
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите 
на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (�Службен весник 
на РМ" бр. 13/96), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА  
ПРАВОТО НА БЕСПЛАТЕН И ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ 

 
Член 1 

Co овој правилник се уредува начинот на остварувањето и користењето на правото на 
бесплатен и повластен превоз од страна на воените инвалиди, корисниците на семејна 
инвалиднина и другите лица (во натамошен текст: корисници) согласно Законот за 
правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на 
семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: Закон). 

 
Член 2 

Правото на бесплатниот превоз со железница или автобус корисниците го користат врз 
основа на Објава за бесплатен превоз по Законот (Образец бр. 1). 

 
Член 3 

Правото на повластениот превоз војните инвалиди го користат врз основа на Книшка за 
повластен превоз на воен инвалид (Образец бр. 2). 

 
Член 4 

Врз основа на Објавата за бесплатен превоз односно Книшката за повластен превоз, 
сообраќајното претпријатие издава сообраќајна карта за превоз на корисникот, а објавата 
и книшката остануваат кај корисникот за натамошна употреба. 

 
Член 5 

Посмртните остатоци на воен инвалид кој ќе умре надвор од местото на живеење, 
упатен на лекување во некоја здравствена установа, ќе се превезат бесплатно на барање на 
семејството со железница или превозно средство на претпријатие кое врши погребни 
услуги во местото во кое ќе се изврши погребот. 
Доколку превозот на посмртните остатоци се врши на релација или дел од релацијата 

на која не постои можност за превоз со превозните средства од ставот 1 на овој член, на 
лицето кое ќе го изврши превозот му се признаваат стварните трошоци, но не повисоки од 
цената на услугата на претпријатието кое врши погребни услуги на територијата на таа 
општина во која се погребуваат посмртните остатоци на воениот инвалид. 

 
Член 6 

Правото на бесплатен превоз на посмртните остатоци со превозните средства од членот 
5 ставот 1 се остварува врз основа на Објава на бесплатен превоз на посмртни остатоци на 
воен инвалид (Образец бр. 3). 

 
Член 7 

Доколку не било можно да се добие Објавата од членот 6 на овој Правилник, тогаш на 
правното лице односно лицето кое го извршило тој превоз ќе му се исплатат стварните 
трошоци, но не повисоки од цената на претпријатието кое врши погребни услуги, врз 
основа на поднесена сметка за извршен превоз на посмртни остатоци на воен инвалид. 
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Член 8 
Обрасците број 1, 2 и 3 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
Член 9 

Книшката за повластен превоз и објавите за бесплатен превоз ги издаваат и заверуваат 
подрачните организациони единици на Министерството за труд и социјална политика во 
општината на чие подрачје корисниците имаат живеалиште. 

 
Член 10 

Книшката за повластен превоз се издава со важност за 5 години, а може да се користи 
само во годината во која е издадена односно во годината во која е заверена. Заверката на 
издадените книшки за наредната година по правило се врши во декември во тековната 
година. 

 
Член 11 

Доколку воениот инвалид ја изгуби книшката, органот од членот 10 на овој Правилник 
ќе му издаде нова врз основа на доказ дека изгубената книшка е огласена за неважечка во 
�Службен весник на Република Македонија". Новата книшка важи од 1 јануари наредната 
година. 
Нова книшка се издава и во случај кога издадената книшка е дотраена и неупотреблива. 

 
Член 12 

Ha воениот инвалид на кого ќе му престане својството на воен инвалид, должен е да ја 
врати книшката на органот од член 10 на овој Правилник во рок од 30 дена од денот од 
кога му престанало својството. 
Ако воениот инвалид не ја врати книшката во рокот од ставот 1 на овој член, органот 

од истиот став ќе ја огласи книшката за неважечка во �Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Член 13 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на 
Република Македонија". 

 
  Бр. 12-1456                                                                                               Министер 
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