) право на годишно парично примање; 
4) право на постојано месечно парично примање. 
Правата од став 2 на овој член ги имаат и чле-

новите на семејството на лице што по смртта е од-
ликувано со Орден на народен херој. 

Член 4 
Членови на семејството на народен херој, во 

смисла на овој закон, се: 
1) брачниот другар и децата родени во бракот 

или вон бракот и усвоените деца, како и пасиноците 
и внуците без родителите, што ги издржувал на-
родниот херој — до наполнети 15 години возраст, 
односно ако се на школување — до наполнети 26 
години, а ако се неспособни за стопанисување — 
додека трае неспособноста, под услов да настанала 
пред 15 односно пред 26 година; 

2) родителите. 
Неспособноста на децата за стопанисување се 

утврдува под условите и според постапката што се 
пропишани за утврдување на неспособноста за сто-
панисување на членовите на семејството на,воените 
инвалиди според прописите со кои се уредуваат 
правата на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци. 

Брачниот другар на умрен народен херој не мо-
ж е да ги оствари правата пропишани со овој закон 
ако стапи во брак. 

1. Здравствена заштита и парични надомести во 
врска со остварувањето на здравствената заштита 

Член 5 
Народниот херој има право на здравствена за -

штита во обемот пропишан за воените инвалиди. 
Членовите на семејство на народен херој и 

членовите на семејството на загинат или умрен 
народен херој кои, се корисници на постојано ме-
сечно парично примање според овој закон имаат 
право на здравствена заштита во обемот пропишан 
за корисниците на семејна инвалиднина според од-
редбите на сојузниот закрн со кој се уредуваат основ-

ните права на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци. 

Одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат 
основните права на воените инвалиди и на семејст-
вата на паднатите борци, а што се однесуваат на 
здравствената заштита на воените инвалиди и на 
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корисниците на семејна инвалиднина, се примену-
ваат и на народните херои и на членовите на нив-
ните семејства. 

Член 6 
Народниот херој може да остварува здравстве-

на заштита к а ј воените, санитетски органи и уста-
нови на начинот и по постапката што се пропишани 
за воените лица. 

Народниот херој кој е здравствено осигурен 
како воен осигуреник може да остварува здравстве-
на заштита во здравствените организации на здру-
ж е н труд на начинот и по постапката што Се про-
пишани за осигурениците-работници. 

Член 7 
Народниот херој кој е во работен однос, за вре-

ме на привремена спреченост за работа во смисла 
на прописите за здравствено осигурување, има пра-
во на надомест на личниот доход во височина на 
неговиот просечен месечен личен доход остварен 
за последните 12 месеци пред месецот во кој наста-
нала привремената спреченост за работа. 

Народниот херој има право на надомест на 
личниот доход во височината утврдена во став 1 на 
овој член и за време на лекување во здравствена 
организација на здружен труд во која има сместу-
вање и исхрана, како и за време на користење на 
бањско и климатско лекување. 

На народниот херој кој е корисни!?: на пензија, 
додаток кон пензијата, парични надомести според 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување 
или на постојано месечно парично примање според 
овој закон, за време на лекувањето во здравствена 
организација на здружен труд во која има сместу-
вање и исхрана му се исплатува пензијата, додато-
кот кон пензијата, паричниот надомест или посто-
јаното месечно парично примање во ненамален 
износ. 

2. Бањско и климатско лекување 

Член 8 
Народниот херој има право на бањско и кли-

матско лекување во обемот што е пропишан за во-
ените инвалиди. 

Правото од став 1 на овој член народниот хе-
рој го остварува под условите, на начинот и по пос-
тапката што се пропишани за остварување на пра-
вото на воените инвалиди на бањско и климатско 
лекување. 

Ако народниот херој го оствари правото на 
бањско и климатско лекување како воен инвалид 
или како насител на „Партизанска споменица 1941" 
не може да го оствари тоа право во истата кален-
дарска година и според овој закон. 

3. Додаток кон пензијата 

Член 9 
Народниот херој кој е корисник на пензија 

според прописите за пензиско и инвалидско осигу-
рување, има право на додаток кон пензијата во 
височина на разликата помеѓу пензијата и износот на 
неговиот просечен месечен личен доход остварен 
за последните 12 месеци пред денот на пензионира-
њето или, ако е тоа за него поповолно, во височина 

на разликата помеѓу пензијата и износот на пензис-
ката основица од која му е определена пензија. 

На народен херој кој е корисник на пензија, 
според прописите за пензиско и инвалидско осигу-
рување на воените осигуреници, додатокот кон 
пензијата од став 1 на овој член му се определува 
во височина на разликата помеѓу пензијата и изно-
сот иа платата и другите примања што се земени 
како-основа за определување на неговата пензија. 

Износот на пензијата, со додаток кон пензијата, 
определени во смисла на ст. 1 и 2 од овој член не 
може да биде поголем од износот на најголемиот 
месечен личен доход на функционер во федераци-
јата од претходната година. , 

Член 10 
Народниот херој на кого пензијата определена 

односно усогласена според прописите за пензиско 
и инвалидско осигурување, со додатокот кон пензи-
јата определен во смисла на член 9 од овој закон, 
му изнесува помалку од просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година, зголемен за 6%. 
има право на додаток кон пензијата во височина 
на разликата помеѓу пензијата и просечниот месе-
чен личен' доход во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од претходната година, зго-
лемен за 6ф/о. 

Правото на додатокот кон пензијата во смисла 
на став 1 од овој член го има и народниот херој 
кој го остварил правото на пензија со пензиски 
стаж помал од 15 години и со стаж на осигурување 
помал од 10 години. t 

Член 11 
Членовите на семејството на загинат или умрен 

народен херој, кои имаат право на семејна пензија 
според прописите за пензиско и инвалидско осигу-
рување, односно според прописите за пензиско и 
инвалидско осигурување на воените осигуреници, 
имаат право на додаток кон пензијата кој се опре-
делува на истиот начин и во истиот процент како 
семејната пензија. 

( 
Член 12 

Додатокот кон пензијата се усогласува на начинот 
и по постапката што се пропишани за усогласување 
на пензијата, со тоа што . усогласена хот износ на 
пензијата и додатокот кон пензијата за годината во 
која се врши усогласувањето не може да го надми-
не износот на највисокиот месечен личен доход на 
функционер во федерацијата од претходната година. 

Член 13 
За правото на додаток кон пензијата решава и 

височината на тој додаток ја определува надлеж-
ната самоуправна интересна заедница за пензиско 
и инвалидско осигурување односно заедницата за 
пензиско и инвалидско исигурување на воените 
осигуреници со истото решение со кое решава за 
правото на пензија. 

Додатокот кон пензијата го исплатува истовре-
мено со пензијата, надлежната самоуправна инте-
ресна заедница за пензиско и инвалидско осигуру-
вање односно заедницата за пензиско и инвалидско 
осигурување на воените осигуреници. 

4. Годишно парично примање 

Член 14 
Народниот херој има право на годишно парич-

но примање во височина од 1.500 динари. 
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Ако народниот херој е странски државјанин .го 
живеалиште во странство, има и право на додаток 
кон годишното парично примање од став 1 на овој 
член во височина од 1.500 динари. 

Член 15 
Членот на семејството на загинат или умрен на-

роден херој има право на годишно парично прима-
ше во височина од 1.500 динари. 

Децата на народен херој го имаат правото од 
став 1 на овој член ако тоа право не го остварува 
брачниот другар, а .родителите — ако тоа право не го 
остваруваат брачниот другар или децата. 

Ако членот не семејств!ото на народен херој е 
странски државјанин со живеалиште во странство, 
го има и правото на додаток кон годишното парично 
примање од став 1 на . овој член во височина од 
1.500 динари. 

Член 16 
За правото на годишно парично примање реша-

ва и toa примање го исплатува сојузниот орган, на 
управата надлежен за прашања на борците и во-
ените инвалиди. 

5. Постојано месечно парично примање 

Член 17 
Народниот херој кој не е корисник на пензија 

или не е во работен однос, ниту самостојно во вид 
на занимање врши професионална дејност, ниту са-
мостојно со личен труд врши дејност со средствата 
на трудот во сопственост на граѓани, има право на 
постојано месечно парично примање во височина на 
просечниот месечен личен Доход во Социјалисти-
чка Федеративна, Република Југославија од прет-
ходната година, зголемен за 6'°/о. 

Брачниот другар или родителите на загинат или 
умрен народен херој имаат право на постојано ме-
сечно парично примање под условите и ЕО височи-
ната што се пропишани во став 1 на овој член. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, брачниот другар или родителите кои се ко-
рисници на пензија помала од износот на просеч-
ниот месечен личен доход во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија од претходната го-
дина зголемен за 6%, имаат право на постојано ме-
сечно парично примање во височина на разликата 
помеѓу износот н& пензијата од декември претходната 
година и просечниот месечен личен доход во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од 
претходната година зголемен за 6°/о. 

Родителите на загинат или умрен народен херој 
можат да го остварат правото на постојано месечно 
парично примање ако тоа право не го остварува 
брачниот другар. 

Ако двајцата родители на народен херој се ж и -
ви постојаното месечно парично примање определе-
но во смисла на став 2 од овој член им припаѓа во 
еднакви делови, а ако еден од родителите го испол-
нува условот предвиден во став 3 на овој член 
постојаното месечно парично примање РИМ се опре-
делува во височина на разликата помеѓу износот на 
пензијата од декември претходната година и про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија од претходна-
та година, зголемеа за 6°/о. 

Член 18 
За правото на постојано месечно парично при-

мање решава и тоа примање го исплатува надлеж-
ниот орган во "републиката односно во автономната 
покраина. 

Барање за решавање за правото на постојано 
месечно парично примање можат да поднесуваат и 
општеств ено -пол итички орга низ ацин. 

Постојано месечно парично примање се приз-
нава од денот на исполнувањето на пропишаните 
услови ако барањето за решавање за тоа право е 
поднесено во рок од три месеци од денот на испол-
нувањето на пропишаните услови, односно ако ба-
рањето е поднесено по истекот на тој рок — од 
првиот ден од наредниот месец по поднесеното 
барање. 

Член 19 
Народниот херој кој е корисник на постојано 

месечно парично примање има право на додаток 
за нега и помош од страна на друго лице во висо-
чината и под, условите што за осигурениците — 
работници се утврдува во самоуправната интерес-
на заедница за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на работниците на чиешто подрачје народниот 
херој има живеалиште. 

Правото на додаток од став 1 на овој член на-
родниот херој го остварува на начин и по постап-
ка што се пропишани за остварување ,на правата 
на воените инвалиди на додаток за нега и помош 
од страна на друго лице. 

6. Бесплатно и повластено возење 

Член 20 
Народниот херој има право на: 
1) две бесплатни патувања годишно со желез -

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

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

Член 21 
Како едно патување, во смисла на овој закон, 

се подразбира заминување од појдовното до упат-
ивте место (возење во заминување) и враќање од 
упатното во пој ДОЕНОТО1 место или во некое друго 
место (возење во враќање). 

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

Член 22 
Бесплатно и повластено возење според овој з а -

кон се користи по Образец во форма на легитима-
ција што ја пропишува и издава сојузниот орган 
на управата надлежен за прашања на борците и 
на воените инвалиди. 

Легитимацијата се издава за период од 5 години 
во декември последната година од важењето на ле-
гитимацијата што е во употреба. 

Ако народниот херој ја загуби легитимацијата 
ќе му се издаде нова врз основа на доказ лека за-
губената е огласена за неважечка во „Службен 
лист на СФРЈ". 
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7. Годишен одмор 

Член 23 
Народниот херој кој е во работен однос има 

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

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Просечниот месечен личен доход во Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија од 
претходната година зголемен за 6%, претставува ос-
нова за определување на додатокот кон пензијата 
од член 10 на овој закон. 

Височината на основата од став 1 на овој член 
и височината на постојаното месечно парично при-
мање се зголемуваат од 1 јануари текуштата годи-
на за процентот на порастот на просечниот месе-
чен личен доход во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во претходната година. 

Височината на постојаното месечно парично при-
мање утврдена според одредбата на став 2 од овој 
член се зголемува од 1 јули текуштата година за 
50°/о од процентот на порастот на просечниот ме-
сечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во првото полугодие те-
куштата година во однос на просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од претходната година, што 
претставува аконтација на зголемувањето според 
одредбата на став 2 од овој член во наредната го-
дина. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за прашања на борците и 
на воените инвалиди, според одредбите на ст. 2 и 3 
од овој член ја утврдува височината на основата од 
став 1 на овој член и височината на постојаното 
месечно парично примање, врз основа на офици-
јалните податоци на сојузната организација над-
лежна за работи на статистиката. 

Член 25 
Умрениот народен херој се погребува со воени 

почести. 
Трошоците за погреб на народен херој што не 

го надминуваат износот на пет просечни месечни 
лични доходи во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од претходната година се о-
безбедуваат од средствата на буџетот на федера-
цијата. 

Надоместот на трошоците од став 2 на овој член 
им го исплатува надлежниот орган во републиката, 
односно во автономната покраина на членовите на 
семејството, на друго лице или на општествено 

правно лице што ќе го погребе умрениот народен 
херој. 

Износот од став 2 на овој член го утврдува за 
секоја календарска година функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за прашања на борците и на воените инвалиди, врз 
основа на официјалните податоци на сојузната ор-
ганизација надлежна за работи на статистиката. 

Надоместот од став 2 на овој член може да се 
оствари доколку не е остварено правото на надо-
мест на трошоците за погреб според сојузниот за-
кон со ко] се уредуваат основните права на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" или но 

учесниците на Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
или доколку правото на парична помош во случај 
на смрт не е остварено според сојузниот закон со 
кој се уредуваат основните права на воените инва-
лиди и на семејствата на паднатите борци. 

Член 26 
Народниот херој или членот на 'семејството на 

загинат или умрен народен херој не можат да ги 
користат правата пропишани со овој закон за вре-
ме на издржување на казната затвор во траење 
подолго од шест месеци на која се осудени со пра-
восилна судска пресуда за кривични дела против 
основите на социјалистичкото самоуправно опште-
ствено уредување и безбедноста на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, како и за 
кривични дела против стопанството и единството 
на југословенскиот пазар. 

Член 27 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина води евиденција за испла-
тите што ги врши врз основа на овој закон. 

Член 28 
Сојузниот орган на управата надлежен за пра-

шања на борците и на воените инвалиди донесува 
пропис за начинот на исплата на годишното па-
рично примање, на постојаното месечно парично 
примање и на надоместот на трошоците за погреб 
на народен херој, како и за начинот на водењето 
евиденција за тие исплати и доставувањето изве-
штаи за средствата потрошени според овој закон. 

Член 29 
Средствата за остварување и користење на пра-

вата пропишани со овој закон се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата, а се користат на начи-
нот и под условите што се пропишани со сојузниот 
закон со кој се уредува финансирањето на »феде-
рацијата. 

Член 30 
За време на воена состојба, на народните хе -

рои и на членовите на семејството на загинати или 
умрени народни херои им се обезбедува правото на 
постојано месечно парично примање под условите, 
на начинот и по постапката што се пропишани со 
овој закон.4 

За време на воена состојба, на народните хе-
рои и на членовите на семејството на народни хе-
рои, како и на членовите на семејството на заги-
нати или умрени народни херои кои се корисници 
на постојано месечно парично примање им се о-
безбедува здравствена заштита и други права во 
врска со остварувањето на здравствената заштита 
во обемот, на начинот и по постапката според кои 
тие права, за време на воена состојба, ги оствару-
ваат воените инвалиди односно корисниците на се-
мејна инвалиднина. 

Правата пропишани со овој закон, освен пра-
вата од ст. 1 и 2 на овој член, не се обезбедуваат 
за време на воена состојба. 

Средства за остварување на правата од ст. 1 и 
2 на овој член се обезбедуваат според прописот со 
кој е уредено финансирањето на федерацијата за 
време на воена состојба. 

Начинот на исплата на примањата од став 1 
на ОВОЈ член го пропишува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и на во- 1 
ените инвалиди, во спогодба со функционерот^ кој 
раководи со сојузниот орган на управата надле-
жен за работи на финансиите. 
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620. 

Врз основа ка член 24 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. €8/81), Законодавно-
правната комисија на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, на седницата од 8 јули 1982 годи-
на, го утврди пречистениот текст на Законот за бо-
речкиот додаток. 

Пречистениот текст на Законот за боречкиот 
додаток ги опфаќа: Законот за боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Законот за из-
мени и дополненија на Законот за боречкиот до-
даток („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Законот 
за измена на Законот за боречкиот додаток („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/81) и Законот за измени 
и дополненија на Законот за боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81), во кои е наз -
начен денот на влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр. 277/9 
28 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 
Д-р Сурја Пуповци, е. р. 

З А К О Н 

ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Со овој закон се уредува правото на додаток 

кон личниот доход остварен вјрз основа на работен 
однос (во натамошниот текст: боречки додаток). 

Право на боречки додаток според овој закон 
имаат: 

1) учесниците од Народноослободителната бор-
ба—државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кои во Народноослободител-
ната борба стапиле пред 9 септември 1943 година 
односно пред 13 октомври 1943 година, а на кои, 
според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување, времето од стапувањето во Народно-
ослободителната борба до 15 мај 1945 година и м е за-
сметаш) во, посебен стаж во двојно траење; 

2) учесниците од Шпанската национа лноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на — државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на кои времето поминато во 
формациите на шпанската републиканска војска им 
е засметаш) во посебен стаж во двојно траење; 

3) учесниците од Н ародноос лободителното дви-
жење на Грција—државјани на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија кои во тоа 
движење стапиле пред 9 септември 1943 година, а 
на кои, според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување, времето од стапувањето во 
Кародноослободителното движење на Грција, а на ј -
рано од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 година, 
им се сметаа непрекинато во посебен стаж во двој-
но траење. 

Како учесници од Народноослободителната бор-
ба од став 1 на овој член кои во Народноослободи-
телната борба стапиле пред 13 октомври 1943 годи-
на се сметаат • лицата што станале југословенски 
државјани според Договорот за мир со Италија или 

како југословенски државјани биле постојано нас-
тане™ на територијата што со овој договор и е 
припоена на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија или се родени на територијата на 
Италија а станале југословенски државјани. 

Член 2 
Лицата од член 1 ста® 2 на овој закон (во на-

тамошниот текст: борци) што имаат на јмалку 15 
години пензиски стаж, од што на јмалку 10 години 
стаж на осигурување според сојузниот закон со кој 
се уредуваат основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, имаат право на боречки 
додаток додека се во работен однос со полно ра-
ботно време ако месечниот износ на личниот доход 
им е помал од износот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година, зголемен за 6%. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, право на боречки додаток имаат и борците 
што, според наодот и мислењето на надлежната 
лекарска комисија, работат со скратено работно 
време ако се воени инвалиди или инвалиди на тру-
дот „односно жените што, според прописите имаат 
право да работат со скратено работно време пора-
ди доење или негување на дете. 

Во стажот на осигурување од став 1 на овој 
член се засметуваат во еднократно траење и сите 
периоди што на борецот му се засметели во посебен 
стаж во двојно траење. 

Член 3 1 ^ 
Боречкиот додаток се определува во височина 

на разликата помеѓу личниот доход остварен за р а -
ботата во полно работно 9реме и износот на просе-
чниот месечен личен доход во Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југославија од претходната 
година, зголемен за 6% (во натамошниот текст: ос-
нова за определување на боречкиот додаток). 

Личниот доход остварен за работата во полно 
работно време, во смисла на став 1 од овој член, не 
може да биде помал од загарантираниот личен до-
ход утврден во основната организација на здру-
ж е н труд, друга самоуправна организација или за -
едница во ноја е вработен борецот (во натамошниот 
текст: организација односно заедница). 

Член 4 
Основата за определување на боречкиот дода-

ток се зголемува од 1 јануари тековната година за 
процентот на порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во претходната година. 

Основата за определување на боречкиот дода-
ток, утврдена според одредбата на став 1 од овој 
член се зголемува од 1 јули тековната година за 
50'% од процентот на порастот на просечниот месе-
чен личен доход во Социј а листичка Федеративна 
Република Југославија во првото полугодие на те-
ковната година во однос на просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка-Федеративна Ре-
публика Југославија од претходната година, што 
претставува аконтација на зголемувањето според 
одредбата на став 1 од овој член во наредната го-
дина. 

Основата за определување на боречкиот дода-
ток ја утврдува, според одредбите на ст. 1 и 2 од 
овој член, функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за прашања на борци-
те и воените инвалиди, врз основа на официјални-
те податоци од сојузната организација надлежна за 
работи .на статистиката. 
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Член 5 
Борецот има право на боречки додаток "и за 

време на привремена невработеност, ако во времето 
на престанувањето на работниот однос примал з-
речки додаток и ако има право на паричен надо-
мест според прописите за вработувањето. 

Боречкиот додаток од став 1 на овој член изне-
сува 50% од износот на боречкиот додаток што му 
припаѓал на борецот во последниот месец пред пре-
станувањето на работниот однос. 

Право на боречки додаток за време на привре-
мена невработеност, во височината определена во 
смисла на став 2 од овој член, има и борецот кој 
до престанокот на работниот однос не остварил 
право на боречки додаток, ако во последниот месец 
пред престанокот на, работниот однос ги исполнувал 
условите за тој додаток. 

Член 6 
Боречкиот додаток влегува во основата за од-

редување на пензијата и на паричните надомести 
што им припаѓаат на осигурениците според про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување, 
како и во основата за одредување на надоместот на 
личниот доход според прописите за здравственото 
осигурување. 

Член 7 
За правото на боречки додаток решава надлеж-

ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина (во натамошниот текст: надлежен орган) 
според седиштето на организацијата односно на за-
едницата. 

Решението донесено во прв степен со кое се 
признава правото на боречки додаток подлежи на 
ревизија. 

Во постапката на ревизија сходно се примену-
ваат одредбите за ревизија на решенија од сојуз-
ниот закон со кој се уредуваат основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
бортт-

Член 8 
Борецот има право на боречки додаток од де-

нот кога ќе ги исполни условите пропишани со овој 
закон за остварувања на, правото на боречки дода-
ток, ако барањето за остварување на тоа право е 
поднесено во рок од три месеци од денот на испол-
нувањето на условите. 

Ако барањето за остварување на правото на 
боречки додаток е поднесено по истекот на рокот 
од став 1 на овој член, борецот има право на боре-
чки додаток од првиот нареден месец по поднесува-
њето на барањето, како и за три месеци одназад. 

Ако барањето за остварување на правото на бо-
речки додаток е поднесено пред да се утврди посеб-
ниот стаж со решение на надлежниот орган според 

• одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат 
основните поава од пензиското и инвалидското оси-
гурување, борецот има право на боречки додаток 
од првиот ден на наредниот месец' по донесувањето 
на конечното решение за утврдувањето на посеб-
ниот стаж. 

Член 9 
Решението со кое е признато правото на боре-

чки додаток и на кое е дадена согласност во пос-
тапка на ревизија, надлежниот орган и го доставу-
ва на организацијата односно- на заедницата зара-
ди извршување. 

Член 10 
Височината на боречкиот додаток ја определува 

организацијата односно заедницата која и го ис-
платува боречкиот додаток истовремено со личниот 
доход. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, на борците што се изработени к а ј работни 
луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани, 
односно к а ј други лица, како и на привремено нев-
работените борци, боречкиот додаток им го опреде-
лува и исплатува надлежниот орган. 

Член 11 
Месечниот износ на боречкиот додаток се опре-

делува и исплатува кдко аконтација, за секој месец 
во ко ј личниот доход на борецот е помал од основ-
ата за определување на боречкиот додаток. 

Член 12 
Височината на боречкиот додаток конечно се 

утврдува по истекот на секое тримесечје, врз основа 
на пресметката на личниот доход што го остварил 
борецот во односното тримесечје. 

За т р и м е с е ч ј е ^ за кое нема да се изврши прес^ 
метка на личниот доход, височината на боречкиот 
додаток конечно се утврдува врз основа на личниот 
доход што му е исплатен на борецот, како аконта-
ција, во тоа тримесечје. 

Ако при утврдувањето на боречкиот додаток во 
смисла на став 1 од овој член се установи дека ка 
име аконтација на боречкиот додаток во односното 
тримесечје е исплатено повеќе од износот на конеч-
но утврдениот боречки додаток односно дека лич-
ниот доход на борецот, утврден за тој период, е по-
голем од основата за определување на боречкиот 
додаток, разликата се запира при исплатата на лич-
ниот доход на борецот во наредното тримесечје. 

Член 13 
Средствата за исплата на боречкиот додаток 

според овој закон се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата, а се користат на начинот и под усло-
вите што се пропишани со сојузниот закон со кој 
се уредува финансирањето на федерацијата. 

Надлежниот орган и става на располагање на 
организацијата односно на заедницата средства за 
исплата на боречкиот додаток во височина од 
50% од износот што организацијата односно заед-
ницата го исплатила на име боречки додаток во 
изминатото тримесечје. 

По истекот на секое тримесечје, надлежниот 
орган и организацијата односно заедницата вршат 
пресметка на средствата исплатени на име боречки 
додаток во тој период. 

Врз основа на извршената пресметка, надлеж-
ниот орган и ги дозначува на организацијата однос-
но на заедницата средствата во височина на разли-
ката помеѓу аконтацијата од став 2 на овој член и 
вкупниот износ што организацијата односно заед-
ницата го исплатила на име боречки додаток. 

Пресметката во смисла на став 3 од овој член 
за изминатата година може да се изврши најдоцна 
до 31 март текуштата година. 

Член 14 
Надлежниот орган води евиденција за средства-

та исплатени на име боречки додаток. 

Член 15 
Организациите односно заедниците и работните 

луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани, 
односно другите лица к а ј кои борецот е вработен, 
се должни на надлежниот орган, по негово барање, 
да му доставуваат податоци за личниот, доход на 
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борецот и други податоци потребни за решавање на 
правото на боречки додаток, односно за определу-
вање на височината - и за исплатата на боречкиот 
додаток. 

Член 16 
Надлежниот орган се грижи за законитото, пра-

вилното и брзото остварување на правото на бореч-
ки додаток и tia таа цел има право да врши контро-
ла на правилноста на утврдувањето на височината 
и исплатата на додатокот. 

Член 17 
Сојузниот орган на управата надлежен за пра-

шања на борците и на воените инвалиди донесува 
пропис за начинот на определувањето на височина-
та на боречкиот додаток, за начинот на вршењето 
на пресметката на средствата исплатени на име 
боречки додаток, како и за начинот на водењето 
евиденција за тие средства и доставувањето извеш-
таи за средствата потрошени за исплата на боречки 
додаток. 

Член 18 
Ако на борецот по донесувањето на решението 

за хиризнагање на правото на боречки додаток му 
престанал работниот однос к а ј една организација 
односно заедница а тој ќе заснива работен однос 
ка ј друга организација односно заедница на терито-
ријата за која месно е надлежен истиот орган, тој 
орган ќе и достави на организацијата односно заед-
ницата копија од решението за признавање на пра-
вото на боречки додаток со потребните податоци и 
со налог за исплата на боречкиот додаток. 

Ако на борецот по донесувањето на решението 
за признавање на [правото на боречки додаток му 
престанал работниот однос к а ј една организација 
односно заедница а тој ќе заснове работен однос 
ка ј друга организација односно заедница и а терито-
ријата за која месно е надлежен друг орган, органот 
на .управата што бил надлежен според местото на 
поранешното вработување на борецот ќе му го дос-
тави на органот надлежен според местото на него-
вото ново вработување целиот предмет со сите списи 
и потребните податоци. Органот надлежен според 
местото на новото вработување, на организацијата 
односно заедницата ќе и достави копија од реше-
нието за признавање на правото на боречки додаток 
со потребните податоци и со налог за исплата на 
боречкиот додаток. 

Член 19 
Одговорното лице на организацијата односно на 

заедницата ќе се казни за прекршок со паричка 
казна до 500 динари, ако борецот го лиши од приз-
натото право или ако му го ограничи признатото 
право на боречки додаток, односно ако на надлеж-
ниот орган не му ги достави податоците барани во 
смисла на член 15 од овој закон или му достави 
неточни податоци, или ако го „оневозможи надлеж-
ниот орган да врши контрола над правилноста на 
утврдувањето на височината и на исплатата на бо-
речкиот додаток. 

Член 20 
Додека во организацијата односно заедницата 

не ќе се утврди загарантираниот личен доход, како 
загарантиран личен доход во смисла на член 3 став 
2 од овој закон ќ е се смета личниот. доход утврден 
со општествен договор, односно со закон. 

Член 21 
За време на воена состојба не се обезбедува 

правото на боречки додаток пропишано со овој 
закон. 

621^. 

Врз основа на член 14 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на ли-
цата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со 
мечови, со орден Бел орел со мечови и со Златен 
медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
G8/81), Законодавно-правката комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 8 
јули 1982 година, го утврди пречистениот текст на 
Законот за основните права на лицата одликувани 
со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, со орден 
Бел орел со мечови и со Златен медал на Обилиќ. 

Пречистениот текст на Законот оа основните 
права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со 
Златен медал на Обилиќ ги опфаќа : Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со орден К а -
ра гор гев а ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со 
мечови и со Златен медал на Обилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72), Законот за измена на 
Законот за основните права на лицата одликувани 
со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, со орден 
Бел орел со мечови и со Златен медал на Обилиќ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), Законот за 
измени и дополненија на Законот за основните пра-
ва на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со 
Златен медал на Обилић („Службен лист ша СФРЈ", 
бр. 33/78) и Законот са измени и дополненија на З а -
конот за основните права на лицата одликувани со 
орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, со орден Бел 
орел со мечови и со Златен медал на Обилиќ („Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 68/81), во кои е назначен 
денот на влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр.'276/9 . I 
28 јули 1932 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 

• на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 
д -р Сурја Пуповца е. р^ 

З А К О Н 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУ-
ВАНИ СО ОРДЕН KAPAfOPfEBA ЅВЕЗДА СО 
МЕЧОВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧОВИ И 

СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЕ 

(пречистен текст) 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основните права на 

лицата одликувани со орден Караѓортева ѕвезда со 
мечови, со орден Бел орел со мечови и со Златен 
медал на Обилиќ, како и на членовите на семејства-
та на лицата одликувани со орден Кар а ѓорѓев а 
ѕвезда со мечови. 

Член 2 
Лицето одликувано со орден Кара ѓорѓева ѕвезда 

со мечови, со орден Бел орел со мечови или со З л а -
тен медал на Обилиќ, што е установен во Црна 
Гора 1851 година (во натамошниот текст: одликува-
ното лице) ги има следните основни права: 

1) право на здравствена заштита; 
2) право на бањско и климатско лекување; 
3) право на бесплатно возење. 

v 
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Лицето одликувано со ордан Караѓорѓева ѕвез-
да со мечови, покрај правата од став 1 на овој член 
има право на годишно парично примање во- височи-
на од l.tfOO динари. 

Член 3 
Членовите на семејството на умрено лице одли-

кувано со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови 
имаат право на здравствена заштита и на годишно 
парично примање во височина од 1.500 динари. 

Членови на семејството, во смисла на овој за-
кон, се брачниот другар и децата родени во брак 
или вон брак и посвоените деца, како и пасиноците 
и внуците без родители што ги издржувало одлику-
ваното лице — до наполнетата 15 година возраст, 
односно ако се на школување — до наполнетата 26 
година, а ако се неспособни за стопанисување — 
додека трае неспособноста, под услов да настанала 
пред 15 година односно пред 26 година. 

Неспособноста на децата за стопанисување се 
утврдува под условите и по постапката што се про-
пишани за утврдување на неспособноста за стопа-
нисување на членовите на семејството на воените 
инвалиди, според прописите со кои се уредуваат 
правата на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци. 

Член 4 
Средствата за остварување и користење на пра-

вата пропишани со ОБОЈ закон се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата, а се користат на начинот 
и под условите што се пропишани со сојузниот за-
кон со кој се уредува финансирањето на федера-
цијата. 

Член 5 
Одликуваното лице има право на здравствена 

заштита во обемот што е пропишан за воените ин-
валиди. 

Члековите на семејството на умрено лице од-
ликувано со орден Караѓррѓеза ѕвезда со мечови 
имаат право на здравствена заштита во обемот што 
е пропишан за корисниците на семејна инвалидни-
на според сојузниот закон со кој се уредуваат ос-
KODHIITO права на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите 6о'рци. 

Одредбите на сојузниот закон со кој се уреду-
ваат основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци, што се однесуваат 
на здравствената заштита на воените инвалиди и 
на корисниците на семејна инвалиднина, се приме-
нуваат и на корисниците на здравствена заштита 
според овој закон. 

Член 6 
На одликуваното лице што е корисник на пен-

зија, му се исплатува пензијата во нонамален износ 
додека се наоѓа во здравствена организација на 
здружен труд во која има сместување и исхрана. 

Член 7 
Одликуваното лице има право на бањско и кли-

матско лекување во обемот што е пропишан за вое-
ните инвалиди. 

Правото од став 1 на овој член одликуваното 
лице го остварува под . условите, на начинот и по 
постапката што се пропишани за остварување на 
правото на воените инвалиди на бањско и климат-
ско лекување. 

Член 8 
Одликуваното лице има право на две бесплатни 

патувања годишно со авион, железница, брод и 
автобус. 

Како едно бесплатно (патување годишно во сми-
сла на овој закон, се подразбира заминувањето од 
појдозното до упатеното место (возење на заминува-
ње) и враќањето-од упатеното во појдовното место 

. или во некое друго место (возење на враќање). 
При возењето во заминување и при возењето 

на враќање, од пој ДОЕНОТО Д О упатното место или 
обратно, можат да се користат превозни средства на 
сите гранки од сообраќајот (авион, железница, брод 
и автобус). 

Член 9 
Бесплатно и повластено возење според Овој за -

кон се користи по образец во форма на легитима-
ција што ја пропишува и издава сојузниот орган на 
управата надлежен за прашања на борците и на 
воените инвалиди. 

Легитимацијата се издава, за (период од пет го-
дини, во декември последната година од важењето 
на легитимацијата која е во употреба. 

Ако одликуваното лице ја загуби легитимација-
та, ќе му се издаде нова врз основа на доказ дека 
загубената легитимација е огласена за неважечка 
во „Службен лист на СФРЈ" . 

Член 10 
Во случај на смрт на лице одликувано со орден 

Караѓорѓева ѕвезда со мечови, оној што ќ е го пог-
ребе умрениот има право на паричен надомест на 
трошоците за погреб во височина на три просечни 
месечни лични доходи во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија од претходната го-
дина. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува 
и за тоа води евиденција надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина. 

Височината на надоместот од став 1 на овој 
член, ја утврдува за секоја календарска година 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за прашања на борците и на 
воените инвалиди, врз основа на официјалните по-
датоци на сојузната организација надлежна за 
работи на статистиката. 

Правото на членовите на семејството на надо-
мест на трошоците за погреб и на посмртна помош 
според прописите за здравственото осигурување не 
влијае врз правото на надомест од став 1 на овој 
член. 

Член И 
За правото на годишно парично примање и на 

бесплатно возење решава сојузниот орган на упра-
вата надлежен за прашања на борците и на воените 
инвалиди кој и го исплатува годишното парично 
примање. ^ 

Сојузниот орган на управата надлежен за пра-
шања на борците и на воените инвалиди донесува 
пропис за начинот на исплатата на годишното па-
рично примање и на трошоците за погреб на лицето 
одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, 
како и за ' начинот на водењето евиденција за тие 
исплати и доставувањето извештаи за средствата 
потрошени според овој закон. 

Член 12 
Одликуваните лица што биле организатори, 

функционери и активни членови на квислиншка 
организации или се обележиле со таква работа, и 
кои поради таквата работа со правосилна судска 
Пресуда се осудени на казна затвор во траење над 
6 месеци или на казна строг затвор, не можат да ги 
остваруваат правата според ОБОЈ закон. 
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Член 13 
За време на воена состојба, на одликуваните 

лица и на членовите на семејството на умрени лица 
одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови 
им се обезбедува здравствена заштита во обем, на 
начин и по постапка според која тие справа, за вре-
ме на воена состојба, ги остваруваат воените инва-
лиди односно корисниците на семејна инвалиднина. 

Правата пропишани со овој закон, освен права-
та од став 1 на овој член, не се обезбедуваат за 
време на воена состојба. 

Средства за остварување на правата од став 1 
на овој член се обезбедуваат според прописот со кој 
е уредено финансирањето на федерацијата за вре-

.ме на воена состојба. 

622. 
Врз основа на член 39 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на бор-
ците од Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 68/81), Законодавно-правната 
комисија на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, на седницата од 8 јули 1982 година, го ут-
врди пречистениот текст на Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и (револуционерна војна од 1936 до 1939 
година. 

Пречистениот текст на Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година ги опфаќа: Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 67/72), Законот за допол-
ненија на Законот за основните права на борците 
од Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен 
лист на СФРЈ"* бр. 40/73), Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за основните пра-
ва на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 33/76), 
Законот за измена на Законот за основните права 
на борците од Шпанската националноослободителна 
и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
С,Службен лист на СФРЈ'1, бр. 32/81), Законот за из-
мени и дополненија на Законот за основните права 
на борбите од Шпанската национа лноослободителна 
и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81), во кои е наз -
начен денот на влегувањето во сила на овие закони. 

АС бр. 275/10 
28 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Сурја Пуповца, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД 
ШПАНСКАТА Н АДНОН А Ј И О О С ДОВОДИТЕ ЛИ А 
И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 

ГОДИНА 

(Пречистен текст) 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основните права на 

борците од Шпанската националнооолободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на 
членовите на нивните семејства. 

Борец југословенски државјанин, во смисла на 
ОБОЈ закон, е лице што учествувало во формациите 
на шпанската републиканска војска во антифашис-
тичката, националноослободителната и револуцио-
нерната војна од 1936 до 1939 година, и кое оства-
рило континуитет на револуционерна работа во вре-
мето од 6 април 1941 до 15 (мај 1945 година (во пона-
тамошниот текст: шпанскиот борец). 

Својството на шпански борец од став 1 на овој 
член го утврдува сојузниот орган на управата над-
лежен за прашања на борците и на воените инвали-
ди врз основа на мислење на Здружението на југо-
словенските доброволци од шпанската републикан-
ска војска од 1936 до 1939 година. 

II. ОСНОВНИ ПРАВА 

Член 2 
Шпанскиот борец ги има следните основни 

права: 
1) право на здравствена заштита и паричен на-

домест во врска со остварувањето на здравствената 
заштита; 

2) право на бањско и климатско лекување; 
3) право на додаток кон пензијата; 
4) право на постојано месечно парично при-

мање; 
5) право на годишно парично примање за зази-

ре ину в ање; 
6) право на бесплатно и повластено возење; 
7) право на годишен одмор. 

Член 3 
Членовите на семејството на шпански борец 

имаат право на здравствена заштита. 
По смртта на шпанскиот борец, членовите на 

неговото семејство ги имаат следните основни права: 
1) право на здравствена заштита; 
2) право на додаток кон пензијата; 
3) право на постојано месечно примање; 
4) право на надомест на трошоците за погреб. 
Членови на семејството на шпански борец, во 

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

вон бракот и посвоените деца, како и пасиноците 
и внуците без родители што ги издржувал шпан-
скиот борец — до наполнети 15 години возраст од-
носно ако се на школување — до наполнети 26 
години, а ако се неспособни за стопанисување, до-
дека трае неспособноста, под услов да настанала 
пред 15 односно пред 26 година; 

2) родителите, како и очувот, маќеата и посвои-
телот. 
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Неспособноста на децата за стопанисување се 
утврдува под условите и според постапката што се 
пропишани за утврдување на неспособноста за-сто-
панисување на членовите на семејството на воените 
инвалиди според прописите со кои се уредуваат 
правата на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци. 

1. Здравствена заштита и парички надомести во 
врска со остварувањето на здравствената заштита 

Член 4 
Шпанскиот борец има право на здравствена 

заштита во обемот пропишан за воените инвалиди. 
Членовите на семејството на шпанскиот борец 

и членовите на семејството на умрен шпански бо-
рец, кои се корисници на постојано месечно парично 
примање според овој закон, имаат право на здрав-
ствена заштита ЕО обемот пропишан за корисниците 
на семејна инвалиднина според одредбите на сојуз-
ниот закон со кој се уредуваат основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци. 

Член 5 
Шпанскиот борец кој е во работен однос, за 

време на 'привремената спреченост за работа во 
смисла на прописите за здравствено осигурување, 
има право на надомест на личниот доход во висо-
чина на неговиот просечен месечен личен доходок 
остварен за последните 12 месеци пред месецот во 
кој настанала привремената спреченост за работа. 

Шпанскиот борец има право на надомест н-з 
личниот доход во височината утврдена во став 1 
овој член и за време на лекување во здравствена 
организација на здружен труд во која има сместу-
вање и исхрана, како и за време на користење на 
бањско и климатско лекување. 

На шпанскиот борец кој е корисник на пензија, 
додаток кон пензијата, парични надомести според 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување 
или на постојано месечно парично примање според 
овој закон, за време на лекувањето во здравствена 
организација на здружен труд во која има сместу-
вање и исхрана му се исплавува пензијата, додато-
кот кон пензијата, паричниот надомест или посто-
јаното месечно парично примање во ненамален 
износ. 

Член 6 
Шпанскиот борец може да ја остварува здрав-

ствената заштита ка ј воените санитетски органи и 
установи на начинот и според постапката што се 
пропишани за воените лица. 

Шпанскиот борец кој е здравствено осигурен 
како воен осигуреник може здравствената заштита 
да ја остварува к а ј здравствените организации на 
здружен труд, на начинот и според постапката што 
се пропишани за осигурениците — работници. 

Член 7 
Одредбите на сојузниот закон со кој се уреду-

ваат основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци, што се однесуваат на 
здравствената заштита на воените инвалиди и на 
корисниците на семејна инвалиднина, се примену-
ваат и на шпанските борци и на членовите на нив-
ните семејства. 

2. Бањско и климатско лекување 

Член 8 
Шпанскиот борец има право на бањско и кли-

матско лекување во обемот што е пропишан за 
воените инвалиди. 

Правото од став 1 на овој член шпанскиот бо-
рец го остварува под условите, на начинот и по 
постапката што се пропишани за остварување на 
правото на воените инвалиди на бањско и климат-
ско лекување. 

• Ако шпанскиот борец оствари право на бањско 
и климатско лекување како воен инвалид или како 
народен херој, не може да го оствари тоа право во 
истата календарска година и според овој закон. 

3. Додаток кон пензијата 

Член 9 
Шпанскиот борец кој е корисник на пензија 

според прописите за пензиско и инвалидско осигу-
рување, има право на додаток кон пензијата во ви-
сочина на разликата помеѓу пензијата и износот на 
неговиот просечен личен доход остварен за послед-
ните 12 месеци пред денот на пензионирањето или, 
ако е тоа за него поповолно, во височина на разли-
ката помеѓу пензијата и износот на пензиската ос-
нова од која му е определена пензијата. 

На шпанскиот борец ко ј е корисник на пензија, 
според прописите за пензиско и инвалидско осигу-
рување на воените осигуреници, додатокот кон 
пензијата од став 1 на овој член му се определува 
во височина на разликата помеѓу пензијата и изно-
сот на платата и другите примања што се земени 
како основа за определување на неговата пензија. 

Износот на пензијата, со додатокот кон пензи-
јата, определен во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, 
не може да биде поголем од износот на најголемиот 
месечен личен доход на функционер во федераци-
јата од претходната година. 

Член 10 
Шпанскиот борец кому пензијата определена 

односно усогласена според прописите за пензиско и 
инвалидско осигурување, со додаток коч пензијата 
определен во смисла на член 9 од овој закон, му 
изнесува помалку од просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија од претходната година, зголемен за 
6<7о, има право на додаток кон пензијата во височи-
на на разликата помеѓу пензијата и просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија од претходната годи-
на, зголемен за в°1о. 

Член 11 
По исклучок од одредбите на чл, 9 и 10 од овој 

закон, шпанскиот борец кој остварил право на пен-
зија со пензиски стаж помал од 15 години и со стаж 
на осигурување помал од десет години, има право 
на додаток кон пензијата во височина на разликата 
помеѓу пензијата и износот од 85% од просечниот 
месечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија од претходната година, 
зголемен за 6%. 

Член 12 
Членовите на семејството на умрен шпански 

борец кои имаат право на семејна пензија според 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување 
односно според прописите за пензиско и инвалид-
ско осигурување на воените осигуреници имачт и 
право на додаток кон пензијата, што се определува 
на истиот начин: и во истиот процент како .семејната 
пензија. 

Член 13 
Додатокот кон пензијата се усогласува на начи-

нот и по постапката што се пропишани за усогла-
сување на пензиите, со тоа што усогласениот износ 
на пензијата и на додатокот кон пензијата за годи-
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ната во каја се врши усогласувањето не може да го 
надмине износот на највисокиот месечен личен до-
ход на функционер во федерацијата од (претходна-
та година. 

Член 14 
За правото на додаток кон пензијата решава и 

височината на тој додаток ја определува надлежна-
та самоуправна интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување односно заедницата за 
пензиско и инвалидско осигурување на воените 
осигуреници со истото решение со кое решава за 
правото на пензија. 

Додатокот кон пензијата го исплатува, истовре-
мено со пензијата, надлежната самоуправна инте-
ресна заедница за пензиско и инвалидско осигуру-
вање, односно заедницата за пензиско и инвалидско 
осигурување на воените осигуреници. 

4. Постојано месечно парично примање 

Член 15 
Шпанскиот борец кој не е корисник на пензија 

или не е во работен однос, ниту самостојно во вид 
на занимање врши професионална дејност, нк ту 
самостојно со личен труд врши дејност со средства 
на трудот во сопственост на граѓани, има право 
на постојано месечно парично примање IBO височина 
од 85% од просечниот месечен личен доход во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
од претходната година, зголемен за 6°/о. 

Право на постојано месечно парично примање 
под условите од став 1 на овој член има и членот 
на семејството на умрен шпански борец ако, во 
поглед на годините на староста или неспособноста, 
ги усполнува условите за остварување на правото 
на семејна пензија, пропишани со сојузниот закон 
со кој се уредуваат правата од пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници. 

Родителите на умрен шпански борец имаат пра-
во на постојано месечно парично примање, ако тоа 
право не го остваруваат брачниот другар и децата. 

На брачниот другар на умрен шпански борец, 
кој е корисник на постојано месечно парично при-
мање, му престанува тоа право со денот на стапу-
вањето во брак. 

Член 16 
7 Височината на постојаното месечно парично 

примање им се определува на членовите на семеј-
ството на умрен шпански борец на начинот и во 
процентот што се предвидени за определување на 
семејната пензија според сојузниот закон со кој се 
уредуваат правата од пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Член 17 
Постојаното месечно парично примање припаѓа 

од денот на исполнувањето на условите за призна-
вање на правото на (постојано месечно парично при-
мање, ако барањето е поднесено во рок од три ме-
сеци од денот на исполнувањето на условите. Ако 
барањето е поднесено по истекот на овој рок, пос-
тојаното месечно парично примање припаѓа од 
првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето. 

Член 18 
За правото на постојано месечно парично при-

мање решава и тоа примање го (исплатува надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономната 
покраина. 

Член 19 
Шпанскиот борец кој е корисник на постојано 

месечно парично примање има право на додаток за 
нега и помош од страна на друго лице во височина-
та и под условите што за осигурениците работници 
се утврдени во самоуправната интересна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување на работни-
ците на чие (подрачје шпанскиот борец има живеа-
лиште. 

Правото на додаток од став 1 на овој член 
шпанскиот борец го остварува на начинот и по пос-
тапката што се пропишани за остварување на 
правото на воените инвалиди на додаток за нега и 
помош од страна на друго лице. 

5. Годишно парично примање за закрепнување 

Член 20 
Шпанскиот борец има право еа годишно парич-

но примање за закрепнување во височина на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија од претходна-
та година, зголемен за 13'%>. 

За правото на годишно парично примање за 
закрепнување решава и тоа примање го исплатува 
сојузниот орган на управата надлежен за прашања 
на борците и на воените инвалиди. 

6. Бесплатно и повластено возење 

Член 21 
Шпанскиот борец има право на: 
1) едно бесплатно патување годишно со желез-

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

2) четири патувања годишно со железница, 
брод, или автобус, со повластица од 75°/о од редов-
ната возна цена; 

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

Член 22 
Како едно патување, во смисла на овој закон, 

се подразбира закинување од пој доеното до упат-
ивте место (возење во заминување) и враќање од 
у патното во пој доеното место или во некое друго 
место {возење во враќање). 

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

Член 23 
Бесплатното и повластеното возење според овој 

закон се користи според образецот во форма на ле-
гитимација што ја пропишува и издава сојузниот 
орган на управата надлежен за прашања на борците 
и на воените инвалиди. 

Легитимацијата се издава за период од пет го-
дини во декември на последната година на важење 
на легитимацијата која е во употреба. 

Ако шпанскиот борец ја загуби легитимацијата, 
ќе му се издаде нова врз основа на докази дека за-
губената легитимација е огласена за неважечка во 
„Службен лист на СФРЈ". 

7. Годишен одмор 

Член 24 
Шпанскиот борец што е во работен однос има 

право на годишен одмор во траеше од 30 работни 
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декови независно од работниот стаж и од должи-
ната на непрекинатата работа. 

8. Надомест на трошоците за погреб 

Член 25 
Во случај на смрт на шпанскиот борец, члено-

вите на семејството што ќе го погргбат умрениот 
имаат право на надомест на трошоците за погреб 
во височина на три просечни месечни лични доходи 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од претходната година. 

Ако умрениот шпански борец не го погребат 
членовите на семејството, правото на надомест од 
став 1 на овој член го има лицето што ќе го погребе 
умрениот. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Правото на членовите на семејството на надо-
мест на трошоците за погреб и на посмртна помош, 
според ,прописите за здравствено осигурување, не 
влијае врз правото на надоместот од став 1 на овој 
член. 

Правото од став 1 на овој член може да се ос-
твари доколку правото на надомест на трошоците 
за погреб не е остварено според сојузниот закон со 
кој се уредуваат основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, или доколку 
правото на парична помош во случај на смрт не е 
остварено според сојузниот закон со кој се уреду-
ваат основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци. 

Член 26 
Членовите на семејството, друго лице или оп-

штестЕено-правно лице, што ќе изврши превоз на 
умрениот шпански борец од местото во кое умрел 
до местото во кое е погребан, има право на надомест 
на фактичните трошоци за тој превоз. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Просечниот месечен личен доход во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија од прет-
ходната година, зголемен за 6°/о, претставува основа 
за определување на височината на додатокот кон 
пензијата од чл. 10 и 11 на овој закон и на постоја-
ното месечно парично примање од член 15 на овој 
закон. 

Височината на основата од став 1 на овој член, 
височината на годишното парично примање за зак-
репнување и на надоместот на трошоците за погреб 
се зголемуваат од 1 јануари на тековната година за 
процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во претходната година. 

Височината на основата за определување нч 
постојаното месечно парично примале, утврдена 
според одредбата на став 2 од овој член, се зголему-
ва од 1 јули на тековната година за 50°/о од процен-
тот на порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во првото полугодие на тековната година 
во однос на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосл • 
вија од претходната година што претставува акон-
тација на зголемувањето според одредбата на став 
2 од овој член во наредната година, 

Височината на основата од став 1 на овој член 
и височината на годишното парично примање за 

закрепнување и на надоместот на трошоците За 
погреб, во смисла на ст. 2 и 3 од овој член, ги утвр-
дува функционерот кој раководи со сојузниот орган 
па управата надлежен за прашања на борците и на 
воените ита ал ид и, врз основа на официјалните 
податоци на сојузната организација надлежна за 
работи на статистиката. 

Член 28 
Додатокот кон пензија и постојаното месечно 

парично примање можат да бидат предмет на из-
вршување или обезбедување, и тоа: 

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

Член 29 
Средства за остварување и користење на пра-

вата пропишани со овој закоп се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата, а се користат на начинот 
и под условите што се пропишани ЕО сојузниот 
закон со кој се уредува финансирањето на феде-
рацијата. 

Член 30 
Надлежниот ооган во републиката односно во 

автономната покраина води евиденција за исплати-
те што ги врши врз основа на овој закон. 

Член 31 
Шпанскиот борец или членот на семејството на 

умрен шпански бооец не може да ги користи пра-
вата пропишани со овој закон за време на издржу-
вањето на казната затвор во траење подолго од 
шест месеци на која е осуден со правосилна судска 
пресуда за кривични дела против основите на со-
цијалистичкото самоуправно општествено уредува-
ње и безбедноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, како и за кривични- дела 
против стопанството и единството на југословен-
скиот пазар. 

Правата пропишани со овој закон не може да 
ги користи ни шпанскиот борец кој живее во стран-
ство и активно дејствува против основите на соци-
јалистичкото самоуправно општествено уредување 
и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Правата пропишани со овој закон не може да 
ги користи ви членот на семејството на шпански 
борец од став 2 на овој член. 

Член 32 
Сојузниот орган на управата Надлежен за пра-

шања на борците и на воените инвалиди донесува 
пропис за начинот на исплатата на годишното парич-
но примање за закрепнување, на постојаното месеч-
но парично примање, на надоместот на трошоците 
зг погреб и на надоместот на трошоците за превоз 
ка умрен шпански борец, како и за начинот на во-
дењето на евиденција за тие исплати и за доставу-
вање на извештаи за потрошените средства според 
овој закон. 

Член 33 
Шапанскиот борец и членовите на неговото се-

мејство што ги користат правата пропишани со 
сојузниот закон со кој се уредуваат основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 1941", не 
можат да ги користат и правата пропишани со овој 
закон. 

Член 34 
За време на Броена состојба, на шпанските борци 

и на членовите на семејството на умрени шпански 
борци им се обезбедува правото на постојано месеч-
но парично примање под условите, на начинот и по 
постапката што се пропишани со овој закон. 
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За време на воена состојба, на шпанските борци 
и на членовите на семејството на шпански борци, 
како и на членовите на семејството на умрени 
шпански борци кои се корисници на постојано ме-
сечно парично примање им се обезбедуваат здрав-
ствена заштита и други права во врска со оствару-
вањето на здравствената заштита во обемот, на 
начинот и по постапката по која т и е права, за вре-
ме на воена состојба, ги остваруваат воените инва-
лиди односно корисниците на семејна инвалиднина. 

Правата пропишани со овој закон, освен правата 
од ст. 1 и 2 на овој член, не се обезбедуваат за вре-
ме на воена состојба. 

Средства за остварување на правата од ст. 1 и 
2 на овој член се обезбедуваат според прописот со 
кој е уредено финансирањето на федерацијата за 
време на Еоена состојба. 

Начинот на исплатата на примањата од став 1 
на овој член го пропишува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и на вое-
ните инвалиди, во спогодба со функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

623. 

Брз основа на член 9 став 3 од Законот за 
Установата за оржупање на внатрешните пловни 
патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/74 и 
17/81), во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
донесува 

Т А Р И Ф А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 

ПЛОВНИ ПАТИШТА 

1. Надомест за користење на објектите за без-
бедност на пловидбата на внатрешните пловни 
патишта на кои важи меѓународниот или меѓудр-
жавен режим на пловидба (во натамошниот текст: 
надоместот) плаќа, според одредбите на оваа тари-
фа, домашен, односно странски брод кога заради 
стопанско работење или засолнување во зимовник 
ќе доплови во пристаниште, на сидриште или на 
некое друго место на брегот на внатрешниот пло-
вен пат на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на кој важи меѓународниот или 
меѓудржавен режим на пловидба. 

2. Како бродови, во смисла на оваа тарифа, 
се сметаат сите видови пловни објекти на внатре-
шната it- поморската пловидба (бродови, чамци, 
пловечки направи, скелиња и др.). 

3. Надоместот определен со оваа тарифа се 
плаќа во корист на Установата за одржување на 
внатрешните пловни патишта (во натамошниот 
текст: Установата). 

4. Надоместот за користење на објекти за без-
бедност ^ на пловидбата не плаќаат домашните и 
странски воени бродови, како и бродовите во слу-
жба на граничните единици, на органите за безбед-
ност на пловидбата и на органите за внатрешни ра-
боти. 

5. Не се плаќа надомест за користење на об-
јектите за безбедност на пловидбата во случај на 
допловување на брод заради: 

1) засолнување во пристаниште на внатреш-
нава пловидба, односно запирање на сидриште 
или внатрешен пловен пат поради опасност што е 
предизвикана од виша сила или во случај на на-
редба од надлежниот орган (невреме, магла, зат-
ворен пловен пат и ел.); / 

2) ставање во суредување; 
3) вршење на пропишаните прегледи и, во 

врска со тоа, вршење н а ' потребни поправки; 

4) допловување во текот на траењето на гра-
дењето и опремувањето; 

5) натоварување и истоварување на членови 
на екипажот; 

6) пополнување на опремата, резервите на ж и -
вотни намирници, водата за пиење, како и п о н и -
скиот и потрошниот материјал, ако пополнување-
то се врши исклучително за потребите на тој 
брод; 

7) истоварување на бродоломници, лица што 
Заболеле или умреле за време на патувањето, 
како и на нивните придружници; 

8) натоварување и истоварување на пилотите, 
работниците на органите надлежни за безбедност 
на пловидбата, и на работниците во санитетските 
или царинските органи, во органите за внатрешни 
работи, како и други службени лица што вршат 
службени дејствија на бродот; 

9) истоварување на стоки поради оштетување 
на бродот, ако стоките, по извршената поправка 
на бродот, бидат повторно натоварени на истиот 
брод; 

10) пренатоварување на патниците или прето-
вар на стоките од еден брод на друг, или земање 
во влечење, односно исклучување од влечење на 
брод поради безбедност на пловидбата (мала вода, 
појава на мраз или пожар, тешки премини, пло-
видбени ограничувања и ел.); 

11) привремено истоварување на патници — 
транзитни туристи во пристаниште на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, ако 
тие патници повторно се натоваруваат во исто или 
во друго пристаниште на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на ист брод во 
текот на исто патување. 

6. Надоместот предвиден со оваа тарифа се 
пресметува и наплатува, и тоа: 

1) за брод со сопствен погон — според силата 
на механичкиот погонски уред; 

2) за брод без сопствен погон — според носи-
вост а; 

3) за брод со сопствен погон што има товарен 
простор — според силата на механичкиот погон-
ски уред или според носивоста, односно депласма-
нот. 

Ако за еден брод височината на надоместот 
може да се пресмета било според силата на меха-
н PI ч ки от погонски уред, било според носивоста, 
односно депласманот, височината на надоместот 
се пресметува според оној основ што дава пого-
лем вкупен износ на надоместот. 

Силата на механичкиот погонски уред, носи-
в о с т , односно депласманот на бродот за пресме-
тување на надоместот се утврдува врз основа на 
соодветните бродски исправи. 

7. Надоместот се плаќи за период од 30 дена 
или за календарска година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, за брод чија сила на механичкиот погонски 
уред изнесува 36 kW или помалку, односно чија 
носивост или депласман изнесува 50 тони или по-
малку, надоместот се плаќа за календарска година. 

Ако бродот од став 2 на оваа точка започнал 
стопанско работење во втората половина на годи-
ната, надоместот се плаќа во височина од бО /̂о од 
годишниот износ на надоместот. 

Обврзникот за плаќање, на надомест одлучува 
за кое време ќе го плати надоместот, ако со оваа 
тарифа не е определено поинаку. 

8. Височината на надоместот според оваа та -
рифа изнесува: 

1) за секој тон носивост или депласман — по 
0,92 динари за период од 30 дела, односно 4,17 ди-
нари за календарска година; 

2) за секој kW механички погонски уред — по 
1,28 динари за период од 30 дена, односно 5,78 ди-
нари за календарска година. 
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9. Обврската за плаќање на надомест настану-, 
ва, и тоа: 

1) за брод — во моментот на првото вплову-
вање во пристаништето или во некое друго место 
на брегот на внатрешниот пловен пат; 

2) за брод од точка 8 став 2 на оваа тарифа — 
од моментот на запишувањето во соодветниот ре-
гистар и трае до бришењето на бродот од тој ре-
гистар. 

Надоместот се плаќа во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на налогот односно на 
сметката за наплата на надоместот до бродот "или 
до негов претставник. 

ГО. Пресметка и наплата на надоместот врши 
Установата. 

Установата може пресметката и наплатата на 
надоместот, по пат на договор, да ми ги довери 
на организациите на здружен труд на луките и 
пристаништата. 

Наплатениот надомест од точка 1 на оваа та-
рифа не се враќа ако бродот е отуѓен, уништен, 
односно привремено или постојано ставен надвор 
од експлоатација пред истекот на рокот за кој е 
платен надоместот. 

11. Пресметка на надоместот се врши на тој 
начин што Установата или организацијата на лу-
ките и пристаништата која врши работи на прес-
метка за сметка на Установата му издава налог 
или сметка за наплата на надоместот на бродот 
или на претставникот на бродот за кого настапила 
обврската за плаќање на надоместот според од-
редбите, на оваа тарифа. 

12. За бродовите на внатрешната пловидба за 
кои е платен надомест според одредбите од Та-
рифата на надоместите за користење на објекти 
за безбедност на пловидбата на внатрешните 
пловни патишта, нема да се наплатува надомест 
според одредбите од оваа тарифа до истекот на 
рокот за кој надоместот е платен. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
тарифа престанува да важи Тарифата на надо-
местите за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата на внатрешните пловни патишта 

(».Службен лист на СФРЈ", бр. 20/78). 
14. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 4423/2 
3 септември 1982 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски, 

м-р Мустафа Назми, е. р 

0 2 4 . 

Врз основа на член 14 ст. 2 и 3 од Законот за 
основите на општествените совети и за сојузните 
општествени совети („Службен лист на СФРЈ", Ср. 
34/79), учесниците во работата на Сојузниот опште-
ствен совет за прашања на општественото уреду-
вање, на седницата на Советот од 1 април 1982 го-
дина, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБО-
ТАТА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА 
ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

Член 1 
Во Деловникот за работата на Сојузниот опште-

ствен совет за прашања на општественото уредува-

ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/80), по член 40 
се додава нов член 40а, кој гласи: 

„Претседателот на Сојузниот општествен совет 
за прашања на општественото уредување се изби-
ра на четири години и не може да биде повторно 
избиран на иста функција ." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а се применува од 1 јули 1982 година. 

Бр. 04-323/82 
20 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен општествен совет за прашања на опште-
ственото уредување 

Претседател на Советот, 
Мирко Поповиќ, е. р. 

G25. 

Врз основа на член 115 и член 129 став 2 од 
Законот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА 
НАПЛАТУВАЊЕ ИА ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ, ИЗВР-
ШЕНИ УСЛУГИ И ПОБАРУВАЊА ПО ДРУГИ ОС-
НОВИ И НА РОКОТ ЗА УВОЗ НА ПЛАТЕН-! 

СТОКИ 

1. Во Одлуката за условите за продолжување 
на роковите за наплатување на извезени стоки, из-
вршени услуги и побарувања по други основи и на 
рокот за увоз на платени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/82) во точка 11 по став 2 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„Организација на здружен труд која врши из-
воз, односно увоз на стоки и услуги во свое име 
а за сметка на друга организација на здружен труд, 
должна е кон барањето за продолжување на рокот 
да поднесе доказ дека организацијата на здружен 
труд за чија сметка е извршен извозот, односно 
за чија сметка се врши увозот, прифаќа наплатата 
на побарувањата по извозот, односно по увозот да 
може да се изврши во рок подолг од пропиша-
ниот." 

Дсегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и. 5. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О бр. 17 
29 април 1982 година 

Белград , 

За претседателот на Советот на 
гувернерите 

з аменик-гу в ернер 
^ , на Народната банка на Југославија, 

Миодраг Вељковић, е. p. 
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626. 

Врз основа на чл. 24. и 65 стаз 1 точка 16 од З а -
конот за Народната банка на Југославија и един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 
41/81), во согласност со точка 3 на Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и пари-
чна политика и на 'заедничките основи на кредит-
ната политика БО 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/81), Советот »а гувернерите донсува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА ИА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
Њ Е НА ОБЕМОТ И НА ДИНАМИКАТА ИА ПО-
РАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1982 

ГОДИНА 

1. Ео Одлуката за усогласување на обемот и на 
динамиката на .порастот на пласманите на Данките 
во периодот од 1 јули до 30 септември 1982 година 
(..Службен лист иа СФРЈ", бр. 37/82 и 46/82) во 
точка 4 ставот 2 се менува и гласи: 

„Меѓусебното отстапување, односно примање нт 
неискористениот дел на порастот на пласманите во 
смисла на став 1 од оваа точка кое се однесува на 
текуштиот месец, банките го вршат однапред, а н а ј -
доцна до 25-ти во тој месец. Отстапувањето на не-
искористениот дел на порастот на пласманите се 
врши за период кој не е покус од 20 дена." 

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

О. бр. 39 
1 .септември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за начинот 
на вршењето на работите на Службата „Помош-ин-
формации" на Авто-мото сојузот на Југославија, 
објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/82, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ИА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ НА СЛУЖБАТА „ПОМОШ-ИНФОР-
МАЦИИ" НА АВТО -МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Во член 1 наместо зборовите: „од член 1 на оваа 
уредба" треба да стои: „од член 5 став 1 точка 8 на 
Законот за положбата и овластувањата на Авто-мо-
то сојузот на Југославија (во понатамошниот текст 
АМСЈ)". 

Во член 2 текстот на став, 2 треба да биде наз-
начен како назив на посебен оддел, а не како од-
редба на став 2 од тој член. 

Во член 8 по став 1 треба да се додадат нови 
ст. 2, 3 и 4Ч кои гласат: 

„Заради безбедно и непречено вршење на соо-
браќајот на јавните патишта, Службата „ГХомош-
-икформации" на АМСЈ е Должна навремено и точ-
но да ја известува јавноста за состојбата на про-
односта на јавните патишта. 

Известувањето1 на јавноста, во смисла на ст. 1 
и 2 од овој член, за состојбата на проодноста на ј ав -
ните патишта, АМСЈ го остварува договорно и во 
спогодба со соодветните државни органи, со орга-
низациите на здружен труд за одржување и заш-
тита на патиштата и со самоуправните интересни 
заедници за патишта, како и со соодветните Mefy-
народни и странски авто-мото организации. 

Заради извршување на задачите и работните 
од ст. 1 до 3 на овој член, Службата „Помош-ин-
формации" на АМСЈ користи сопствен систем и 
други системи за информирање. 

Досегашниот став 2 станува став 5. 
Во член 9 на крајот треба да се додадат по греш-

ка испуштените зборови: „или кога се во транзит 
преку територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија". 

Во член 10 став 2 точка 1 наместо зборовите: 
„при враќање на патници односно при Одвезување 
на моторни и приклучни возила" треба да стои: 
„при враќање на патници односно возила". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 сеп-
тември 1982 година 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР — ПОСТОЈАН 
ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО 
Њ У Ј О Р К И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР — ПОС-
ТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-

ЦИИ ВО Њ У Ј О Р К 

I 

Се отповикува 
Мил јан Коматина од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор — постојан претставник 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија при Организацијата на Обединетите нации 
во Њујорк . 

I I , 

Се назначува 
Игнац Голоб, помошник на сојузниот секретар 

за надворешни работи, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор — постојан претставник на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија при Ор-
ганизацијата на Обединетите нации во Њујорк . 

I l l 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

f IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
28 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. р. . 



Страна 1368 — Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 септември 1982 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА АВ-
ГАНИСТАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБ-

ЛИКА АВГАНИСТАН 

I 
Се отповикува 
Богдан Малбашиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Демократска Ре -
публика Авганистан. 

II 

Се' назначува 
Бејто Иовобрдали, член на Претседателството 

на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Демократска Република Авганистан. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 34 
29 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателство на СФРЈ, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА П ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ИЗ ОПРЕ ДЕ И И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА КУБА 

I 

Се отповикува 
Живоин Јазиќ од должноста извонреден и 

сполномотнтен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република .Куба. 

I I 

Се назначува 
Роналд Стрелец, советник на сојузниот секре-

тар за надворешни работи, оа извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во Република Куба. 

I II 
/ 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќ е го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр, 35 
30 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стадата 

618. Закон за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" — — 1349 

619. Закон за основните права на лицата од-
ликувани со орден на народен херој — 1353 

620. Закон за боречкиот додаток — — — 1357 
621. Закон за основните права на лицата од-

ликувани со Орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечови со Орден на Бел орел со ме-
чови и со Златен медал на Обилиќ — — 1359 

622. Закон за основните права на борците од 
1Ппа нската национал норе лободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 
година — — — — — — — — — 1361 

623. Тарифа за користење на објектите за 
безбедност на пловидбата на внатреш-
ните пловни патишта — — — — — 1365 

624. Одлука за дополнение на Деловникот 
за работата на Сојузниот општествен со-
вет за прашања на општественото уре-
дување — — — — — — — — — 1366 

« ч 
625. Од лутеа за дополнение на Одлуката за 

условите за продолжување на роковите 
за наплатување на извезени стоки, из-
вршени услуги и побарувања по други 
основи и на рокот за увоз на платени 
стоки — — — —< — — — — — 1366 

626. Одлука за измена на Одлуката за усо-
гласување н. обемот и динамиката на 
порастот на пласманите на^ банките во 
периодот од 1 јули до 30 септември 1982 
година — — — — — — — — — 1367 

Исправка на Уредбата за начинот на врше-
њето н а работите на Службата „Помош-
-информации 4 на Авто-мото сојузот на 
Југославија — —- — — — — — — 1367 

Укази — — — — — — — — — — 1367 

Издавач: Иовинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. ф а х 22Ѕ. — Директор и главен и одговорен уредник 

Велико Хади!£. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,булевар војводе 
Мшлиќз. б р . 17. 


