Стр. 20 - Бр. 44

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6 април 2007

Барањето од став 1 на овој член содржи: податоци за
име, татково име и презиме на кандидатот, единствениот
матичен број на граѓанинот, местото, државата на раѓањето и адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето на кандидатот, како и неговото образование и
професија. Во барањето може да се наведе и предлог за
времето на упатувањето на служење на воениот рок.
Член 5
По приемот на барањето на кандидатот, се врши
проверка на исполнувањето на условите за служење на
воениот рок според потребите на Армијата.
Член 6
Кандидатите кои не можат да се упатат на служење
на воен рок согласно предложеното време на упатување на служење на воениот рок, можат да се упатат на
служење на воениот рок во еден од наредните упатни
рокови, доколку за тоа претходно писмено позитивно
се изјаснат.
Член 7
Кандидатот може да се откаже од служењето на воениот рок, од денот на поднесувањето на барањето, до
денот на приемот на поканата за упатување на служењето на воениот рок.
Кандидатот на кој му е врачена покана за упатување на служење на воениот рок, може да се откаже од
служењето, најдоцна 10 дена од денот на приемот на
поканата.
Кандидатот може да се откаже од служењето на воениот рок со поднесување на лична изјава за откажување.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

610.

Врз основа на членот 80 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
05/03 и 58/06), министерот за одбрана донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА
ГРАЃАНИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ
РОК И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕКИН НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУШТАЊЕ НА
ВОЈНИЦИТЕ ОД АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се уредува времето и начинот за
упатување на граѓаните на отслужување на воениот
рок, постапката за прекин на служењето на воениот
рок и отпуштањето на војниците од Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст:Армија).
Член 2
Времето на упатувањето на граѓаните на отслужувањето на воениот рок, се определува во три упатни
рокови во тековната година, во зависност од потребите
а согласно Планот за прием на кандидати за служење
воен рок во Армијата.
Член 3
Запознавање на граѓаните со времето и можноста за
упатување на служење на воениот рок во Армијата се
врши од страна на Министерството за одбрана при воведувањето на граѓаните во воената евиденција и преку
средствата за јавно информирање.
Член 4
Барањето за служење на воен рок се поднесува лично до Министерството за одбрана-Одделение за одбрана во местото на живеалиштето односно престојувалиштето на кандидатот.

Член 8
За прекинување на служењето на воениот рок, до
старешината на единицата, односно установата на Армијата во која војникот го служи воениот рок, се поднесува документ со кој се потврдува веродостојноста
на причините за прекинувањето, издаден од надлежен
орган и тоа:
- решение за оцена на способноста за воена служба,
- правосилна пресуда на казна затвор,
- доказ за поведена кривична постапка за кривично
дело,
- доказ за прием за питомец на Воена академија,
прием на стручно оспособување и усовршување за воен старешина-офицер или избран за стручно оспособување и усовршување за воен старешина подофицер,
- извод од книгата на умрените на членот на семејството,
- веродостоен доказ за тешка болест на член на семејството издаден од здравствена организација или
установа,
- потврда за состојбата на имотот на семејството настаната како последица на елементарна непогода, издадена од надлежен орган на единицата на локалната самоуправа,
- потврда за учество во состав на репрезентацијата
на Републиката на регионално, европско или светско
натпреварување или на олимписки игри.
Член 9
Војник на кого му е прекинато служењето на воениот рок се отпушта од Армијата на денот на прекинувањето на служењето на воениот рок.
При отпуштањето на војникот од став 1 на овој
член му се врачува решение за прекин на служењето на
воениот рок, воената книшка и здравствениот картон.
Член 10
Војник кој го отслужил воениот рок, се отпушта од
Армијата на денот на отслужувањето на воениот рок.
При отпуштањето на војникот од став 1 на овој
член му се врачува воената книшка и здравствениот
картон.
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Член 11
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за времето и за начинот на упатување на регутите на отслужување на воениот рок, одложувањето и постапката за прекин на служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од
Армијата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/02).
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-1797/1
21 март 2007 година
Скопје

Министер за одбрана,
Лазар Еленовски, с.р.
___________
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