ЗАКОН ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА "ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА
1941", НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ И НА
БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНО - ОСЛОБОДИТЕЛНА И
РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА
(Објавен во "Службен весник на РМ" број 75/93 од 6. 12. 1993 година)
Член 1
Носителите на "Партизанска споменица 1941", лицата одликувани со Орден на
народен херој и борците од Шпанската националноослободителна и
револуционерна војна од 1936 до 1939 година (во натамошниот текст: носители
на споменица, народни херои и шпански борци) имаат право од здравствена
заштита, право на годишно парично примање за закрепнување и право на
бесплатен и повластен превоз.
Член 2
Лицата од член 1 на овој закон и членовите на нивните семејства имаат права
од здравствена заштита во обемот, под условите и на начинот утврдени со
прописите за воените инвалиди.
Член 3
Носителите на споменица и шпанските борци имаат право на годишно парично
примање за закрепнување во висина на просечна плата во Република
Македонија од последното тримесечје на претходната година, зголемена за 13
%, а за народните херои зголемена за 25 %.
Член 4
Носителите на споменица и шпанските борци имаат право на : едно бесплатно
патување годишно со железница или автобус и четири повластени патувања
годишно со железница или автобус со повластица од 75 % од редовната возна
цена.
Народните херои имаат право на две бесплатни патувања годишно со
железница или автобус и неограничен број повластени патувања со железница
и автобус, со повластица од 75 % од редовната возна цена.
Како едно патување, во смисла на овој член, се смета заминувањето од
појдовното до упатното место и враќање назад, користејќи ги превозните
средства на сообраќајот назначен во овој член.
Бесплатниот и повластениот превоз според овој закон се користат по образец
во форма на легитимација што ја пропишува и издава министерот за труд и
социјална политика.
Легитимацијата се издава на период од пет години и истата се заверува секоја
година на почетокот на годината.
Ако сопствсникот на легитимацијата ја загуби истата, ќе му се издаде нова, врз
основа на доказ дека загубената легитимација е огласена за неваже~ка во
"Службен весник на Република Македонија".

Член 5
Во случај на смрт на носител на споменица или шпански борец, членовите на
нивните семејства, односно лицето кое го погребало, имаат право на
надоместок на трошоците за погреб во висина на три просечни плати во
Републиката од претходното тримесечје пред настапување на смртта.
Во случај на смрт на народен херој, членовите на неговото семејство, односно
лицето кое го погребало, имаат право на надоместок на трошоците за погреб во
висина на пет просечни плати во Републиката од претходното тримесечје пред
настапувањето на смртта.
Умрениот народен херој, носител на споменица и шпански борец се погребува
со воени почести. Начинот на оддавањето на воените почести }е го утврди
министерот за одбрана.
Надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатува на лицето кое го
извршило погребот.
Доколку лицата од член 1 на овој закон се и воени инвалиди надоместокот од
ставовите 1 и 2 на овој член може да се оствари само по еден основ.

Член 6
Правата пропишани со овој закон се остваруваат преку подрачните
организациони единици на Министерството за труд и социјална политика во
општината на чие подрачје корисникот има живеали{те.
Средствата за обезбедување на правата пропишани со овој закон се
обезбедуваат во Републичкиот буџет.
Начинот на остварувањето на правата и исплатата на истите ги пропишува
министерот за труд и социјална политика.
Прописот од став 3 на овој член министерот за труд и социјална политика ќе го
донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за
основните права на носителите на "Партизанска споменица 1941" освен
членовите 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ("Службен лист на СФРЈ" број 67/72, 40/73,
33/87, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90), Законот за
основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, освен
членовите 9, 10 и 18 ("Службен лист на СФРЈ" број 67/72, 21/74, 33/76, 32/82,
68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 20/90 и 42/90) и Законот за основните права на
борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од
1936 до 1939 година освен членовите 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ("Службен лист
на СФРЈ" број 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и
42/90).
Прописите донесени врз основа на законите од став 1 на овој член, ќе се
применуваат до донесување на прописот од член 6 став 3 на овој закон.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија."

