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БЕЛГРАД 
БРОЈ 42 ГОД. XXXI 

638. 
Врз основа на член 64 став 3 и член 65 од За-

конот за средствата и за финансирањето на Југо-
словенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 56/74), сојузниот секретар за народна 
одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
ОБЈЕКТИ И ОПРЕМАТА ЗА ЧИЈА ИЗГРАДБА, 
ОДНОСНО НАБАВКА И ИЗРАБОТКА НЕМА ДА 

СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПЛАЌАЊЕ 

1. Како инвестициони објекти и инвестициона 
опрема што служат за потребите на Југословенската 
народна армијава чија изградба, односно набавка и 
изработка нема да се обезбедува, во смисла на од-
редбата на член 64 став 2 од Законот за средствата 
и за финансирањето на Југословенската народна 
армија (во натамошниот текст: Законот), плаќање 
според општите прописи за обезбедување на плаќа-
ње се подразбираат: 

1) недвижните предмети што сочинуваат сред-
ства на Југословенската народна армија од член 3 
стаћ 1 на Законот и инвестиционата опрема за тие 
недвижности, освен инвестиционите објекти и инве-
стиционата опрема на станбениот фонд на ЈНА од 
член 43 на Законот; 

2) вооружувањето и воената опрема што служи 
за спремање на воени единици и воени установи. 

2. Потврда.дека се обезбедени средства за пла-
ќање на изградбата на инвестиционите објекти од 
средствата на Југословенската народна арм-ија, во 
смисла на одредбата на член 65 од Законот, издава 
наредбодавецот на воената единица, односно воената 
установа на која со финансискиот план и се одо-
брени средства за изградба на инвестиционен објект. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1074 
31 јули 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар' 

за народна одбрана 
генерал-полковник, 

Милош Шумоња, с. р. 

1975 година, што излегува на германски јазик во 
Минхен, Сојузна Република Германија. 

639. 
Врз основа на' член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 
Се забранува внесувањето во Југославија и ра-

стурањето на списанието „Quick", број 30 од ltf јули 

Бр. 650-1-22/331 
1 август 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

640. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 Од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА КНИГАТА „АЛОЈЗИЈЕ СТЕПИНАЦ" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на книгата „АлОЈЗије Степинац", чиј ав-
тор е Алекс Бенигар, што е отпечатена на српско-
хрватски јазик во Рим, Италија. 

Бр. 650-7-41/2 
4 август 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

641. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ви-
сочината на средствата за станбена изградба во Ју-
гословенската народна армија и за начинот на нив-
ното издвојување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/74) и член 127 став 1 точка 8 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување' на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр 67/72), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗАЕМИ ЗА ПРИ-
БАВУВАЊЕ СТАНОВИ НА УЖИВАТЕЛИ НА ВОЕ-

НИ ПЕНЗИИ 
1 ' I. Општи одредби 

Член 1 
Становите изградени или купени за потребите 

на з ^ ж и в а т е л и т е н а воени пензии и паричните средс-

\ 
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тва наменети за кредитирање на изградбата, купу-
вањето и подобрувањето на условите на живеењето 
во постојните станови им се доделуваат на ужива-
телите на воени ,пензии под условите и според пос-
тапката, што се определени со ОВОЈ правилник. 

Член 2 
Становите што Заедницата на социјалното оси-

гурување на воените осигуреници (во натамошниот 
текст: Заедницата) им ги дава на користење на ужи-
вателите на воени пензии го сочинуваат станбениот 
фонд на Заедницата (во натамошниот текст: станбе-
ниот фонд на Заедницата). 

Член 3 
Работите во врска со давањето« на станови на 

користење (чл 4, 8, 11, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 41, 42, 44, 
70 72 и 73) ги вршат воените' единици и воените 
установи на Југословенската народна армија што со 
акт ги определил сојузниот секретар за народна од-
бра,на. 

Член 4 
Евиденцијата за становите од станбениот фонд 

на Заедницата и евиденцијата за поднесените молби 
за доделување на стан ја водат воените единици и 
воените установи од член 3 на овој правилник (во 
натамошниот текст: станбениот орган на гарнизон). 

II. Услови за добивање на стан на користење 

Член 5 
Становите од станбениот фонд на Заедницата им 

се даваат на користење: 
1) на уживателите на инвалидска и старосна 

воена пензија на кои СВОЈСТВОТО на активно воено 
лице им престанало до 31 декември 1959 година; 

2) на уживателите на семејна воена пензија што 
правото на пензија го оствариле по смртта на ак-
тивно воено лице умрено до 31 декември 1959 година, 
односно по смртта на уживател на инвалидска или 
старосна пензија на кој својството на активно воено 
лице му престанало до 31 декември 1959 година; 

3) на уживателите на воени пензии, ако по пен-
зионирањето им се зголемило семејството, или ако 
во семејството еден или повеќе членови се разболат 
од потешка болест; 

4) на други уживатели на воени пензии, ако За-
едницата има на располагање станови за кои не се 
заинтересирани лицата од точ. 1 ,2 и 3 на овој член. 

Член 6 
По исклучок од одредбите на член 5 од овој 

правилник, стан од станбениот фонд на Заедницата 
може да му се даде на користење и на лице што не 
е уживател на воена пензија: 

1) ако во својство на состанар или заштитен пот-
станар користи дел на стан со уживател на воена 
пензија, а со неговото иселување уживателот на 
воената пензија конечно би го решил станбеното 
прашење; 

2) ако по одлука на суд или врз основа на закон 
мора да му се обезбеди помал стан или нужно смес-
тување; 

3) ако од други причини е економски оправдано 
за Заедницата да му даде стан на користење. 

Член 7 
Уживателите на воени пензии од член 5 на овој 

правилник не можат да добијат на користење стан 
од станбениот фонд на Заедницата: ' 

1) ако како носители на станарско право корис-
тат стан што според структурата одговара на стан 
предвиден со одредбите од овој правилник; 

2) ако се здобиле лично или членовите на нив-
ното семејство, со кои заедно живеат, во сопственост 
со стан, односно семејна станбена зграда што ја ко-
ристат; 

3) ако со своја волја, кривица или развод на 
брак го загубиле СВОЈСТВОТО на носител на станарско 
право. 

По исклучок, ако уживателот на воена пензија 
од точка 3 став 1 на овој член по разводот на бра-
кот се спогоди со разведениот брачен другар станот 
што заеднички го користиле пред разводот на бра-
кот да и го предадат на Заедницата, на разведените 
брачни другари, наместо тој стан, односно станот 
што би можеле да го добијат пред разводот на бра-
кот, можат да им се дадат два помала стана чиЈа 
вкупна површина е приближна на површината на 
станот што го предаваат, односно што би можеле да 
го добијат според одредбите од овој правилник да 
не дошло до развод на бракот, или друг стан, што, 
заедно со станот што го користиле пред разводот на 
бракот, има вкупна површина приближна на повр-
шината на станот што би можеле да го добијат пред 
разводот на бракот, ако во местото во кое живеат 
има помали станови. 

Член 8 
Ако уживателите на воени пензии од член 5 на 

овој правилник, користат стан во општествена сопс-
твеност според структурата помал од ОНОЈ ШТО им 
припаѓа според одредбите на овој правилник, можат 
да добијат на користење стан од станбениот фонд на -
Заедницата, под услов станот што го користат да 
може да се даде на користење на друг уживател на 
воена пензија. 

Член 9 
Ако уживателот на воена пензија користи или 

има уселива семејна станбена зграда или стан во 
сопственост, во сопственост на брачниот другар или 
малолетно дете, таквиот уживател не може да добие 
стан од станбениот фонд на Заедницата на подрач-
јето на гарнизонот во кое се наоѓа таа зграда или 
стан. По исклучок, уживателот на воена пензи-ја 
може да добие стан на подрачјето на друг гарнизон, 
под услов зградата или станот да му го издаде на 
лицето што ќе го определи гарнизонската станбена 
комисија на ОНОЈ гарнизон на чие подрачје се наоѓа 
станот или зградата. 

Ако станот или зградата од став 1 на овој член, 
според критериумите пропишани со ОВОЈ правилник, 
не ги задоволува станбените потреби на членовите 
на семејното домакинството на уживателот на воена 
пензија, стан од станбениот фонд ,на Заедницата vo-
же, по исклучок, да му се даде и на тој уживате л, 
со тоа што при доделувањето на станот не се земаат 
предвид станбените потреби на членовите на него-
вото семејство што можат да останат во ТОЈ стан, 
односно зграда во која живеат. 

Член 10 
Како членови на семејното домаќинство на ужи-

вателот на воена пензија, во смисла на овој правил-
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ник, се сметаат брачниот другар и децата (брачни, 
вонбрачни, пасиноци и усвоени) до 26 години воз-
раст, ако не се вработени и ако живеат во заеднич-
ко домаќинство со подносителот на молбата за стан. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член 
како членови на семејството на уживателот на пен-
зија се сметаат и децата над 26 години возраст, ако 
се неспособни за стопанисување. 

Родителите на уживателот на воена пензија и 
неговиот брачен другар, што тие ги издржуваат, се 
сметаат како членови на семејното домаќинство на 
подносителот на молбата: 

1) ако со нив живеат во заедничко домаќинство; 
2) ако на територијата на Југославија немаат 

станарско право или во сопственост стан, односно 
семејна станбена зграда, ниту ги имале во послед-
ните 20 години; 

3) ако немаат средства за живеење и ги испол-
нуваат условите предвидени во одредбите на член 
56 од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници. 

Се смета дека родителите на уживателот на вое-
на пензија, односно неговиот брачен другар не-
маат средства за живеење ако ги исполнуваат имот-
ните услови од Одлуката за условите под кои се 
смета дека воениот осигуреник ги издржува члено-
вите на семејството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/73). 

Член 11 
Ако брачниот другар на уживателот на воена 

пензија од член 5 на овој правилник е вработен во 
организација на здружениот труд или друга само-
управна организација или заедница, или е ужива-
тел на пензија на заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на работниците, станбениот 

- орган на гарнизонот ќе бара и таа организација или 
заедница, односно заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на работниците, според своите 
можности, да учествува во решавањето на станбе-
ното прашање на уживателот на воена пензија. 

Се смета дека организацијата или заедницата, 
односно заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците од став 1 на овој член 
учествува во решавањето на станбеното прашање на 
уживате л от на воена пензија и кога свој стан со 
решение ќе му даде на користење на лицето што ќе 
го предложи гарнизонската станбена комисија или' 
ќе го пренесе правото за давање на користење на 
тој стан врз Заедницата. 

Член 12 
Критериумите врз основа на кои се утврдува ре-

дот на првенството на поднесените молби за доделу-
вање на стан на користење се: 

1) за I група — уживателот на воена пензија, 
односно неговиот брачен другар да не користи стан. 
во својство на носител на станарско право; 

2) за II група — уживателот на воена пензија, 
односно неговиот брачен другар, како носител на 
станарско право, да користи неусловен стан или стан 
што според структурата е помал од станот што може 
да го добие според одредбите од овој правилник; 

3) за III група — уживателот на воена пензија 
да живее во местото во кое го остварил правото на 
пензија, а бара стан во друго место во кое сака пос-
тојано да живее. 

Врз основа на утврдените критериуми од став 1 
на овој член, сите поднесени молби за доделување 
на стан на користење се распоредуваат во една од 
групите од тој став. 

Член 13 
Мерилата врз основа на кои се утврдува редо-

следот на поднесените молби за доделување на стан 
на користење се: 

1) условите на живеењето; 
2) бројот на членовите на семејното домаќинство 

на уживателот на воена пензија; 
3) учеството во Народноослободителната возна; 
4) инвалидноста (во предвид се земаат само вое-

ните, односно мирновремените воени инвалиди); 
5) здравствената состојба на уживателот на вое-

на пензија и на членовите на неговото семејно до-
маќинство; 

6) годината на пензионирањето. 

Член 14 
На уживателот на ,воена пензија — подносител 

на молбата, според мерилата определени во член 13 
од овој правилник, му припаѓа: 

1) на условите на живеењето, и тоа: 
Бодови 

— ако не е носител на станарско право — 20 
— ако користи неусловен стан — - — 15 
— ако живее како состанар или како заш-

титен потстанар — — — — — — — — 10 
— ако користи стан што според структура-

та е помал од станот што би можел да го до-
бие според одредбите на овој правилник (во на-
тамошниот текст: несоодветен стан) — — — 5 

За станот што и го отстапува на користење на 
Заедницата, покрај бодовите од став 1 надеваа точка 
на уживателот на воена пензија — подносител на 
молбата му припаѓа за несоодветен стан 5 бода, а за 
неусловен стан 2 бода. 

Зависно од големината на корисната станбена 
површина што отпаѓа на еден член на семејното до-
маќинство на уживателот на воена пензии, на ужи-
вателот на воена пензија — подносител на молбата 
му припаѓа и 6 бода — ако корисната станбена 
површина по член изнесува до 7 ш2; 3 бода - ако 
таа површина е над 7 до 9 ш2; 2 бода - за површина 
над 9 до 12 ш2, односно 1 бод - за површина над 
12 ш2. 

Ве делив стан површината на заедничките прос-
тории се смета како 50% корисна станбена површи-
на од соодветната квадратура; 

2) на секој член на семејното домаќинство 3 
3) за учеството во Народноослободителната 

војна, и тоа: 
— ако е учесник од 1941 година — — — 25 
— ако е учесник од 1942 година — — — 20 
— ако е учесник пред 9 септември 1943 го-

дина — — — — — — — — — — — 1 5 

— ако е учесник од 9 септември 1943 и од 
1944 година — — — — — — — — — 1 0 

— ако е учесник од 1945 година — - - 5 
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Носителите на „Партизанска споменица 1941", 
лицата одликувани со Орден на народен херој и 
борците на Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година, покрај 
бодовите од став 1 на оваа точка добиваат уште по 
5 бода; 

4) за инвалидноста (воени, односно мирно-
временп Еоени инвалиди), и тоа: 

— за I, II и III група инвалидност — — 30 
— за IV, V и VI група инвалидност — — 15 
— за VII, VIII, IX и X група инвалидност 10 
5) на здравствената состојба, и тоа: 
— ако боледува од тешка болест предвиде-

на ЕО Листата на тешките болести што влијаат 
врз редот на првенството, промената на станот 
или давањето на користење на поголем стап, 
што е отпечатена кон ОСОЈ правилник и е негов 

—-"ако член на неговото семејство боледува 
ед тешка болест предвидена во Листата наве-
дена во алинејата 1 од оваа точка — — — 5 

(ј) за секоја година од денот на здобивање-
то па правото на воена пензија — — — — 2 

Член 15 
На уживателите на воени пензии од член 5 на 

ОСОЈ правилник што се носители на орден Караѓор-
ѓсга ѕвезда со мечеви, на орден Бел орел со мечеви 
и на Златен медал на Обилиќ установен во Црна 
Гора 1851 година, покрај бодовите утврдени според 
член 14 од ОВОЈ правилник, им припаѓа уште по 5 
бода 

Член 16 
Ако двајца или повеќе уживатели на воени пен-

зии имаат ист број бодови, утврден според член 14 
на правилникот, првенство има опој уживател на 
воена пензии што има подолг пензиски стаж. 

Согласно со условите од став 1 на овој член, на 
уживателот на воена пензија што е распореден во I 
група му се дава на користење стан наведен во ко-
лона 1 од табелата од тој став, на уживателот што 
е распореден во И група - стан наведен во колона 
2 од табелата, а на уживателот што е распореден 
во III група — стан наведен во колона 3 од таа та-
бела. 

I група ја сочинуваат уживателите на воени 
пензии што се пензионирани во чин на помлад офи-
цер и во чин на потпоручник до капетан од I класа 
односно како воени службеници од XII до IV класа. 

Ако двајцата брачни другари се уживатели на 
воена пензија, ќе се земе бројот на бодовите на 
брачниот другар што има поголем број бодови, со 
тоа што на тој број бодови му се додаваат и бодо-
вите на другиот брачен другар што се однесуваат на 
инвалидноста и на учеството во Народноослободи-
телната војна. 

АКО станот му се дава на користење на лице што 
не е уживател на воена пензија, се земаат предвид 
бодовите на уживателот на воена пензи-ја на кој на 
тој начин конечно му се решава станбеното пра-
шање. 

Член 17 
Молбата за доделување на стан на уживателс-т 

на воена пензија што бара стан во друго место за-
ради лекување или лекување на член на семејството 
разболен од тешка болест предвидена во Листата на 
тешките болест што влијаат врз редот на ,првенс-
твото, за промена на стан или за давање на корис-
тење на поголем стан или заради школување на де-
цата во средни, виши или високи школи, ако ЕО мес-
тото па живеењето нема соодветна здравствена ус-
танова, односно школа — има предност над молбата 
на уживателот на воена пензија од III група. 

Уживателот на воена пензија што бара стан во 
друго место од здравствени причини кон молбата го 
прилага решението од вишата военолекарска коми-
сија. 

Член 18 
На уживателот на воена пензија од член 5 на 

овој правилник може, според бројот и возраста на 
членовите на неговото семејно домаќинство и чи-
нот, односно класата што ја има во пензијата, да му 
се даде стан на користење според групата ЕО која е 
распореден според чинот, односно класата, и струк-
турата на станот утврдена во следната табела: 

II група ја сочинуваат уживателите на воени 
пензии што се пензионирани во чин на мајор до пол-
ковник или како воени службеници од III до I класа. 

III група ја сочинуваат уживателите на воена 
пензија што се пензионирани во чин на генерал од-
носно адмирал. 

Член 19  
Поголем стан, што за одделна група алтернатив-

но е предвиден во табелата од член 18 на овој пра-
вилник, се дава на користење: на лицето под реден 
број 2 од табелата, со едно дете до 10 години воз-
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раст; на лицето под реден број 3 од табелата, со две 
деца, од кои едното има над 10 години возраст, и на 
лицето под реден број 4 од табелата, со повеќе од 
три деца. По исклучок, стан за половина просторија 
поголем од станот предвиден за уживателите на вое-
ни пензии распоредени во I група може да му се 
даде на лицето од таа група под реден 6poi 3 од та-
белата ако во моментот на престанокот на активната 
воена служба имало 25 години служба во Југосло-
венската народна армија и ако во гарнизонот има 
такви станови за распределба 

Поголем стан што за уживателите на воени пен-
зии распоредени во одделни групи алтернативно е, 
предвиден во табелата од член 18 на ОВОЈ правил-
ник, без оглед на возрастот на децата им се дава 
на користење на лицата што, врз ошова на мисле-
њето од надлежната военолекарска комисија, мо-
раат тешко разболениот член на семејството да го 
изолираат во посебна простори!а и на лицата чии 
родители се земаат предвид при одлучувањето за 
структурата на станот што се доделува. 

Поголем од станот предвиден во табелата од 
член 18 на овој правилник може да му се даде на 
користење на уживателот на воена пензија, ако во 
местото во кое уживателот бара стан нема доволно 
помали станови или не се планира. изградбата на 
такви станови и ако се решени сите молби за доде-
лување на стан на лицата на кои таков стан би им 
припаднал според структурата. 

Ако во местото во кое уживателот на воена 
пензија бара стан, има помалку станови од опреде-
лена структура отколку што има уживатели на пен-
зија на кои такви станови можат да им се дадат на 
користење, или ако не се планира изградба, односно 
купување на такви станови, на уживателот на вое-
на пензија што ја поднел молбата за доделување на 
стан па користење, може да му се даде стан на 'ко-
ристење што според структурата е помал од станот 
што може да го добие според одредбите од овој пра-
вилник, ако тој со тоа претходно се согласи. 

III. Формирање на комисии и нивната работа во 
врска со давањето на станови на користење 

Член 20 
Гарнизонското собрание формира гарнизонска 

станбена комисија од воените осигуреници и од 
уживателите на воени пензии што го решиле стан-
беното прашање 

По исклучок од одредбата па став 1 од овој член 
во гарнизонот во кој има повеќе гарнизонски соб-
ранија, гарнизонска станбена комисија се формира 
од претставници на гарнизонските собранија. 

Член 21 
Гарнизонската станбена комисија има најмалку 

5 члена, со тоа што еден член на комисијата е 
претставник на станбениот орган на гарнизонот што 
го именува командантот на гарнизонот. 

Мандатот на членовите на комисијата трае 4 го-
дини, 

Член 22 
Гарнизонската стапбеЕШ комисија врши провер-

ка на фактите, односно на податоците наведени во 
молбата за доделување на стан, донесува решенија 
за саспооедувањето на поднесените молби во соод-
ветни групи, отфрлува или одбива молби, го утвр-
дува редоследот за давање на стапови на користење, 
донесува решени!а за доделување на станови на ко-
ристење и дава согласност за замена на стапови. 

Член 23 
За решавање на приговорите против решенијата 

на гарнизонските станбени комисии, меѓугарнизон-
ското собрание формира меѓугариизонска станбена 
комисија од воени осигуреници и уживатели на вое-
ни пензии што го решиле станбеното прашање. 

Мегугарализонската станбена комисија има 5 до 
9 членови, со тоа што еден член на комисијата е 
претставник на командата во чие седиште е форми-
рано меѓугарнизонското собрание 

Мандатот на членовите на комисијата од став 2 
на ОВОЈ член трае 4 години. 

Член 24 
Првата седница на новоформираната гарнизон-

ска станбена комисија да свикува претседателот на 
гарнизонското собрание, а првата седница на ново-
формираната меѓу гарнизонска станбена комисија 
— претседателот на меѓугарнизонското собрание. 

По исклучок од одредбата на став 1 од ОВОЈ 
член, првата седница на новоформираната гарнизон-
ска станбена комисија од член 20 став 2 на OBOI пра-
вилник ја свикува претседателот на меѓугарнизон-
ското собрание. 

Член 25 
На. првата седница гарнизонскава станбена ко-

мисија, односно меѓугарнизонската станбена коми-
сија од редот на своите членови избира претседател 
и заменик-иретседател на комисијата. 

Станбените комисии од став 1 на овој член до-
несуваат деловник за својата работа. 

Член 26 
Комисиите работат во седници што ги свикува 

претседателот. 
За полноважност на работата на комисијата по-

требно е присуство на мнозинство од членовите на 
комисијата. Комисиите донесуваат одлуки со мно-
зинство гласови од присутните членови 

На седниците на комисијата се води записник, 
во кој задолжително се внесуваат бројот на присут-
ните членови, прашањата за кои се расправаа и од-
луките што се донесуваат. 

Записникот го потпишуваат сите присутни чле-
нови па комисијата и записничарот. 

IV. Постапка за доделување на стан на користење 

Член 27 
Молбата за доделување на стан на^ користење 

му се поднесува па станбениот орган на гарнизонот, 
- што се наоѓа на територијата на општесгвено-поли-
тпчката заедница на која подносителот нл молбата 
има живеалиште, а ако во седиштето па гарнизон-
ското собрание нема гарнизон, молбата му се под-
несува на најблискиот станбен орган на г а р н и з о н о т . 

Молбата за доделување па стан може да му се , 
поднесе само на еден станбен орган на гарнизонот. 

Член 28 
Молбата за доделување на стан се поднесува на 

Образецот бр. 1, што е отпечатен кон ОВОЈ правел п:к 
и е негов составен дел. 

Фактите, односно податоците наведени во мол-
бата за доделување на стан се докажуваат со за-
верени преписи на оргинални исправи со тоа што 
фактите, односно податоците за станбените прилики 
па подносителот на молбата по поднесувањето жна 
молбата се проверуваат и на самото м е с о 

Ако во периодот од поднесувањето на молбата 
до нејзиното решавање, односно до усе чувањето во 
стан настапат промени што се од влијание врз из-
бивањето па стан, структурата на станот или родот  
на првенството (бракоразводна парница 
ње на посебно домаќинство на децата ста подноси-
телот на молбата, здобивање со друг стан или се-
мејна станбена зграда во сопственост по кој и да 
било основ и др), уживателот на пензија што ја 
поднел молбата, е должен за тоа веднаш, а најдоц-
на во рок од 10 дена од денот на настапувањето на 
тие промени, писмено да го извести станбениот орган 
на гарнизонот. 
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Член 29 
По приемот на молбата за доделување на стан 

со прилозите, доказите и наодите станбениот орган 
на гарнизонот испитува дали се исполнети условите 
за доделување на стан предвидени со овој правил-
ник, го утврдува бројот на бодовите и го подготву-
ва нацртот на решението. 

Член 30 
Гарнизонската станбена комисија со решение ќе 

ја одбие молбата за доделување на стан ако во те-
кот на спроведената постапка се утврди дека под-
носителот на молбата за доделување на стан не ги 
исполнува условите за добивање на стап пропишани 
со овој правилник. 

Гарнизонската станбена комисија со решение ќе 
ја отфрли молбата за доделување на стан ако е под-
несена од неовластено лице. 

Ако се исполнети условите предвидени со ОЕОЈ 
правилник, гарнизонската станбена комисија, во рок 
од 60 дена од денот на приемот на молбата, ќе до-
несе решение со кое молбата се распоредува во 
соодветната група од член 12 на ОВОЈ правилник. 

Решенијата од ст. 1, 2 и 3 на ОВОЈ член содржат 
поука за правото на приговор. 

Член 31 
Уживателот на воена пензија од член 5 на овој 

правилник што бара да му се даде стан во друго 
место, молба му поднесува на станбениот орган на 
гарнизонот што се наоѓа на територијата на општес-
твено-политичката заедница на која уживателот има 
живеалиште. 

По спроведената постапка, молбата од став 1 на 
ОВОЈ член му се доставува на станбениот орган на 
гарнизонот на чие подрачје уживателот на воена 
пензија бара стан. 

Член 32 
Гарнизонската станбена комисија го утврдува 

процентот на становите за распределба за секоја 
група посебно, врз основа на извештајот колку ста-
нови има за распределба. 

Член 33 
Становите од станбениот фонд на Заедницата 

ги дава на користење гарнизонската станбена ко-% 

мисија. 
Станбената комисија од став 1 на овој член, 

сообразно со овластувањето предвидено со репуб-
личките и покраинските закони за станбените од-
носи или врз основа на согласноста на органите или 
организациите, дава на користење и стан што има 
право да го дава на користење општината или друг 
орган или организација, ако на носителот на ста-
нарското право што од таквиот стан се иселува му 
дава на користење друг стан па територијата на 
иста општина или град. 

Член 34 
Распределбата на становите се врши во рамките 

на бројот на становите според редоследот утврден 
во Листата, за секоја грућа, и тоа" 

1) ако становите од станбениот фонд ма Заед-
ницата се прибавуваат со изградба, купување или 
здружување на средства, тие се даваат на користе-
ње naiрано 6, а најдоцна 3 месеци пред истекот па 
рокот што со договорот помеѓу инвеститорот и из-
ведувачот, односно купувачот и продавачот е опре-
делен како завршување нл изградбата, односно при-
мопредавање на становите; 

2) становите што со посебен договор се пренесу-
ваат РПЗ Заедницата (праио на давање на користење, 
пренос на право на сопственост и други стварни 
права), со даваат на користење во рок од 30 дена 
од денот на склучувањето на договорот за преносот; 

3) становите од кои се иселуваат дотогашните 
носители на правото на користење и корисниците, 
се даваат на користење зависно од денот определен 
за испразнување, а најдоцна 3 дена од денот ед ис-
празнуваното. 

Член Зо 
Стан се дава на користење со решение што го 

донесува гарнизонската станбена комисија. 
Решението го потпишува претседателот на ко-

мисијата односно неговиот заменик. 

Член 36 
Списокот на лицата што добиле на ,користење 

стан од станбениот фонд на Заедницата, со прегле-
дот на изводот од донесените решенија, се истак-
нува на видно место во седиштето па станбениот ор-
ган на гарнизонот, со назначување на денот на ис-
такнувањето. 

Станбениот орган на гарнизонот ќе им достави 
извод од списокот на решенијата на гарнизонските 
станбени комисии во местата во кои нема команда 
на гарнизон, со назначување на денот, на истакну-
вањето на списокот во седиштето на станбениот ор-
ган на гарнизонот. 

Прегледот на изводот од донесените решенија 
содржи: број на решението, презиме и име на ли-
цето на кое му се доделува станот на користење, 
број, возраст и евентуално болест на членовите на 
семејното домаќинство, број на бодови и група во 
која била распоредена молбата за стан, структура, 
големина и поблиска ознака на доделениот стан. 

Во прегледот се дава образложение во кое за-
должително се искажува вкупниот број на молби за 
доделување на станови според групите, вкупниот 
број и структурата на становите за распределба, 
вкупниот број на становите и процент на становите 
определени за распределба (според групите), како и 
други потребни елементи. 

На крајот на прегледот се дава поука за правото 
на поднесување приговор. 

Член 37 
Против решението на гарнизонската станбена 

комисија приговор може да поднесе уживателот па 
воена пензија на кого молбата му е одбиена, или 
му е доделен стан што не ги задоволува неговите 
станбени потреби и др., или на кого молбата за стан 
не му е решена, ако смета дека становите не се да-
дени на користење во согласност со одредбите на 
овој правилник. 

Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на решението, односно од 
денот на истакнувањето на прегледот на изводот од 
донесеното решение на видно место во седиштето на 
станбениот орган на гарнизонот. Приговорот и се 
поднесува на меѓугарнизонската станбена комисија, 
а му се предава на станбениот орган па гарнизонот 
непосредно или препорачено по пошта. 

Член 38 
По повод поднесениот приговор, гарнизонската 

станбена комисија може приговорот да го усвои и 
своето решение да го замени со ново, ако утврди 
дека с̂о решението против кое е поднесен приговор 
се повредени одредбите од СВОЈ правилник Ако 
утврди лека приговорот е иелалрелген, односно дела 
го поднело неовластено лице, гарнизонската етапно-
но комисија приговорот ќе го отфрли со решение. 

Против решението од став 1 на овој член може 
да и се поднесе приговор па м е: у г а : i из о и г-к ат а стан-
бена комисија, во рокот и на начинот што се про-
пишани со член 37 од ОВОЈ правилник, 

Гарнизонската станбена ко?лисија е должна при-
говорот од суав 2 на овој член, со станбеното досие 
на подносителот на приговорот и на лицето на кое 
се однесува, да и го достави на меѓугарнизонската 
станбена комисија. 
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" Член 39 
Постапката по приговорот поднесен против ре-

шението на гарнизонската станбена комисија ја 
спроведува командата во чие седиште е формирана 
меѓугарнизонската станбена комисија и изработува 
нацрт на второстепеното решение. 

Член 40 
Моѓугарнизонската станбена комисија, што ре-

шава по приговорот, со решение може" 
1) да го отфрли приговорот, ако утврди дока е 

ненавремен или дека го поднело неовластено лицо, 
а тоа пропуштила да го стори гарнизонската стан-
бена комисија. или 

2) да 10 одбие прнгогорот, ако утврди дека не се 
повредени одредбите од OBOI правилник; или 

3) д а го поништи побиеното решение и предме-
тот да и го врати на гарнизонската станбена коми-
сии па повторна постапка. 

Меѓугарнизонската станбена комисија може спо-
ред правото на надзор да го измени или поништи 
решението на првостепената станбена комисија ако 
станот е доделен па користење противно на одред-
бите од OBOI правилник. 

Забелешките и упатствата од меѓугарнизопската 
станбена комисија се задолжителни за гарнизонска-
та станбена комисија. 

Меѓугарншонската станбена комисија е должна 
по приговорот да одлучи што побргу, а најдоцна во 
рок од 60 дена од' денот на поднесувањето на при-
говорот. 

Член 41 
Решението против кое не е поднесен приговор 

во рок од член 37 на овој правилник, како и реше-
нието со кос е одбиен, односно отфрлен Приговорот, 
стапува конечно. 

Решението од став 1 на овој член веднаш му се 
доставува на лицето што нема СВОЈСТВО на носител 
па станарско право, а на лицето што е носител на 
станарско право — кога ќе ја предаде потврдата од 
член 42 став 4 од овој правилник Решението и се 
доставува и на организацијата ЦЈТО управува со 
станбениот фонд на Заедницата. 

Ако лицето ста кое му е даден стан на користе-
ње користи РО СВОЈСТВО на носител на станарско 
право стан на подрачјето на друг гарнизон, еден 
примерок од решението му се доставува и на станбе-
ниот орган на тој гарнизон. 

Член 42 
Уживателот на воена пензија на кого со конечно 

решение му е даден стан на користење а кој во СВОЈ-
СТВО на носител на станарско право користи стан на 
подрачјето на друг гарнизон, е должен, најдоцна во 
рок од 30 дена пред денот на усс л звањето во ново-
дпделениот стан, писмено да го извести станбениот 
oprad на тој гарнизон кога ќе го испразни тој стан. 

Станот записнички и се предава на организаци-
јата во чиј фонд се наоѓа, ослободен од лица ц пред-
мети, во состојбата во која е примен, земајќи ги 
ггоедвид нужните промени до кои дошло поради ре-
довната употреба на станот. Станот што не му при-
паѓа на станбениот Фонд на Заедницата му се пре-
дава на давачот на тој стан на користење во при-
суство на претставникот на станбениот орган на гар-
низонот. 

Ако помеѓу лицето што го предава станот и ор-
ганот, односно лицето што го прима станот не дојде 
до согласност во поглед исправноста на станот, се-
која страна може да бара таа состојба да ја утврди 
надлежниот орган. 

Лицето што го предало станот е должно еден 
примерок од записникот за примопредавањето на 
станот да му даде на станбениот орган на гарнизонот 
на чие подрачје се наоѓа станот. Врз основа на тој 

записник, станбениот орган на гарнизонот му кадава 
потврда за примопредавањето на станот. 

Член 43 
Уживателот на воена пензија на кого му е дос-

тавено конечно решение за доделување на стан на 
користење, склучува договор за користење на тој 
cian со организацијата што управува со станбениот 
фонд на Заедницата. 

Со уселувањето во станот врз основа на склу-
чениот договор, се здобива со станарско право и со 
другите прага и обврски пропишани со закон. 

Член 44 
Ужинателот на воена пензија што не сака да го 

прими станот тито му е го конечното решение доде-
лен на користење, е должен за тоа писмено да го 
извести станбениот орган па гарнизонот, во рок од 
10 дена од денот па доставувањето на решението. 

Врз основа на известувањето од уживателот на 
воена пензија од став 1 на ОВОЈ член или поради не-
одзорување ма поканата да се изјасни дали го при-
ма станот што се решението му е доделен, гарни-
зонската станбена комисија донесува решение со кое 
молбата за доделување на стан на таквото лице за 
брише од евиденцијата. 

Член 45 
Ако се утврди дека решението што станало ко-

нечна, е донесено врз основа на невистински факти 
или докази, или се утврди дека воз основа на фак-
тите што постоеле во времето на донесувањето на 
решението или што настанале по неговото донесу-
вање, би требало да се донесе поинакво решение, 
комисијата што го донела решениево, таквото реше-
ние ќе го поништи или ќе го замени со ново. во рок 
од 30 дена од денот на узчавањето на причината по-
гали која решението треба да се поништи или за-
мени. По ист?т.от па рокот од 5 години од денот на 
доставувањето на решението на странката, реше-
нието од став 1 на ОВОЈ член не може да се мечува 
ниту поништува. 

Против решението од став 1 на овој член може 
да се поднесе приговор ако решението го донела 
гарнизонска станбена комисија. Приговорот се под-
несува во рокот и на начинот што се предвидени ЕО 
член 37 од ОВОЈ правилник, а натамошната постапка 
по приговорот се спроведува според одредбите на 
член 40 од овој правилник. 

I V. Заем 

Член 46 
Врз основа па согласноста од надлежните орга-

ни, специ ја л и з г а н а т а организација во составот на 
Народната банка на Југославија (во натамочшиот 
текст: Воениот сервис) на уживателите на воени 
пензии им дава заем за прибавување на станови 
од средствата определени со одлуката на Собранието 
на Заедницата и ги врши правните, финансиските, 
административните и други стручни работи во в^с« 
ка со користењето на тие средства. 

Член 47 
Заемот од член 4G на ОЕОЈ правилник може да се 

користи: 
1) за изградба, довршување или проширување на 

зграда или стан во сопственост на граѓани; 
2)' за купување на нов стан или зграда од овлас-

тени организации што градат станови за пазарот; 
3) како учество за добивање на дополнителен 

заем од соодветните кредитни установи или заради 
здружување на средства со други ^организации, за 
целите од точ 1 и 2 на овој член; 

4) за подобрување на условите на живеењето. 
Како довршување на зграда, односно стан, во 

смисла на точка 1 став 1 од овој член, се подразби-
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раат битните работи што не се завршени, а се неоп-
ходни за користење на зградата или станот што па 
заемобарачот му припаѓа, односно за добивање на 
дозвола од надлежниот орган за употреба на зграда-
та (употребна дозвола). 

Како проширување на зграда или стан. во сми-
сла на точка 1 став 1 од ОВОЈ член, се подразбира 
неопходно зголемување на корисната станбена по-
вршина во однос на бројот на членовите на семеј-
ството. односно проширување со кое се добива стан 
цгз о на заехиобарачот може да му припадне според 
одредбите на овој правилник. 

Како подобрување на условите на живеење го, 
во смисла на точка 4 став 1 од овој член, се под-
разбира издвојување на заеднички стап во посебен 
стап или оспособување на неусловна зграда или 
схаи (без водовод, канализација, бања, електрични 
инсталации, изолации на влага и сл.) за живеење 
според стандардите пропишат! за изградба или ку-
лз'Бсње на станови за потребите на Југословенската 
народна армија, или оспособување на просторно по-
мала зграда или стан и негово усогласување со пот-
ребите на носителот на станарското право и на чле-
новите на неговото семејно домаќинство. 

Ужнвателот на воена пензија што користи заем 
според основот од ст. 3 и 4 на овој член мора да до-
каже дека станот, односно зградата не е определена 
за рушел-е. дока за работите што треба да се изве-
дат постои одобрение за изградба од надлежниот 
орган, и писмено да изјави дека со заемот конечно 
го решава станбеното прашање. 

Член 48 
Заемот од член 47 на овој правилник му се дава 

на уживателот на воена пензија чија молба е рас-
поредена во една од групите од член 12 на овој пра-
вилник. со обврска за враќање и плаќање на ка-
мата. 

Член 49 
Заемобарачот чиј брачен другар е вработен или 

е уживател на воена пензија на заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на работници-
те, при прибавувањето на стап треба да обезбеди 
учество на организацијата во која е вработен брач-
ниот другар, односно заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на работниците. Во про-
тивно, заемобарачот е должен да приложи писмен 
доказ од кој може да се утврди поради што органи-
зацијата, односно заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на неговиот брачен другар 
не може да учествува во прибавувањето на стан. 

Член 50 
Заем нема да му се одобри на уживателот на 

воена пензија ако со прибавувањето на стан или 
зграда не се решава неговото станбено прашање 
или ако зградата или станот според големината, од-
носно структурата би бил поголем за повеќе од 2 
соби отколку што станот што на уживателот на 
воена пензија би можел да му припадне според од-
редбите од овој правилник. 

Член 51 
Височината на заемот и на дополнителниот заем 

што може да се одобри, рокот на отплатата на зае-
мот и височината на каматната стапка се утврду-
ваат според важечките прописи за давање на заем 
за прибавување на стан на активните воени лица. 

Член 52 
Заем за прибавување на стан или зграда се 

одобрува според редот на првенството утврден со 
овој правилник, односно според бројот на бодовите 
утврдени според чл. 14 и 15 на овој правилник. 

Член 53 
Редот на првенството за давање заем се опре-

делува од денот на поднесувањето на молбата за 
заем. 

Ако барањата за заем го надминуваат вкупниот 
износ па расположивите средства определени со 
одлуката за годината во која е ,поднесена молбата, 
при определувањето па редот на првенството во таа 
година се земаат предвид и должината на пензис-
киот стаж и рокот предложен за враќање на зае-
мот. 

VI. Формирање комисии и нивната работа во врска 
со давање на заем 

Член 54 
Раководителот на стручната служба за спрове-

дување па пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници формира Комисија за раз-
гледување на поднесените молби за заем (во ната-
мошниот текст: Комисијата). Во составот на Коми-
сијата задолжително влег5тва еден претставник на 
Воениот сервис. 

Комисијата дава предлог на решение за доде-
лување па заем зито го донесува раководителот па 
отсекот за кредиторање на станбената изградба. 

Член 55 
Против решението од член 54 став 2 заемобара-

чот може да и поднесе приговор на Вишата коми-
сија за разгледување на поднесените приговори (во 
натамошниот текст: Вишата комисија). 

Вишата комисија дава предлог на решението по 
приговорот што го донесува генералниот директор 
на Воениот сервис. 

Вишата комисија од 5 члена је формира Собра-
нието на Заедница! а па воените осигуреници. 

VII. Постапка за добивање на заем 

Член 56 
Молбата за доделување на заем се поднесува на 

Воениот сервис, на Образецот бр. 2, што е отпечатен 
кон овој правилник и е негов составен дел. 

Молбите за заем се поднесуваат од 1 јануари до 
30 ноември тековната година. Молбите поднесени по 
тој рок ќе се смета дека се поднесени во јануари 
наредната година. Денот на поднесувањето на мол-
бата се утврдува според поштенскиот жиг, а за мол-
бите поднесени непосредно — според забелешката 
на службениот орган на Воениот сервис. 

Ако поради недостиг на парични средства заем 
не е одобрен во тековната година, се одобрува во 
наредната година, и тоа приоритетно во однос на 
новопристигнатите молби. 

Ако се располага со парични средства, молбите 
можат да се разгледуваат и заеми да се одобруваат 
и по истекот на рокот утврден во став 1 од овој 
член. 

Член 57 
Уживателот на воена пензија кон молбата за 

доделување на заем, е должен да зе поднесе пот-
ребната ^документација, а особено: 

1) решение од надлежната гарнизонска станбена 
комисија за распоредувањето на молбата во соод-
ветната група од член 12 на овој правилник, со ут-
врдениот број на бодови, односно каков стан може 
да му се даде на користење според член 18 на овој 
правилник; 

2) чек за износот на пензијата во месецот во 
кој е поднесена молбата; 

3) за заем за изградба или купување на стан ЕО 
зграда со повеќе станови — договор за учеството во -
изградбата или договор за купопродажбата на ста-
нот; 

4) инвестиционо-техпичка документација (проек 
И пресметка на работите) и градежно одобрение из-
дадено на име на уживателот на воена пензија или 
»а име на неговиот брачен другар ако е во прашање 
Заем за изградба на семејна станбена зграда. 
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За доделување на заем за подобрување на усло-
вите на живеењето, покрај соодветната документа-
ција од став 1 на овој член, уживателот на воена 
пензија поднесува и одобрение од надлежниот ор-
ган за изведување на потребните работи. 

Член 58 
Комисијата дава предлог на листата на канди-

датите што треба да се земат предвид при доделу-
вањето на заем. 

Решението за доделувањето на заем, на предлог 
од Комисијата, го донесува раководителот на отсе-
кот за кредитирање на станбената изградба. 

Против решението од став 2 на овој член заемо-
барачот може да поднесе приговор, во рок од 15 де-
ва од денот на доставувањето на решението. Виша-
та комисија дава предлог за донесување на решение 
по приговорот. 

На бедницатаѓ на комисијата од став 1 односно 
став 3 од овој член се води записник, во кој задол-
жително се внесуваат името и презимето на при-
сутните членови на комисијата, прашањата за кои 
се расправува и какво решение се предлага. Пред-
логот на комисијата за одбивање на барање мора да 
биде образложен. 

На предлог од комисијата од став 3 на овој член, 
решенија по приговорите донесува генералниот ди-
ректор на Воениот сервис, во рок од 30 дена од де-
нот на поднесувањето на приговорите, а ако е пот-
ребно да се надополни постапката во рок од 60 дена 
од денот на поднесувањето на приговорот. Ова ре-
шение е конечно. 

Член 59 
Заем се дава на уживателот на пензија во рам-

ките на неговата кредитна способност, до 1/3 од 
вкупното нето примање на пензијата во месецот во 
кој ја поднел молбата за заем. 

Заемобарачот е должен, во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на решението за доделува-
ње на заемот, да склучи договор со Воениот сервис. 
Во противно ќе се смета дека се откажал од мол-
бата за доделување на заем. 

Член 60 
Правата и обврските на заемодавачот и на заемо-

примачот се утврдуваат со договорот за заемот. 
Потписот на заемобарачот на договорот за зае-

мот мора да биде заверен од надлежниот суд или 
од општинскиот орган надлежен за заверување на 
потписи. 

Трошоците за заверувањето на потписот ги под-
несува заемобарачот. 

За склучувањето на договорот за заемот Вое-
ниот сервис Ја известува станбената комисија па 
гарнизонското собрание во гарнизонот што се наоѓа 
на територијата на општествено-политичката заед-
ница на која заемобарачот има живеалиште. 

Член 61 
Со договорот за заемот се утврдуваат особено 

следните обврски на заемобарачот: 
1) во земјишните или други ^авни книги во кои 

се запишува правото на сопственост на недвижности, 
да го запише заложното право од првенствен ред 
во корист на Заедницата на прибавениот стан, до 
височината на износот на заемот, редовната и затез-
ната камата; 

2) да даде согласност на ставање администра-
тивна забрана на своите примања од пензиското и 
инвалидското осигурување во корист на заемодава-
чот, според општите услови за обезбедување на 
покритие, до износот на месечните рати; 

3) во случај на купување на стан со потписи на 
двајца жиранти да обезбеди менично покритие чија 
номинална вредност преминува 1.000 динари; 

4) да го осигури објектот и полисата на осигури-
телниот завод да ја пренесе врз Воениот сервис 
(само за објекти во сопственост на граѓани); 

5) заемот, со припаѓачката камата и со трошо-
ците, да го исплати во целост, ако не положи три 
месецични рати едноподруго или шест месечни ра-
ти за последните две години; 

6) да го отплатува заемот според отплатниот 
план, и тоа секој 5-ти, а најдоцна до 10-ти во ме-
сецот; 

7) станот или зградата да ја изгради во рок од 
две години од денот на склучувањето на договорот 
за заемот, односно во рок од две години од денот 
на истекот на рокот на кој се орочени средствата 
добиени за прибавување на станот; 

8) без согласност за Заедницата да не го отуѓува 
или заменува станот што го прибавил по основ на 
заемот, додека заемот во целост не го отплати; 

9) во рокот наведен во молбата за доделување 
на заем, односно најдоцна во рок од 30 дена од де-
нот на истекот на договорениот рок во кој бил дол-
жен да го прибави станот, да го испразни својот 
досегашен стан и да му го предаде на надлежниот 
станбен орган на гарнизонот. во исправна состојба, 
ослободен од лица и предмети. 

Член 62 
Заемот се користи со неговото ставање на рас-

полагање на заемобарачот, според условите од до-
говорот. 

Член 63 
Заемот за целите од член 47 од овој правилник 

се користи сукцесивно во рати, зависно од височи-
ната на заемот, барањето на заемобарачот и темпо-
то на градењето, со тоа што начинот на користење-
то на заемот, роковите и височината на одделни 
транши посебно се утврдуваат со договорот за зае-
мот, така што последната транша на заемот, во из-
носот од најмалку 10% од одобрениот заем, мора да 
се однесува на завршните работи. 

Член 64 
Враќањето на заемот почнува од првиот ден на 

вториот нареден месец од месецот во КОЈ заемот е 
искористен, односно од уселувањето во станот или 
зградата, по најдоцна во рок од две години од денот 
на склучувањето на договорот за заемот 

Височината на месечната рата определена со 
договорот за заемот не може да се менува до ко-
нечната исплата на заемот. 

Член 65 
Заемобарачот може заемот да го исплати и пред 

рокот определен со договорот за заемот, било со 
вонредни уплати, било со давање писмена изјава на 
исплатната благајна да му запре износи на парични 
рати поголеми од оние што со отплатниот план ги 
определил Воениот сервис. 

Член бб 
Ако заемобарачот ненаменски го користи зае-

мот или не ги исполнува договорните обврски, зае-
модавачот има право да го раскине договорот за 
заемот. 

Член 67 
По извршената отплата на заемот Воениот сер-

вис е должен на заемопримачот да му издаде ,ис-
права врз основа на која тој може да бара бришење 
на хипотеката во земјишните и други книги, во кои 
се запишува право на сопственост и другите ствар-
ни права на недвижност. 

Член 68 
По заемите што ќе се отплатат пред договоре-

ниот рок, Воениот сервис е должен да ја врати по-
веќе пресметаната и наплатената камата, најдоцна во 
рок од 90 дена од денот на отплатата на заемот. 

Член 69 
Ако заемобарачот неуредно го отплатува заемот, 

за секоја пропуштена рата е должен да плати, пок-
рај редовна камата и затезна камата. 



Страна 1186 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 август 1975 

VIII. Други одредби 

Член 70 
Ако уживателот на воена пензија користи стан 

од станбениот фонд на Заедницата, што е условен 
и што според структурата одговара на станбените 
потреби на уживателот и на членовите на неговото 
семејно домаќинство (член 13), а надлежната лекар-
ска комисија заклучи дека поради определени 
здравствени причини уживателот мора да го заме-
ни станот што го користи на подрачјето на гарни-
зонот, давачот на станот може на уживателот да му 
даде на користење друг соодветен или помал стан, 
ако утврди дека уживателот сам или со посредство 
на станбениот орган не може да изврши замена на 
станот. 

Член 71 
Ако уживателот на воена пензија, што според 

одредбите на ОВОЈ правилник може да добие стан 
од станбениот фонд на Заедницата, користи стан 
што не е во станбениот фонд на Заедницата и со 
КОЈ надлежната гарнизонска станбена комисија не 
може да располага врз основа на закон или посебна 
спогодба со давачот на станот на користење, може 
да му се достави решение за доделување на станот 
на таквото лице, иако не ја предало потврдата од 
член 41 став 4 од овој правилник ако станот про-
должат да го користат членовите на неговото се-
мејно домаќинство што на тоа имаат право спо,ред 
законот. 

Член 72 
Носителот на станарско право на стан« од стан-

бениот фонд, може да издаде на користење дел од 
станот на друго лице -како потстанар, само врз ос-
нова на согласност од станбениот орган на гарни-
зонот. 

Член 73 
Замена на стан помеѓу двајца или повеќе носи-

тели на станарско право, на писмено барање од но-
сителите на станарското право или на предлог од 
станбениот орган на гарнизонот, се врши врз основа 
на писмено склучен договор за замена на становите 
на кој дале согласност даваните на становите на 
кор-истење. 

Како давач на стан на користење, во смисла на 
став 1 од ОВОЈ член се смета гарнизонската станбе-
на комисија. 

Ако гарнизонската станбена комисија го ускра-
ти давањето на согласност за замена на стан, е 
должна за тоа, во рок што не може да биде подолг 
од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, 
писмено да го извести подносителот на барањето и 
да ги наведе причините поради кои го ускратила 
давањето на таа согласност. 

Ако не постапи на начинот од став 3 на овој 
член, гарнизонската станбена комисија во рокот од. 
тој став ќе го извести 'подносителот на барањето 
дека во рок од б месеци ќе му се обезбеди стан што 
одговара на станот во кој сака да се усели-со за-
мена. 

IX. Завршна одредба 

Член 74 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 19 
16 април 1975 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с.р. 

Л И С Т А 
НА ТЕШКИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ РЕ-
ДОТ НА ПРВЕНСТВОТО, ПРОМЕНАТА НА СТА-

НОТ ИЛИ ДАВАЊЕТО НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОГОЛЕМ СТАН 

1. Како тешки болести што влијаат врз редот на 
првенството за добовање на стан се сметаат: 

1) тешки малигни заболувања ка ј кои на разбо-
лениот му е потребна постојана куќна нега; 

2) активна туберкулоза на белите дробови во 
фаза на лекување и една година по завршеното ле-
кување; 

3) тешки хронични заболувања: тешка форма на 
дијабетес, тешки срцеви заболувања, тешки хронич-
ни бронхопулмонални заболувања со евОлутивни за-
мави на болести или со утврдено тешко оштетување 
на функцијата за дишење, Биргерова болест во по-
развиена фаза; 

4) тежок облик на шизофренија PI ли епилепсија 
со потешки напади; 

5) тешки дефектни состојби (инвалидност) по 
прележана болест или траума; 

6) тешка улкусна болест со постресекционен 
синдром и со изразена слаба нахранетост; 

2. Како тешки заболувања што влијаат врз про-
мената на станот во гарнизонот и бараат живеење, 
и тоа: 

1) во близина на соодветна здравствена устано-
ва: тешки психички и физички растројувања, теш-
ки ментални дефекти, тешки дефекти и заболувања 
на локомоторниот апарат, тешки облици на јувени-
лен дијабетес, тешки облици на коронарна инсуфи-
циенција, инфаркт миокарда; 

2) во делови на град со најмалку аерозагадува-
ња или бука: бронхијална астма клинички дока-
жана, тешки облици на опструктивен хроничен 
бронхитис, тешка тиреотоксикоза; 

3) во хигиенски условен стан: тешки ревматски 
заболувања, бронхијална астма, хроничен рецидиви-
рачки бронхитис, хроничен пиелонефритис; 

4) во станови на пониски катови: срцеви заболу-
вања што исклучуваат по тешки физички напори 
(срцеви мани, потешка артеријална хипертензија, 
потешки коронарни заболувања), растројувања во 
мотилитетот на долните екстремитети (состојба по 
ампутација, тешки деформирачки артитиси, парези 
и парализи, варикозр1тети од поголем обем, потешки 
облици на ендартеритис облитеранс, состојба по 
операција на дискус хернија), потешки оштетувања 
на функцијата за дишење (фиброторакс, состојба по 
операција на белите дробови, хронР1чни бронхопул-
монални заболувања), теииш облици на Мениерова 
болест и епилепсија со чести напади. 

3. Како тешки болести што влијаат врз корис-
тењето на поголем стан од соодветната група се 
сметаат: 

1) активна туберкулоза на белите дробови во 
фаза на лекување и пет години по завршеното ле-
кување; 

2) клинички докажана тешка бронхијална астма 
и тежок опстр^ктивен синдром на белите дробови, 
со утврдена респираторна инсуфициенција и накло-
ност кон чести напади и инфекцрш; 

3) малигни и други заболувања што оставаат 
последици поради кои е неопходна изолација на 
болниот (anus preter naturalis, хронични фистули на 
градниот кош, постојан катетер., илеостома); 

4) неподвижност или растројување на основните 
физиолошкр! функции (хемиплегија, инконтиненци-
ја, мултипла склероза во поразвиен стадр1ум и слич-
ни заболувања со испад на физиолошките функции); 

5) озена со неподнослив ЗДРШ. 
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I I Образец бр. 1 
МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТАН 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликуваат 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Деспот-Градишник Михаела Антонија, Стани-
сављевић Дамјана Милутин; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гугоски Харалампије Велимир, Пушоња Васе 
Бојо, Вукичевић Вицка Зденка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дилевски Рампо Сергије, Ђорђевић Тихомира 
Миливоје, Фртунић Александра Драган, Јовановић« 
-Јагодић Милорада Миленка, Кољеншић-Штрбић 
Драгутина Милка, Михаиловић Риста Душан, Ми-
хајловић Радована Стојанка, Младеновић Димитри!а 
Петар, Петровић Живка Борислав. Столповић Ђорђа 
Милица, Шанда-Шундевска Стелије Захарита; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Даути Шуаип Мерџан, Јестровић-Милић Свети-
слава Драгослава, Насуфи Елеза Насуф, Половина 
Ђуре Раде, Тимотијевић Недељка Василије; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги гса полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Милески Николе Димче; 

— За особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и наордности^ како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковски Диме Трајко; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН ДА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Градишек Андреја Иван, Толар Павла Ферди-
нанд, Волк Емила Емил; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната 
одбрана и за успеси во издигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите 
граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Battelino Petra Boris; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Николић Богосава Александар, Шарчански Јо-
вапке Стеван, Шинковпћ Петра Петар; 

^ — за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бадањац Живана Јелена; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барат Лукача Карољ, Божић Станимира Вла-
дислав, Бунгин Душана Светолик, Ђокић Милуттша 
Радомир, Ђурић Милана Тихомир, Кадић Марка 
Гроздана, Кленоцки Арпада Марија, Лесковац Ми-
лета Јован, Марковић Игњата Бранко, Матић Ми-
ливоја др Богдан, Милашин Томе Стјепан, Нелељ-
ковић Цветка Владета, Николин Бранка Никола, 
Паштаровић Николе Илија, Пелхе Јована Фрања, 
Попов Живана Лазар, Стипић Јеронима Коломан, 
Теофановић Борислава Федор, Тилер Јосипа Антун, 
Вуколић Божидара Душан, Зарија Петра Петар, 
Живанов Милоша Жива, Живановић-ИЈвентнер 
Андрије Ката, Живојинов' Љубомира Васа; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Баби Јожефа Јожеф, Бајић-Водислављевић Ми-
лована Радмила, Белодедић " Сретена Милорад, 
Димић Веселина Милан, Ђурђевић Николе Томислав, 
Француски Димитрија Милош, Тајниов Петра Тодор, 
Гомирац Жарка Милорад, Каблар Глише Илија, 
Кујунџић Војислава, Андрија, Марковић Добривоја 
Душан, Марковић Павла Радослав, Миладинов Љу-
бомира Недељко, Момић Раде Манќо. Мраовић 
Ми лоша др Олга, Николић Николе Радиша, Нота-
р о т Мита Миливој, Тодоровић Милана ПорФерије, t  
Вучковић Саве Часлав, Живановић-Поповић Свети-
слава Љубица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арва Ференца Петар, Бабић Владимира Дра-
гица, Бајин Душана Жива, Вањанин Петра Јанко, 
Бенин Јована Мирјана, Берар Миливоја Иван, Боги-
шић Михајла Јосип, Бранкован-Рет Фрање Манија, 
Бранковић Јована Десанка, Бркљач Које Коста,, 
Брунет Мирослава Катарина. Буљин Омера Мило-
рад, Чикош Јаноша Јован, Ћосић-Тодић Васе Јо-
ванка, Ћуповић Спасоја Љубомир, Дакић Боре 
Живко, Дејанов Душана Богдан, Дејанов Паје Петар, 
Деспотов Милана Олга, Дмитровић Николе Нећз, 
Добокаи Матије Михајло, Дудић Јована Захарије, 
пипало Јована Ђура, Ђуровић Ћирак Мирко, Фаб-
чић Јосипа Марко, Француски Јустина Страхиња, 
Харнош Ивана Андрија, Хорват Терезе Јожеф, Глу-
мац Милана Стеван, Годочевић Лазара Душан, Госто-
вић Мане Бошко, Грађански-Парчетић Вите Mapniа, 
Гушић Митра Светозар,, Гвозденов Велимира Ми-
лица, Хес-Вукосављев Витомира Загорка, Хибш 
Александра Рихард, Илић Ада ма С и н и ш а , Ивановић-
-Мркаић Боже Љубица, Јованов Младена Софија, 
ЈоЕичић Славка Недељка, Јухас Јожефа Јанош; 

Кањо Фабијана Стеван, Келић Јована Витомир, 
Кнежевић Мијата Антун, К н е ж е в и к Стојков Свето-
зара Велинка, Крстић Богосава Драгутин, Крстин 
Милана Миливој, Ладичорбић Милана Милош, Ла-
заров Аркадије Сава, Лерић-Васић Косте Гордана, . 
Латински-Махо Јана Марија, Лоди Фрање Јелиса-
вета^ Лудошки Војислава Обрад, Лукић Богомира 
Томислав, Максимовић-Марић Томе Невена, Мар-« 
чета Дмитра Милош, Маргарић Александра Радивој, 
Маричић-Голушин Марка Смиља, Машић Симе 
Јован, Михајловић Душана Витомир, Миладинов-
-Ђукић Мирка Росанда, Миленковић Марјана Бо-
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зкидар, Милојевић Радомира Димитрије, Милути-
новић Петра Ђорђе, Младеновић Станимира Лазар; 

Настић Живојина Бранко, Нешков Милорада 
Војислав, Павичевић-Момирски Жива Ружа, Пецељ 
Лазе Милева, Пејаков Живе Даница, Пинтер-Нико-
летић Димитрија Видосава, Растовић Драгутина 
Душан, Секереш Иштвана Иштван, Симендић 
Самуила Миленко, Симић Благоја Коста, Симовић-
-Калапиш Петра Магдалена, Синђић Косте Љубица, 
Стан Викентиј a Јосиф, Станојев M ла деца Радослав, 
Стипанков Марка Живко, Стражмештер Вељка Ве-
селин, Сутуровић Ремија Јага, Шешлија Милована 
Марко, Шљивовачки Косте Ђура, Трбовић Симеуна 
Миленко, Туркоња Николе Вера, Велђи Вендела 
Марија, Веленрајтер Павла Јули1е, Вереш Петера 
Ђула, Весков Средоје Леонтије, Вучић Луке Јован, 
Зечевић Вуксана Милан, Златков Спаса Арса; 

— за залагарве и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барби Адама Емил, Варна Иштвана Иштван, 
Бебек Радослава Перо, Бољановић Душана Обрад, 
Бранков-Рашковић Влајка Пелка, Бугарски Пере 
Жива, Цветковић Станислава Андрија, Пендић Сре-
доје Петар, Ђорђевски Стојана Драгомир, Тет л 
Стевана Еде, Иваниш-Живковић Саве Дафина, 
Иветић Илије Стеван, Јосимовић Милана Живко, 
Јовановић Ставро Велибор, Јовичић-Стојшић Ду-
шана Анђелка, Кадић Сћепана Бранко, Љубојевић 
Лазара Радивоје, Љуботина Душана Стојан, Мандић 
Раде Јово; 

Николић Ђуле Ерне, Николић Милорада Свети-
слав, Нинковић Гавра Милан, Обрадовић Тимотија 
Душан, Поповић-Стефановић Ненада Драгица Пре-
лић Ђорђа Арсо, Путић Светозара Ђурица, Радусин 
Николе Душан, Силађев Стевана Антун, Сјеран 
Мирка Милан, Томић Богољуба Љубисав, Угарковић 
Станише Владо, Вергаш Душана Ђуро, Вјештица 
Јована Душан, Вујовић Симе Вељко, Завишин Васе 
Живојин,-Зорић Павла Драган, Зорић Спасе Раде. 

Бр. 12 
3 февруари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републи-ката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ. 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од законот за одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликуваат: ' 

О д в о е н а п о ш.т а 2 2 8 0, Б е л г р а д 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

помлад водник: Жељко Андрије Жарко; 
десетари: Парлић Предрага Љубиша, Петковић 

Сибина Миша; 

разводници: Јордан Стоена Милан, Радуловић 
Милоша Марко; 

војници: Брод Лазара Цветко, Буквић Никше 
Блаженко, Илић Страхиње Бранислав, Штукар Ма-
те Драго, Жунић Никице Маријан; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници стажисти: Адамов Драгољуба Лазар, 
Љубојевић Богдана Слободан, Матић Драгослава 
Милутин, Пантовић Срећка Зоран; 

десетари: Андрић Фрање Иво, Антонић Мирка 
Чедо, Борач Виорела Корнел, Бошњаковић Стјепа-
на Туњо, Ћук Душана Милан, Фојс Еда Бранко, Ја -
нес Фрање Драгутин, Јанкович Ивана Павел, Кру-
пић Сулејмана Зикрија, Ловић Касима Исмет, Лу-
цић Јулијуса Славко, Лугоњић Мије Зденко, Марја-
новић Ивана Јосип, Марковић Јосипа Фрањо, Ра-
ковић Рада Ђуро, Шарац Шпире Никола* Видић Јо-
ж е Бернанд, Вукчевић Дмитра Душан, Зоре Мари-
јана Фрањо; 

разводнице Вандал о Ивана Миле, Чачија Пет-
ра Мирослав, Курсар Јосипа Бруно, Матушин Стје-
пана Иван, Сурла Ђуре Саво; 

војници: Аничић Ивана Гордан, Братовчак Мир-
ка <£рањо, Бучанин Радована Борислав, Булка Ивана 
Едо; Чалошевић Милана Вељко, Чикош Кароља 
Золтан, Дангалак Ејуфа Ќеман, Дедић Мехе Веј-
сил, Делић Милана Недељко, Добриковић Душана 
Ђура, Ђекић Живорада Милорад, Ђуровић Божина 
Милорад, Егић Микана Сретко, Фазлић Ирфана Ве-
дад, Филиповић Богдана Миленко, Гачић Блаже 
Драго, Горбашлиев Васила Иван, Хаџић Мухамеда 
Теуфик, Хакаловић Сулејмана Шећо, Хоџић 'Мех-
меда Мидхат, Игњатовић Живојина Миодраг, Јер-
ковић Које Драго, Јуриновић Луце Стипе, Карина 
Ђуре Слободан, Краснићи Ахмеда Имер; 

Љубеновић Никодија Раде, Макотер Фрање 
Звонко, Мариновић Томислава Томислав, Марко-
вић Александра Ненад, Матановић Мате Анђелко, 
Миљак Антуна Антон, Мујанић Салиха Сеад, Муро-
вец Франца Јожеф, Пантић Милоша Станоје, Пећа-
нац Милана Милорад, Пеља Есада Есад, Перовић 
Радомира Иван, Питија Мила Богдан, Станојевић 
Радована Станоје, Теодинов Саве Јован, Тичевић 
Наила Резак, Трипуновић Љубиша, Весовић Воје 
Димитрије, Закић Мирдрага Станиша, Жмук Мате 
Иван, Жнидарец Звонимира Даворин; 

морнари: Дервишбеговић Хасана Сабит, Голац 
Звонка Владимир, Хертарић Фрање Иван, Пачарић 
Чедомира Радомир, Спасић Ивана Жарко, "Сретко-
вић Сретка Славомир, Тисн^кар Фридерика Мирко, 
Ж и ж а к Марина Винко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 557 3, С к о п ј е 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко дожење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници-стажисти* Адамовић Јожета Јоже, 
Цветковић Драгољуба Сава, Ђорђевић Василка Љу-
бомир, Личина Хазира Фехим, Стојановски Андона 
Ристо, Стојковић Обрада Милија; 

десетари: Аћимовић Десимира Миодраг, Андрић 
Обрада Жарко, Берец Беле Антал, Брчић Марије 
Јуре, Будаков Фериха Јахир, Буљан Анте Петар, 
Бундало Боже Милан, Цветковић Благоја Михаило, 
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Чакаревић Боривоја Драган, Давише Слепана Иван, 
ДОЈЧИНОВСКИ Ефте Димче, Драго јевић Љубише Дра-
ган, Џаја Мате Стипо, Ђорђевић Бранка Блашко, 
Ђукановић Надељка Јово, Ђурковић Гојка Милен-
ко, Фучек Фрање Бранко, Гмизић Бошка Ивица, Је-
ренко Андрије Данило, Јовановић Живомира Мио-
драг, Јовановић Јове Никола, Јухас Андрије Стева, 
Јушић Јосипа Иван, Кировски Тома Димитрије, Кр-
кобабић Васе Стеван, Латиновић Петра Ђуро, Лепо-
јевић Боривоја Слободан, Лончаревић Јоце Јован, 
Максимовић Милорада Веселин, Месец Мартина 
Винко, Михајловски Димче Војо, Милановић Мила-
на Зоран, Миловановић Душана Милорад, Николић 
Мире Милорад, Николић Вукоја Милорад, Новак 
Рафаела Андреј, Нуцић Петра Драгиша; 

Пантелић Драгослава Предраг, Павловић Уроша 
Добривоје> Пеца Јоже Душан, Пејак Јована Милан-
ко, Пејић Мије Недељко, Петровић Стамена Рати-
бор, Позеб Карла Бранко, Првуловић Данила Љуби-
ша, Рибаћ Ратка Петар, Рогановић Милоша Радоје, 
Савић Добросава Милосав, Савић Милорада Љуби7 
ша, Cere Ерне Ерне, Спасојевић Славка Радомир, 
Сремац Душана Драго, Станојевић Живорада Мили-
ја, Стефановић Александра Видоје, Стојановски 
Драгана Злате, Шарац Хасиба Хусеин, Шеган Ми-
хајла Бранко, Томић Милоша Славољуб, Топаловић 
Милана Момчило, Топић Фрање Миливој, Тушек 
Мије Звонко, Васић Светозара Драган, Вехабовић 
Нураге Латиф, Видојевић Славомира Драгољуб, Во-
јић Миодрага Предраг, Вучинић Милића Бранко, 
Вукосављфвић Радивоја Миодраг, Вуковић Жарка 
Срећко, Здравковић Обрада Љубомир, Ж е ж е љ Ни-
коле Ђуро; 

разводници: Атанасковић Ђуре Милорад, Бер-
ланда Анте Драган, Брстило Петра Иван, Будимиро-
вић Миодрага Војислав, Бух Јожефа Метод, Чотар 
Антона Егон, Џонлић Стипе Јаков, Ђукић Витомира 
Васо, Ђуроски Трајана Љубе, Егерић Милосава То-
мислав Ибрић Хазима Фикрет, Илић Божидара 
Јован, Ивановић Јанка Стаменко, Ивановски Танса 
Благоје, Јанковић Радомира Милија, Јевремовић 
Данила Слободан, Јоцић Миодрага Зоран, Јоксимо-
вић Мирка Драгољуб, Котуровић Василка Славомир, 
Ковач Ђорђа Славко. Манић Каменка Драгомир, 
Марчеља Давора Ратко, Марковић Милорада 
Жарко, Милетић Славка Драган, Миоч Станка 
Андрија. Мирена- Е јупа Демаиљ, Митић Јована 
Момир; 

• Нађ Михаља Карољ, Њаради Ђуре Јаким, Опа-
нак Јерка Перо, Петров Тодора Панче, Певец Вла-
димра Лазар, Путар Ивана Стјепан, Рибић Абиба 
Мехмед, Софреновић Иве Крсто, Срака Драгутина 
Милан, Стајић Радислава Витомир, Стетановић Сто-
јана Живота, Свичевић Живка Радован, Тајншек 
Франца Бранко, Томић Саве Петар, Варга Петра 
Тивадар, Веселић Александра Драгутин, Зло-
мислић Креша Зденко; 

војници: Арсић Александра Богомир, Бабакић 
Душана Матира, Бабић Драгутина Драган, Бабић 
Блажа Јосип, Бачар Франца Франц, Бајрами Алпи-
ма Харун, Bacana Ђуре Петао, Басарић Манојла 
Станко, Башић Ремзе Кемал, Бонев Александра Си-
меон, Божинов Благоја Тодор, Бенчик Имре Имре, 
Блануша Милана Миле, Блажич Кароља Јоже, Бог-
дан Шандора Јожеф, Богојевић Богоја Војислав, 
Бојовић Миљка Радослав, Брканић Сеада Фарук, 
Чанчаревић Миливоја Милан, Детељ Фрање Милан, 
Духовић Роке Владо, Дујић Стјепана Жељко, Дур-
лић Милутина Јанко, Дувњак Чедомира Бранислав, 
Џафери Бељуља Хаки, Ци д ић Стојана Маринко, 
Ђорђевић Димитрија Драган, Ђорђевић Јована Сло-
бодан, Ђу ка j Хасана Камбер, Ђукановић Богића 
Миодраг, Ђукић Предислава Радоица, Ђурђевић 
Милана Матија, Ђурић Чеде ВЛАЈКО, Ђуровић Ж и -
ворада Божидар; 

Петок, 22 август 1975 

Фудурић Марка Иван, Гајшек Винка Жељко, 
Грујичић Мирка МИЛОЈКО, Хабљак Људевита Томо, 
Хевешевић Беге Салих, Xvcnh Хасана Вахид, Ика-
новић Ибрахима Исмет, Илић Властимира Иван, 
Илић Добриво ј Милан, Илијевски Санде Добре, 
Јорданов Тодора Јордан, Јотановић Рајка Данило, 
Јотановић Жарка Миливое, Јовановић Миодрага 
Радомир, Кадрић Сезе Рифет, Карел Јоже Вучко, 
Кастратовић Нучете Вуко, Каталенић Владимира 
Желимир, Кокот Јожефа Милан, Комазец Николе 
Сима, Кондић Момчила Винко, Кожљан Бастијана 
Дарко, Краиновић Боже Перо, Кукричак Данила 
Радивоје, Кукунешовски Димче Андон, Ласић Мате 
Славко, Лаштро Јозе Желимир, Лазаревски Душана 
Стојче, Лесјак Јожефа Павел, Ложар Едварда Ј а -
нез; 

Мајсторовић Ђуре Младен* Маљковић Ђуре Ми-
лорад, Мандушић Блажа Јосо, Мариновић Денка 
Данило, Марковић Живоина Драгомир, Марунић 
Николе Душан, Матијевић Душана Вукашин, Месе-
љевић Антуна Стјепан, Мешић Хасана Фадил, Ми-
чановић Марјана Жељко, Михун Стјепана Орсон, 
Мијајловић Симона Слободан, Миленковић Драго-
љуба Јаблан, Милетић Живојина Илија, Миливоје-
вић Драгише Љубиша, Милојевић Александра Ми-
лорад, Милошевић Радосава Миливоје, Миљевић 
Ненка Миле, Миљковић Мирка Родољуб, Митковић 
Радосава Милорад, Мочник Станислава Аугуштин, 
Морато Хенрика Звездан, Марина Ибраина Мурат, 
Муратовић Алије Мехо, Недељковић Мирче Милан, 
Недељковић Николе Крста, Немец Јосипа Андрија, 
Николов Гвоздена Петар, Нусти Стевана Јосип Ос-
мановић Атифа Етхем, Панић Петра Предраг, Пан-
тић Млађена Радивоје, Павићевић Милорада Дра-
ган, Павлашевић Вучића Рајко, Павловић Животе 
Алекса, Шкарић Раме Осман, Пештерац Михајла 
Обрад, Пешут Бранка Милован, Петрич Јанеза Ја -
нез, Петровић Ђорђа Милан, Петровић Драгољуба 
Миодраг, Петровић Животе Слађан, Плешник Јоже-
фа Јожеф, Предовић Милана Раде, Прибичевић 
Мирка Милутин, Пуж Антона Антон; 

Радивој евић Крсте Станимир, Радоњић Голубана 
Мирољуб, Радосављевић Љубивоја Предраг, Радова-
новић Миливоја Љубиша, Радулашки Бранислава 
Јован, Ралевић Милоње Милан, Ранђеловић Бори-
воја Драган, Ратковић Ботљуба Недељко,^ Репас 
Макса Макс, Репник Розалтпа Франц, Ристанић 
Драге Милан, Рукавина Мије Ђуро, Сакач Векосла-
ва Марко, Саламовски Николе Јоне, Савић Слобода-
на Предраг, Савић Милојка Видосав, Савковић Јове 
Момчило, Симанић Маринка Саво, Смајловић Ахме-
та Нисвет, Софтић Бајре Садик, Спасојевић Бранис-
лава Љубомир, Стаменков Јована Војо- Станиша 
Станка Станислав, Станковић Војислава Станко, 
Сташевић Станише Југослав, Степановић Михајла 
Мирослав, Стоисављевић Николе Мирко, Стојков 
Стојана Серафим; 

Шалић Ивана Илија, Шантић Николе Иван, Ша-
рић Роке Стипе, Шарко Славка Ва лент, Шимић Ју-
ре Мато, Шимуновић Љубе Петар, Шиповац Цветков 
Јован, Шмит Јожефа Силвестер, Шмитран Јове Ми-
ле, Томашевић Светислава Сава, Томић Маринка 
Марко, Трајков Стојана Борис, Трајков Ђорђев Или-
ја, Урошевић Миленка Мирољуб, Ваљан Фабијана 
Марко, Весељак Алојза Славко, Бирај Карла Драго, 
Вратари^ Ивана Жељко, Вручинић Петра Драго, 
Вујић Рада Недељко, Вукасовић Петра Миодраг, Ву-
летић Живка Рајко, Зеленка Стипана Стипан, Зла-
товић Вељка Бранко, Злок Јожефа Јано, Звиздало 
Живка Милутин, Жилавац Штефана Франц, Жишт 
Флоријана Мирко, Житко Луке Едо, Живковић 
Маријана Адам, Жмак Блаж Марјан; 

морнар: Шаин Милана Слободан; 
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— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водиик-стажист: Лончаревић Антуна Дарко; 
десетара Милаковић Добросава Михајло, Пи-

саиец Штефана Љубослав; 
разводнице Банковић Максима Бранко, Мили-

чић Миладина Стево, Радомир Данила Милан; 
војници: Булатовић Душана Божидар, Гудало 

Ристе Мимо, "Марковић Драгутина Чедомир, Нешо-
вић Радослава Малиша, Пељто Ћамила Екрем, Раз-
боршек Алора Маријан, Ређегш Шефкије Сали, 
Сланић Александра Леон; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници — стажиста: Лукић Милутина Радоје, 
Попов Бранислава Владимир; 

десетари: Адамовић Лазара Бранко, Агбаба Сте-
ве Милош, Арсенијевић Милана Зоран, Атанасов-
ски Ламбе Тихомир, Бандић Станка Срећко, Белић 
Љубише Миро, Биланац Симе Димитрије, Блажић 
Радисава Предраг, Брајковић Николе Јосип, Ћелап 
Младена Светозар, Делић Станка Ђорђе, Дуганхо-
џић Реске Ибрахим, Ђоковић Љубе Милорад, Ђор-
ђевић Драгослава Србо, Ђуровић Градимира Милан, 
Филаковић Ивана Стјепан, Филиповић Миломира 
Славољуб, Гајски Мије Владо, Георгијев Љубомира 
Драган, Гудулић Милисава Радисав, Исаиловић 
Драгомира Миле, Качевепда Митра Никола, Карди-
спахић Алије Шериф, Карчаш Иштвана Ђура, Која-
диновић Стеве Илија, Крстић Ристе Миодраг, Кур-
тиши Ајета Ћазим, Лабињан Ђулија Марио, Лазо-
вић Митра Ђорђе, Лукић Животе Предраг, Лу жанин 
Драгутина Слободан; 

Манојлов Рангела Никола, Марковић Милорада 
Радивоје, Матулин Терезије Љубомир, Михановић 
Јакова Јосип, Милановић Драгутина Драган, Милен-
ковић Радивоја Мирољуб, Мрђа Душана Маринко, 
Ноошпћ Фрање Зденко, Нововић Мирка Данило, 
Павловић Милисава Мирољуб, Петровић Богдана 
Александар, Поповић Николе Михајло, Посавец Дра-
гутина Златко, Ресман Јакоба Јоже, Ристовски 
Стојчета Милан, Стаматовски Косте Тасе, Станоје-
вић Станојка Драги, Стевић Момчила Слободан, 
Стој а д шишић Милисава Томислав, Стој медовић 
Александра Зоран, Ступар Пере Милан, Шовљански 
Рајка Вујица, Шубић Мирка Мирко, Шуљагић 
Младена Драган, Тишма Ђуре Миле, Тркуља Јанка 
Јован, Васић Момчила ЈБубиша, Вуковић Боже 
Иван; 

разводнице Дервишевић Томислава Благоје, 
Чо rv рић Павића Слободан, Костић Петра Мирко, 
Лоборец Фрање Во лент, Мандић Боривоја Славо-
љуб, Мартиновић Бранка Владо, Пејчић Милана Ве-
кослав, Петрић Радише Драган, Ракић Добривоја Зо-
ран, Срђановић Луке Филип, Торлаковић Косте Во-
јимир; 

војници: Агзтић Анте Мартин, Арифи Смаила 
Сабсдин, Бабник Випценца Роман, Барцелај Ђона 
Никола, Боројевић Стеве Јован, Борош Томаша Ка-
рољ, Божић Ивана Вељко, Бркић Мирка Ратибор, 
Цецуљанин Исљама Реџеп, Ћериман Душана Мирос-
лав, Девз Сејфулаха Фитим, Динчић Михајла Дра-
гослав, Динић Нићифора Миодраг, Дивјак Франца 

Франц, Ђермановић Видоја Зоран, Ђорђевић Мио-
драга Добривоје, Ђорђевић Живорада Миодраг, 
Ђорђевски Љубомира Стојанча, Ђурић Васе Слобо-
дан, Блатер Звоне Марко. Ферлин Антона Миљенко, 
Фран,етић Марка Иван, Теци Милана Иван, Горјуп 
Алојза Бранко, Готлиб Јаноша Андраш. Хаиковић 
Раме Хузеир, Хоџић Ахмета Хусеин, Ибровић Бајре 
Фехим, Ићит,овић Богдана Никола, Јаневски Сто-
јанче Славејко, Јанковић Градимира Боривоје, Јан-
ковић Милутина Славиша, Јеверица Томислава 
Павле, Јевтић Трпфка Боривоје, Јевтић Велибора 
Миливоје, Јојић Божидара Мило, Јовановић Радо-
мира Милија, Јовановић Боривоја Петар, Јусуфи 
Ђељадипа Авди: 

Ка јари Андраша Карољ, Кантор Марка Лазар, 
Карајовић Мирослава Југослгв, Коцић Крсте Љуби-

. ша, Ковач Луке Милан, Ковач Стевана Ференц, Кр-
стић Драгољуба Зоран, Кунце Фрање Фрањо, 
Ладика Фрање Мијо, Лековић Миленка Раденко, 
Лесјак Рајмонда Рајко, Лукић Ивана Обрад, Мар-
ковић Милуна Миљко, Матејић Зафира Драгиша, 
Матић Војислава Миленко, Михек Мирослава Ми-
рослав, Микић Светомира Предраг, Миладиновић 
Драгише Живослав, Миленковић Вукашина Божи-
дар, Милетић Бранка Драган, Милосављевић Све-
тислава Радованче, Милосављевић Д р а г и н а Ви-
томир, Милошевић Божидара Момчило, Милошевић 
Војка Саво, Милошевић Војка Саво, Милошевић 
Витомира Тихомир, Милошевић Витомира Зоран, 
Миљановић Миломира Миомир, Минић Љубише 
Славољ,уб, Мирковић Миленка Миладин, Младено-
вић Павла Драган, Најжер Станка Драго, Николић 
Лазара Зоран, Обреновић Стевана Драгослав, Окорн 
Јанеза Јанез, Париповић Трифуна Драган, Павловић 
Радосава Зоран, Пешић Милића Милорад, Петровић 
Здравка Златимир, Пинтарић Јанеза Јанез, Пипан 
Јосипа Јосип, Плавшић Милоша Богдан. Поповић 
Мирослава Радомир, Прце Петра Томислав, Прпић 
Миле Јурај ; 

Радовановић Ристе Миливоје, Радуловић Мио-
драга Радомир, Ристовић Милована Радивоје, Рогач 
Крсте Лука, Рогић Кретена Мирко, Романдић Ђурђа 
Љубинко, Рожајац Јусуфа Хајрудин, Рудари Сад-
рије Шабан, Смодиш Јоже Јоже, Станисављевић 
Светислава Александар, Стаменовић Трифуна Ми-
лутин, Станковић Митра Радоман. Станојевић Ве-
лимира Љубиша, Стантић Ивана Блашко, Стефано-
вић Добривоја Миро, Стоићевић Бранислава Живо-
рад, Стојановић Милинка Милан, Стругаревић Ду-
шана Томислав, Шефи Еми Осман, Шеховић Дерви-
ша Салих, Шиљић Смаила Абдулах, Шкет Августа 
Јанез, Тодоровић Милана Драган, Тратњак Штефа-
на Штефан, Трнинић Мирка Мирко, Вехаб Салема 
Енвер, Величковски Апостола Владимир, Видиц Јо-
же Богдан, Витковић Кристе Антун, Виторовић 
Миодрага Драгослав, Вукмир Ненада Славко, Вуко-
вић Фрање Фрањо, Вуксановић Мирослава Никола, 
Зарић Јездимира Александар, Зећири Зећирита-Ше-
нуси, Зекић Петра Милан, Зекић Богдана Павле, 
Живковић Милорада Бранислав; 

О д В о е н а т а п о ш т а 39 4 5 С а р а е в о 

— за примерна работа на р,азвивањето полет за • 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување па старешинските и војничките особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водници стажпсти: Барић П и л е Иљко, Ицко-
вић Јосипа Зоран, Мешановић СакиСа Хајрудин, 
Ружела Карла Здравко; 

дссетари: Илић Илије Светозар, Исмаили Хаса-
на Сељадин, Ковнловскп Ивана Дано, Милинковић 
Томислава Радић, Пантић Миодрага Слободан; 
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разводник' Станић Мате Зоран; 
ВОЈНИЦИ' Ферус Јакова Владо, Куртић Обоена 

Радомир, Луковић Радович Чедомир, Новак Bojana 
EojaH, Новковић Боривоја Новица; 

— за ос-обено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

ОД. С о ј у з н и о т с е к р е т а р и ј а т з а н а р о д н а 
о д б р а н а 

— за постегнати успеси во работата за напре-
докот на земјата 

Бр. 13 
7 февруари 1975 

Бе л град 
година 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с, Р-

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од Законот за одликувањата па Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликуваат: 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

војник: Ашковић Властимира Милан; 

— за примерна работа па развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетар Димитријевић Добросава Часлав; 
војници* Фор јан Мартина Мартин, Расинец 

Марка Иван, Варга Карета Милан; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршен,ето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Анђелић Боже Љупко, Бошковић Сре-
тена Миодраг, Дедић Марка Илија, Фонда Николе 
Роберто, Горуп Јосипа Фрањо, Хренек Јураја Звон-

Од со ју з п и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
и работата, а* за особени заслуги во објавувањето на 
сојузните прописи и другите акти од надлежноста 
на органите па федерацијата PI за придонес за раз-
вивањето на братството и единството меѓу нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Новинска установа Службен лист на СФРЈ; 

Од С Р Б о с TI А и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Перковић Ивана Миле; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси БО 
работата од значење за социјалистичка изградба па 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бркић Махмута Исмет, Дмитровић Михајила 
Мирко, Вујовић Раша Владо, Вукоје Илије Божо, 
Зорановић Владимира Радослав; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ДРВЕНО ЗНАМЕ 

Капиџић Абида .Ејуб, Мацановић Остоје Милан, 
Живковић Живка Стево; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со Koja се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Давидовић Николе Бранко; 
— за особени заслуги во ширењето на братството 

меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Авдибеговић Аге Хазим; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Радуновић Стева Симо, Вукчевић Михаила 
Илија; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето па политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Чарапић Милића Милисав, Ђуришић Фи типа 
Милутин, Ковачсвић-Шпадијер Луке .Љубица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значењска напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ђуровић Риста Радосав. Милетовић Јована 
Пико ia Станишић Сава Видосава, BvjoTiih Марка 
Лука, Вуков и ћ -Спасојевиh Милоша Крстиња; 

— за особени заслуги на почето на јавна ia деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
зел'јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Асановић-Бијелић Јелена, Вукићевић Петра 
Мирко; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— за извонредни остваруван,а во областа на 
ликовна уметност и за истакнат придонес на Југо-
словенската култура 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Хегедушић Ловре Крсто; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со Koja се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Златић Јосипа Дина; 
— за особени заслуги и постанати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Чачић Дује Милан, Митић Ђуре Драган, Влахов 
Фране Мило; 

— за особени заслуги во Ѓгшрењето на братството 
меѓу нашите народи и народности како и во созда-
вањето и развивањето па политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Амижић Јуре Никола, Брозина Луке Никола, 
Бушл>ета Шиме Анте, Јурич^в Шиме Милан, Нова-
ковић Раде« Бранко, Обрадовић Луке Јован, Рихтман 
Звоне, Стамболиќ Стојана Сава, Вимпулшек Вла-
стимира др Жарко; 

— за особени заслуги и достигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аполонио Виргилиа Александар, Барановић 
Николе Вице, Демарин Антона Јосип, Гргурић Јо-
сипа Антун, Именшек Фрање др Богумил, Југ Фра-
ње Габријел, Коко Мате Звонимир, Кмезић Гецо 
Бранко, Кошта Јуре Јосип, Лучев Анте Анте, 
Микулаидра Јерко др Никола, Мотика Мартина 
Pisan, Пе]новић Ивана Ђуро, Продановић Николе 
Милан, Прван РЛ ате мр Љубо, Радаковић Петра 
Бранко, Рихтар М И Ј О др Петар Сенековић Јелена 
Стјепан, Трбојевић Раде Мане, Бајић Јосипа др 
Ернест, Zuccon Grge Bogumil; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 
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Мирко, Урлић Фауста Даворка, Узур Николе Стево, 
Виленица Марка Миле; 

—' за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
па земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Berlenghi Valentina Srecko, Бунчић Николе Миљ-
^ кан, Димитријевић Милутина др Душан, Крижанић 
" Велпмтфа др Златко; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во^озда« 
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СаСРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бупчић Николе Миљхан; 
— за покажана лична храброст во борбата про-

тив непријателот за ослободување на зе?лјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бунчић Николе Миљкан; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги на полето на информа-
тивната дејност и за придонес на развојот на сло-
венечкото новинарство, а по повод дваесет и пет-
годишнината од излегувањето 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Долсњски лист, Ново Место; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значеле за социјалистичката изградба 
па земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Павлин Игнаца Ана, Севет.) Франца Франц; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Кири Јожета Ратко, Опека Јанеза Марија; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за отитиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИЌАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Мајдин Јулиј Иво, Мољк Антона др Атон , 
Шмон Јанка Франц; 

Од С А П К о с о в о 

— по повод триесстгодишнината од постоењето 
и работата, а за особени заслуги на полета па изда-
вачката и графичката дејност во Покраината, со 
што е сторен значаен придонес за социјалистичката 
изгриза па земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Новинско издавачко и графичко претпријатие 
„Рилипдја", Приштина; 

— по повод триесетгодишмината на работата, а 
за особени заслуги на полето на информирањето, 
културио-образовиото и музичкото создавање и за 
придонес за ширењето на братството и единството 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Радио Приштина, Приштина; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за соиијалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Секулић Стевана Петар; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Главашки-Миковић Грује Марија; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бслић Саве Владислав, Петрић Бруно др 
Бранко. Поповић Феодора др Реља. Шарановић Ми-
л о в а н Радисав, Тишма Цветка Иван, Ухларпк Јо-
сипа Стеван; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Божић Јована Ненад, Будаков Душана Милутин, 
Дрндарски Уроша др Коста, Груловић Милана 
Здравко, Јовић Андрије Бој ислан, Ковачев Раде 
Јован, Сапунџић-Матић Јована Мирјана, Шево Јо-
вана Милан, Весовић-Џигурски Тиме Катица, Жу-
нац Јанка др Јанко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Всселиновић Владислава Милан; 

Страна 1196 — Број 42 
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— За особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Петровић Ивана Емил. 
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— по повод четириесетгодишнината на рабо-
тата, а за заслуги во развивањето на културно-за-
бавниот живот во својата средина и за негувањето 
на игрите и песните на југословенските народи 

Огранок „Сељачка слога", Прелог; 

— по повод педесет и петгодишнината на рабо-
тата, а за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на спортот и физичката култура во својата 
средина 

Спортско друштво „Подравииа", Лудбрег; 

— за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на спортот и физичката култура во својата 
средина, а по повод дваесет и петгодишнината на 
работата 

Спортско друштво „Металац", Шибеник; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за заслуги во ширењето на просветата и 
културата и за успеси постигнати на полето на 
музичкото образование на младите, а по повод 
дваесет и петгодишнината на работата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гласбена шола „Франц Штурм", Љубљана; 

— по повод осумдесетгодишнината од постоење-
то и работата, а за заслуги во развивањето на 
музичката култура и негувањето на хорското пеење 

Мошки левски збор, Готовле; 

— по повод шеесетгодишнината на животот, а 
за извонредни заслуги во борбата за слобода и не-
зависност на нашата земја, за изградбата на соци-
јализмот и за развивањето на мирољубивата сора-
ботка и пријателските односи помеѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и другите 
држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Вратуша Антона др Антон; 

О д С Р С р б и ј а 

—по повод четириесетгодишнината од излегува-
њето, а за особени заслуги на полето на информа-
тивната дејност и за значаен придонес за афирма-
цијата на протресивната мисла и развојот на соци-
јалистичкото новинарство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Неделен информативен весник (НИН), Белград; 

— за особени заслуги во работата од значење 
за ширењето на театарската култура и за придонес 
за развивањето на братството и единството меѓу 
нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Народно позориште, Лесковац; 

— за особени заслуги и успеси во омасовува-
њето на ракометот и за придонес за развојот на 
југословенскиот спорт и физичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ракометен сојуз на Србија, Белград; 
— за особени заслуги на полето на информатив-

ната и графичката дејност и за придонес за разви-
вањето на братството и единството меѓу нашите 
народи и народности, а по повод дваесет и петго-
дишнината на работата 

' СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Новинска установа „Братство", Ниш; 
— за особени заслуги во информирањето и за-

движувањето на општествената активност на гра-
ѓаните, со што е сторен значаен придонес за соција-
листичкиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Неделен весник „Наша реч", Лесковац; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод дваесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН р А ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Индустриски комбинат, Бачка Паланка. 

Бр .16 
14 февруари 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аџић Симе Милан, Бабић Хасана Рамо; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Карић Бећира Мехмед, Ковачић Ахмета Хамдо, 
Шегетало Мехмеда Алија, Тахировић-Делић Зулфе 
Хамида; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Баљић Дервиша Омер, Беговић Ибре Мехмед, 
Будим Захира Салко, Црногорац Милана Деши, 
Чолаковић Мурата Зајко, Ћосић Салие Мехме,д; 
Хамза Ћамила Енес, Хелбет Алите Мумин, Кнеже-
вић Мате Мато, Ковачевић Пере Марко, Митровић 
Миливоја Сретен, Ранч Станка др Милош, Ристић 
Илије Никола, Ризвић Мустафе Мустафа, Соне Сто-
јана Ивица, Шашић Хусе Рифат, Ширић Бећира 
Мугдим, Шљамо Ахмета Салих, Владић Филипа 
МИЈО, Зебић Османа Бећир, Зебић Ибре Салих; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бехрем Салка Бећир, Гранић Мехе Мухамед; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Буква-Муратовић Халила Хајрија, Хаџиомеро-
вић Заима Хасо, Клипо Османа Смајо, Локман Ни-
ко пе Јозо, Розић Мате Иван, Шљамо Ахмета Алија, 
Зебић Муша на Исмет. 

Бр. 19 
14 февруари 1975 година 

- Белград 

Претседател 
на Република1а, 

Јосип Броз Тито, с р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува 

— по повод триесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги во ширењето на братството 
г,:сѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Неделен илустриран весник „Фронт". 

Бр 20 
17 февруари 1975 година 

Белград 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Перу 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Gabriel Garcia Pike, прв секретар на Амбаса-
дата -на Република Перу во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Бр 29 . . 
4 март 1975 година 

Белград 

Претседате,л 
на Републиката, 

Јосип Броз Тит«, с р. 

У К А З 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Давидовић Саве Јагош Ивановић Ива Дара, 
Ивановић-Перовић Милуна Јока. Јовановић-Павли-
чић Маша, Јовановић Милована Мићо, Милић Ми-
ла Никола, Петровић Рашка Радивоје, Радуловић 
Марка Пуниша, Раичевић Илије Спаса, Ускоковић 
Ђурише Саво, Вулетић Марка Томо; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, к§ко и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аћимовић Илије Ђорђија, Асановић Стане То-
мо, Бећовић Шаба Ељез, Белојевић Богдана Мили-
сав, „ Бошковић Мијата Милица, Челебић Лазара 
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Ђина, Ћетковић Благота Ђорђије, Дедић Бошка 
Иконија, Дедић Гојка Никола, Дракић Јефта Ду-
шан, Фрључкић Тахира Селим, Гатолини-Чубрило-
вић Јакова Ивка -Иковић Лакића Раде, Ивановић 
Милована Михаило, Ивановић Николе Миљан, Јо-
кановић Милоша Пуниша, Јокановић Луке Радо-
мир, Каваја Јована Новица, Кажић Блаже Крсто, 
Ковачевић Илије Петар, Ковачевић-Будимировић 
Сретена Смиља Кустудић Ива Рако; 

Лопичић Лабуда Димитрије, Љуљђуровић Љуцѕ 
Ђока, Марашевић Деде Мараш, Маровић-Радовић 
Василије Јелена, Мирановић-Крстовић Андрије Да-
ринка Обреновић-Ђурић Ружица, Перовић Милу-
тина Ристо, Поповић Радоша Јагош, Поповић-Ра-
довић Веље Милка, Радевић Михаила, Божидар, 
Радовић Петра Ђуро Радуловић-БраЈОвић Петра 
Вукосава, Радусиновић Стевана Ковиљка, Радуои-
новић Тодора Симон Раичевић Јована Ђорђија, 
Раичевић Илије Захарије, Секуловић Насте Ратко, 
Соколовић Рајина Радомир, Станишић Саве Нико-
ла. Шћепановић Обрада Лакић, Вујачић-Књегињић 
Петра Јела, Вујовић Марка Никола; • 

— за покажана лична храброст во ширењето на 
службената должност 

Шпадијер Крсте Марко Угрин Јерка Антун, Воји-
новић Василије Перк#, Војиновић Шпире Вукола, 
Вујошевић Радосаву Ратко, Вукићевић Зеков Ми-
лић; 

— за залагале и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бећирбашић Хуре Абдулах, Белада Блаже Вељ-
ко, Вујовпћ-Миличковић Јована Бисера, Ичевић-
Кековић Радована Босиљка, Булатовић ^ у р е Тодор, 
Ћосовић Мирка Богдан, Драшковић Спасоја Дра-
гутин. Ђуришић Саве Александар, Илић Петра Ра ј -
ко, Јанковић Андрије Блажо, Јанковић Ђорђа То-
мислав Калуђеровић Ђоке Милисав, Ковачевић Јо-
вана Ђорђије, Марковић Митра Вељко, Мугоша 
А н д р и ј Слободан, Мухадиновић Бошка Јован. Об-
радовић Тодора Миливоје, Перуновић Новака Во-
јислав Ракочевић Мате Војислав, Ражњатовић Сте-
ве Бранислав, Шћепановић Богдана Алекса, Зару-
бица Драге Василије; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Шуљеварић Саве Томо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Белојевић Николе Милован, Бошковић Тиодора 
Вучета, Ђетковић-Киња Ђуре Петар, Дедић Дра-
г и т е Радослав, Дрешевић Дема Ибрахим, Ђурано-
вић Томе Петар, Костић Владимира Бранко, Мар-
тиновић Јока Наталија, Пејовић Ђоке Марко, Пр-
ља Раке Јован, Шоћ Шако Борислав, Вучинић 
Митра Дара, Вујошевић Андрије Јован; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Илић-Драмнић Радисава Новка, Пајевић Алексе 
Илија. Павићевић Видака Милка Пејановић Јове 
Даница, Раичковић Саве Жива, Вукчевић Митра 
Драган; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дамјановић Вукола Јордан, Џафић Бећира Ша-
ћир Ивановић Пере Данило, Јаковљевић Анте Ми-
рослав, Кандић Петра Јован, Лаковић Андрије Во-
јислав, Павићевић Крсте Светозар, Павличић Ми-
лије Томаш, Радуловић Ђорђи!е Милисав Радуно-
вић Радоја Бранислав, Смоловић Арсеније Раденко, 
Шћекић Радована Мирко, Шћекић Вује Светозар, 

О д С Р С р б и ј а 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Гајић Матеје Живомир; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Савин Димитрије Драгољуб. 

Бр. 30 
10 март 1975 година 
Белград 

Претседател 
^ на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

638. Наредба за определување на инвестицио-
ните објекти и опремата за чија изградба, 
односно набавка и изработка нема да се 
обезбедува плаќање — — — — — 1177 

639. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Quick" — — 1177 

640. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата „Алојзије Сте-
пинац" — — — — — — — — — 1177 

641. Правилник за условите и постапката за 
давање станови на користење и заеми за 
прибавување станови на уживатели на 
воени пензии — — — — — — — 1177 

Одликувања — — — — — — — — — 1139 


