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Врз основа на член 54 став 5 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОАЃАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ЈАХТИ И 
СТРАНСКИ ЧАМЦИ НАМЕНЕТИ ЗА РАЗОНОДА ИЛИ 
СПОРТ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕ-
РАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат начинот на доаѓање', 

крстосување и престој на странски јахти, односно на 
странски чамци наменети -за разонода или спорт (во ната-
мошниот текст: странска јахта односно странски чамец) 
во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на кои се врши ме-
ѓународна пловидба, нивно оставање во луките, приста-
ништата, марините и наутичките центри, заради поправка 
или чување, враќање на странски јахти односно на стран-
ски чамци во странство по копнен пат и начин на нивно 
доаѓање во крајбрежното море, реките и езерата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, заради 
учество на спортски натпревари. 

Член 2 
Странска јахта односно странски чамец може да 

крстосува и да се задржува во крјбрежното море на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и на реки-
те и езерата на кои се врши меѓународна пловидба (во на-
тамошниот текст: крајбрежното море, реките и езерата), 
ако добие одобрение за крстосување и задржување (во на-
тамошниот текст: одобрение). 

Странски спортски чамец, кајак или сличен пловен 
објект и странски чамец што не е подолг од три метра и 
нема моторен погон, а се довезува по копнен пат, може да 
крстосува и да престојува во крајбрежното море, на реки-
те и езерата без одобрение. 

Член 3 
Одобрение издава надлежната лучка капетанија од-

носно капетанијата на пристаништето или нејзина изос-
тава во луката односно пристаништето отворено за меѓу-
народен сообраќај (во натамошниот текст: надлежниот 
орган) по впловувањето на странска јахта односно стран-
ски чамец во крајбрежното море, на реките и езерата во 
согласност со органот во републиката односно автоном-
ната покраина надлежен за контрола на преминувањето 
на државната граница. 

Ако странска јахта односно странски чамец Во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија се довезу-
ва по копнен пат, одобрение издава надлежната лучка ка-
нета ниј а односно капетанијата на пристаништето или 
нејзина испостава во луката односно пристаништето отво-
рено за сообраќај, во кое отпочнува крстосувањето. 

Одобрение се издава за едно, две, повеќе или неогра-
ничен број впловувања, за време за кое заповедникот на 
странска јахта односно водителот на странски чамец има 
намера да крстосува и престојува во крајбрежното море, 
на реките и езерата, најдолго до една година. 

Член 4 
Ако заповедникот на странска јахта односно водите-

лот на странски чамец има намера да крстосува и престо-
јува во крајбрежното море односно на реките и езерата, 
должен е по влегувѓањето во крајбрежното море односно 
на реката и езерото да вплови по најкраток пат во најблис-
ката лука односно пристаниште отворено за меѓународен, 
сообраќај, своето доаѓање да му го пријави на надлежниот 
орган во таа лука односно пристаниште и да поднесе ба-
рање за издавање одобрение. 

Член 5 
Во барањето за издавање одобрение задолжително се 

внесуваат податоци за: странската јахта, односно стран-
скиот чамец (име односно ознака, знаме, лука-пристаниш-
те на уписот односно припадноста, бруто-регистарска то-
нажа односно истиснина, должина, широчина, височина, 
газ, вид на погон, јачина на погонот), радио-приемникот и 
предавателот, радиогониометарот, радарот и др., другите 
технички уреди, опремата за вршење на подводни актив-
ности, заповедникот на странската јахта односно водите-
лот на странскиот чамец (звание, презиме и име на запо-
ведникот на странската јахта односно презиме и име на 
водителот на странскиот чамец, државјанство, вид и број 
на.патната исправа), бројот на членовите на екипажот и 
патниците на странската јахта односно бројот на лицата 
што можат безбедно да се качат на странски чамец, н^ме-
раваното време на крстосувањето и престој во крај-
брежното море, на реките и езерата, бројот на впловува-
њата и осигурувањето на странската јахта односно стран-
скиот чамец. 

Кон барањето за издавање одобрение за странска јах-
та и странски чамец на кој се обезбедени условите за смес-
тување и подолг престој, задолжително се прилага попис 
на екипажот и список на патниците со податоци од нивни-
те патни исправи односно основните податоци од личната 
карта - за државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Барање за издавање одобрение поднесува сопствени-
кот на странската јахта односно на странскиот чамец или 
заповедникот на странската јахта односно водителот на 
странскиот чамец. 

Барање за издавање одобрение е должен да поднесе и 
странски државјанин-заповедник на странска јахта запи-
шана во југословенскиот уписник на бродовите и странски 
државјанин водител на чамец евидентиран во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на кој му се 
обезбедени условите за сместување и подолг престој, кои 
имаат намера да крстосуваат и престојуваат во крај-
брежното море, на реките и езерата. Кон барањето за из-
давање одобрение се прилага попис на екипажот и список 
на патниците со податоци од нивните патни исправи од-
носно основните податоци од личната карта - за државја-
ните на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Барањето за издавање одобрение cfe поднесува на 
еден од јазиците на народите на Југославија, на англиски 
јазик и на еден од странските јазици (руски, германски, 
италијански или француски). 

Барањето се поднесува на Образецот број 1 ,.што е от-
печатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен 
дел. 
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Член 6 
Одобрение може да се издаде за странска јахта однос-

но странски чамец што е снабден со важечките бродски ис-
прави според прописите на односната странска држава, а 
членовите на екипажот - со исправи со кои се докажува де-
ка по прописите на својата земја се оспособени за вршење 
на пловидбени работи на странската јахта односно стран-
скиот чамец и ако членовите на екипажот и патниците на 
странската јахта односно на странскиот чамец ги имаат 
важечките патни исправи. 

Член 7 
Покај податоците за странската јахта односно стран-' 

скиот чамец, за заповедникиот на странска јахта односно 
за водителот на странски чамец, бројот на членовите на 
екипажот и патниците на странската јахта и бројот на ли-
цата што можат безбедно да се качат на странски чамец, 
во одобрението се запишуваат и деловите на крајбрежно-
то море и луките односно реките и езерата и пристаниш-
тата во кои пловидба и пристанувате се забранети, дело-
вите на крајбрежното море односно реките и езерата на 
кои врз основа на издаденото одобрение од надлежниот 
орган во републиката односно автономната покраина им 
е дозволено да се занимаваат со подводни активности, да 
ги заверуваат податоците за доаѓањето во луката односно 
пристаништето и за заминувањето од луката односно при-
стаништето, забелешките на царинските органи, измената 
на членовите на екипажот и патниците на страската јахта, 
односно странскиот чамец на кој се обезбедени услови за 
сместување и подолг престој, оставањето на'странска јах-
та односно странски чамец во луката, пристаништето, ма-
рината и наутичкиот центар заради поправка или чување, 
бројот на впловувањата и важноста на одобрението. 

Составен дел на одобрението претставува заверениот 
попис на членовите на екипажот и заверениот список на 
патниците на странската јахта односно странскиот чамец 
на кој се обезбедени услови за сместување и подолг пре-
стој. 

Одобрението се составува на еден од јазиците на на-
родите на Југославија, на англиски јазик и на еден од 
странските јазици (руски, германски, италијански или 
француски). 

Одобрението му се издава и на странскиот државја-
нин од член 5 став 4 на оваа уредба. 

Одобрението се издава на Образецот бр. 2, што е от-
печатен кон оваа уредба и претставува нејзин составен 
дел. 

Член 8 
Лицето кое поднело барање за издавање одобрение е 

должно на надлежниот орган да му ја пријави секоја изме-
на на бројот на членовите на екипажот и патниците. 

Одобрението престанува да важи во случај на измена 
на заповедникот на странска јахта, странскиот државјанин 
- заповедник на странска јахта запишана во југословен-
скиот уписник на бродовите, водителот на странски ча-
мец, странскиот државјанин-водител на чамец евиденти-
ран во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја на кој се обезбедени услови за сместување и подолг пре-
стој или ако се изменат повеќе од два члена на екипажот, 
односно патниците. 

Чл,ен 9 i 
Заповедникот на странска јах?а односно водителот 

на странски чамец чиешто барање за ,издавање одобрение 
,е одбиено од страна на надлежниот орган е должен со 
странската јахта односно странскиот чамец веднаш да го 
напушти крајбрежното море, реката и езерото, и тоа по 
патот што ќе го определи тој орган. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, над-
лежниот орган може на странска јахта односно на стран-
ски чамец да му одобри задржување во луката односно 
пристаништето онолку време колку што е потребно зара-
ди извршување на неопходни поправки, снабдување, 
укажување на лекарска помош или додека трае невремето. 

Член 10 
Странска јахта односно странски чамец може да се 

остави во луката, пристаништето, марината и наутичкиот 

центар заради поправка или чување, ако тоа е наведено во 
одобрението. , 

Надлежниот орган може за странска јахта односно 
странски чамец да издаде одобрение само за оставање во 
луката, пристаништето, Царината и наутичкиот центар, 
заради поправка или чување. 

Во одобрението се орпеделува рокот до кој странска-
та јахта односно странскиот чамец може да остане на по-
правка или чување. Тој рок може да биде и подолг од ро-
кот на важењето на одборението. 

Одобрението од став 2 на овој член се издава на Об-
разецот бр. 2, а содржи податоци за: странската јахта од-
носно странскиот чамец, заповедникот на странската јах-
та односно водителот на странскиот чамец, доаѓањето во 
луката односно пристаништето и заминувањето од луката 
односно пристаништето и рокот до кој странската јахта 
односно странскиот чамец може да остане на поправка 
или чување. 

Член 11 
Барање за издавање одобрение за оставање на стран-

ска јахта односно странски чамец во луката, пристаниште-
то, марината и наутичкиот центар заради поправка или 
чување поднесува сопственикот на странската јахта однос-
но странскиот чамец или заповедникот на странската јах-
та односно водителот на странскиот чамец. 

Барањето за издавање одобрение од став 1 на овој . 
член ги содржи податоците од член 5 став 1 на оваа уредба 
и се поднесува на Образецот бр. 1. 

Член 12 
За оставањето на странска јахта односно странски ча-

мец заради поправка или чување, заповедникот на стран-
ска јахта односно водителот на странски чамец е должен 
да го извести надлежниот орган и надлежната царинарни-
ца, дека на тие органи им го става на увид одобрението 
односно дека го депонира одобрението кај организацијата 
на здружен труд кај која странската јахта односно стран-
скиот чамец е оставен, заради поправка или чување. 

Заповедникот на странска јахта односно водителот 
.на странски чамец може да ја овласти организацијата на 
здружен труд што ја користи луката, пристаништето , ма-
рината или наутичкиот центар за него да ја изврши об-
врската за известување од став 1 на овој член. 

Пред испловувањето на странска ј^хта или-странски 
чамец оставен заради поправка или чување, заповедникот 
на странска јахта односно водителот на странски чамец е 
должен да и се јави на лучката капетанија или на нејзина 
испостава односно на капетанијата на пристаништето. 

Член 13 
Луките, пристаништата, марините и наутичките цен-

три во кои странските јахти односно странските чамци се' 
оставаат заради поправка или чување се должни да ја во-
дат евиденцијата на овие пловила. 

Евиденцијата се води во книга, која содржи податоци 
за: странската јахта односно (иранскиот чамец (име од-
носно ознака, знаме на припадност, лука-пристаништа на 
уписот), заповедникот на странска јахта односно водите-
лот на странски чамец (презиме и име, државјанство, вид 
и број на патната исправа), бројот на одобрението, рокот 
на важењето и до кој орган е издадено, рокот до кој стран-
ската јахта односно странскиот чамец може да остане на 
поправка или чување и за испловувањето, (датум на ис-
пловување^ и време на задржувањето) на странската јах-
та или странскиот чамец оставен заради поправка или чу-
вање. 

Член 14 
Непосредно пред напуштањето на крајбрежното мо-

ре, реките и езерата заповедникот на странска јахта однос-
но водителот на странски чамец е должен на надлежниот 
орган во најблиската лука односно на пристаништето от-
ворено за меѓународен сообраќај да му го пријави замину-
вањето, заради заверување во одобрението. 

При испловување^ од крајбрежното море, реките и 
езерата странската јахта односно странскиот чамец е 
должен да плови по најкраткиот пат. 

Член 15 
Заповедникот на странска јахта односно водителот 

на странски чамец кој странската јахта или странскиот ма-
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меџ го враќа во странство по копнен пат, заминувањето 
може да му го пријави и на надлежниот орган во Луката 
односно пристаништето отворено за сообраќај. 

Член 16 
Странската јахта односно странскиот чамец што во 

крајбрежното море, реките и езерата доаѓа заради спорт-
ски натпревари, може да вплови и непосредно во луката 
односно пристаништето од кои почнува или се завршува 
натпреварот и ако оваа лука односно пристаниште не е 
отворено за меѓународен сообраќај. 

Спортската или друга организација - организатор на 
спортски натпревар е должна најдоцна пет дена пред от-
почнувањето на спортскиот натпревар на надлежниот ор-
ган, на органот надлежен за контрола на преминувањето 
на државната граница и на царинскиот орган да му го 
пријави доаѓањето на странската јахта односно странски-
от чамец и да им го достави пописот на екипажот и списо-
кот на патниците на странската јахта односно странскиот 

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 
казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице: 

1) ако на'странски државјанин на кој не“му е издадено 
одобрение му овозможи да користи чамец евидентиран во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 
кој-ев обезбедени услови за сместување и подолг престој, 
заради крстосување и престој во крајбрежното море, на 
реките и езерата (член 5 став 4); 

2) ако не ја води евиденцијата на пловилата што во 
луката, пристаништето, марината или наутичкиот центар 
се оставаат заради поправка или чување, или таа евиден-
ција ја води неуредно, или евиденцијата не ги содржи про-
пишаните податоци (член 13); 

3) ако на надлежниот орган, на органот надлежен за 
контрола на применувањето на државната граница и на 
царинскиот орган најдоцна пет дена пред денот на отпоч-
нувањето на спортскиот натпревар не^го пријави доаѓање-
то на странската јахта односно странскиот чамец или не 
достави попис на екипажит и список на патниците на 
странската јахта односно стрнаскиот чамец што во крај-
брежното море, реките и езерата доаѓаат заради спортски 
натпревар (член 16 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 динари и одговорното ли-
це во организацијата на здружен труд или во друго правно 
лице. 

Член 18 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок односно прекршок за внат-
решна пловидба заповедникот на странска јахта, стран-
скиот државјанин-заповедник на странска јахта запишана 
во југословенскиот уписник на бродовите, водителот на 
странски чамец, странскиот државјанин - водител на ча-
мец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија: 

1) ако без одобрение крстосува или се задржува со 
странска јахта односно странски чамец во крајбрежното 
море и на реките и езерата (член 2 став 1); 

2) ако по влегувањето во крајбрежното море односно 
на реката или езерото не вплови по најкраткиот пат во 
најблиската лука односно пристаниште отворено за меѓу-
народен сообраќај или своето доаѓање не му го пријави на 

надлежниот орган во таа лука односно пристаниште, или 
не поднесе барање за издавање одобрение (член 4); 

3) ако во барањето за издавање одобрение внесе не-
точни податоци (член 5 ст. 1, 2 и 4); 

4) ако на странска јахта запишана во југословенскиот 
уписник на бродовите или на чамец евидентиран во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија на кој се 
обезбедени услови за сместување и подолг престој крсто-
сува и се задржува во крајбрежното море и на реките и езе-
рата без пропишаното одобрение (член 7); 

5) ако на надлежниот орган не му ја пријави секоја из-
мена на бројот на членовите на екипажот и патниците 
(член 8 став 1); 

6) ако пред секое испловување на странска јахта или 
странски чамец оставен заради поправка или чување од 
луката, пристаништето, марината и наутичкиот центар не 
и се јави на лучката капетанија или на нејзина испостава 
односно на капетанијата на пристаништето (член 12 став 

7) ако пред напуштањето на крајбрежното море, река-
та или езерото не му го приајви заминувањето на над-
лежниот орган во најблиската Лука односно пристаниште 
отворено за меѓународен сообраќај, или при испловување-
то од крајбрежното море, реката или езерото со странска 
јахта односно странски чамец не плови по најкраткиот 
пат (член 14 ст. 1 и 2). 

Член 19 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за поморски прекршок односно прекршок за внатреш-
на пловидба заповедникот на странска јахта односно во-
дителот на странски чамец: 

1) ако ја остави странската јахта односно странскиот 
чамец во луката, пристаништето, марината и наутичкиот 
центар заради поправка или чување без пропишаното 
одобрение, или ја остави странската јахта односно стран-
скиот чамец подолго од рокот определен во одобрението 
(член 10 ст. 1, 2 и 3); 

2) ако не го извести надлежниот орган и надлежната 
царинарница за оставувањето на странската јахта однос-
но странскиот чамец или на тие органи не им го стави на 
увид одобрението или одобрението не го депонира кај ор-
ганизацијата кај која странската јахта односно странскиот 
чамец е оставен на поправка “али чување (член 12 став 1). 

Член 20 
Со денот на почнувањето на примената на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за доаѓање на странски 
јахти и странски чамци, наменети за разонода или спорт 
во крајбрежното море и реките и езерата на Југославија и 
за престој на тие јахти и чамци во тие води („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 25/75). 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

Е.п. бр. 160 
7 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател 

Јанез Земљарич, с. р. 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Образец бр. 1 

(МЕСТО ЗА ТАКСА) 

Рег. бр 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА КРСТОСУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНСКА ЈАХТА ИЛИ СТРАНСКИ ЧА-
МЕЦ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
\ 

Молам да се издаде одобрение за крстосување и задржување на странска јахта односно странски чамец. 

со знаме на лука - пристаниште на уписот односно припадноста 
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БРТ - истиснина . должина широчина. 

височина газење вид на погон (едро-мотор) јачина на погонот. 

со уреди број 

(број на радиоприемникот, радио-гониометарот, радарот и др.) 

и со други уред^ : 
(опрема за вршење на подводни активности и друго) 

под заповедништво на странската Јахта - водителот на странски чамец. 

(звање, презиме и име на заповедникот на странската јахта односно презиме и име на водителот на чамецот) 

државјанин i вид и број на патната исправа 

со членови на екипажот и патници на странската Јахта односно лица што 
можат безбедно да се качат на странскиот чамец. 

Во времото од до странска јахта, односно странскиот чамец ќе крстосува, и ќе пристанува и 
ќе се вкотвува во сите дуки и другите делови на крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија - пристаништата и други места на реките и езерата на кои се врши меѓународна пловидба, освен во оние делови на 
крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се ограничени за пло-
видба, котвење и пристанување или во кои е забранета пловидба на странски јахти и странски чамци. Во наведеното вре-
ме странската јахта односно странскиот чамец еднаш, двапати, повеќе или неограничен број пати ќе вплови во крај-
брежното море, рекитвј и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (подвлечи го бараниот број на 
впловувања). 
Кон барањето за издавање одобрение за странска јахта и странски чамец се прилага за странска јахта и странски чамец 
на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој, попис на екипажот и список на патниците со податоци од 
нивните патни исправи односно основни податоци од личната карта - за државјанин на СФРЈ, важечка бродска исправа 
на странската јахта односно странскиот чамец за способноста за пловидба според прописите на странската држава, ис-
прави на членовите на екипажот со кои се докажува дека според прописите на својата земја се оспособени за вршење на 
пловидбени работи на странска јахта односно странски чамец И податоци за осигурување на странската јахта односно 
странскиот чамец. 
Барање за издавање одобрение поднесува сопственикот на странската јахта односно на странскиот чамец или заповед-
никот на. странската јахта односно водителот на странскиот чамец. 
Барање за издавање одобрение поднесува и странски државјанин - заповедник на странска јахта запишана во југосло-
венск“иот уписник на бродовите и странски државјанин - водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој што имаат намера да крстосуваат и 
престојуваат во крајбрежното море, реките и езерата. Кон барањето за одобрение се прилага попис на екипажот и спи-
сок на патниците со податоци ојц нивните патни исправи односно основни податоци од личната карта - за државјанин 
на СФРЈ. 

Во 198 година (потпис на подносителот на барањето) 
I i 

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Образец бр. 2 

(МЕСТО ЗА ТАКСА) 

Рег. бр 

О Д О Б Р Е Н И Е 
ЗА КРСТОСУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА СТРАНСКА ЈАХТА ИЛИ СТРАНСКИ ЧАМЕЦ ВО КРАЈБРЕЖНОТО 

МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува странската јахта односно странскиот чамец 

(име, односно ознака) 

со знаме-на - лука-пристаниште на уписот односно припадност БРТ - истиснина 

должина широчина височина —газање— 

вид на погонот (едро, мотор) ! јачина на погонот со уреди . 

(број на радиоприемникот, предавателот, радио-гониометарот, вадарот и др.) 
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и со други технички уреди 
(опрема за вршење на подводни активности и др.) 

под заповедништво на странската јахта - водителот на чамец 

(звање, презиме и име на заповедникот на странската јахта односно презиме и име на водителот на чамец) 

државјанин вид и број на патната исправа со 

членови на екипажот и патници на странската јахта, односно лица што можат безбедно да се качат на 
странскиот чамец, во времето од до странската јахта, односно странскиот чамец може да 
крстосува, пристанува и да се вкотвува во сите дуки и други делови на крајбрежното море на-Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија - пристаништата и во други места на реките и езерата на кои се врши меѓународна пловид-
ба, освен во оние делови на крајбрежното море - на места на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија што се наведени во точ. од I до V на ова одобрение. 

I. Забранети зони за пловидба во крајбрежното море, на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се: 

II. Забрането е и ограничено движење и настанување на одделни делови на морскиот брег, на острови или 
делови на острови , „, , „ 

III. Со подводни активности (нуркање со употреба на нуркачка опрема, фотографирање и снимање на филмо- ' 
ви под морската површина и секое истражување на особините на морето и морското дно - реките и езерата и нивното 
дно) е дозволено, врз основа на одобрението бр од да се занимава во делови на крајбрежното 
море - на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и тоа на овие подрачја: 

IV. Забрането им е на странски јахти и странски чамци минување низ одделни зони на југословенското терито-
ријално море - југословенските реки и езера во кои пловидбата е привремено запрена или бграничена, што се објавува 
во „Огласот за поморци". 

V. Другите ограничувања во поглед на пловидбата, котвењето и пристанувањето, и ограничувањата на 
движењето на лица со странски бродови и странски чамци на бреговите на крајбрежното море, на реките и езерата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија се означени со меѓународен знак - таблица со натпис „Забранет 
пристап и фотографирање“. 

VI. Забелешки на царинските органи , 

(се запишуваат податоци за опремата и предметите што се наоѓаат на странската јахта односно на странскиот чамец, 

како и забелешките за потребите на царинската постапка и спроведувањето на царинскиот надзор и др.) 

VII. З а б е л е ш к и 

(се запишуват измените на членовите на екипажот и на патниците на странската јахта, на странската јахта запишана во 

југословенскиот уписник на бродовите, странски чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој и 

на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување 

и подолг престој, оставање на странска јахта односно странски чамец во лука, пристаниште, марина и наутички центар 

заради поправка или чување и др.) 

Лицето што поднело барање за издавање одобрение е должно на надлежниот орган да му ја пријави секоја из-
мена на бројот на членовите на екипажот и на патниците. 

Одобрението престанува да важи во случај на измена на заповедникот на странска јахта, странски државјанин, 
заповедник на странска јахта запишана во југослбвенскиот уписник на бродовите, водителот на странскиот чамец, 
странскиот државјанин - водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој 
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се обезбедени услови за сместување и подолг престој, или ако се изменат повеќе од двајца членови на екипажот или пат-
ници. 

3k странска јахта односно странски чамец надлежниот орган може да издаде одобрение и само за оставање во 
лука, пристаниште, марина и наутички центар заради поправка односно чување. Во тој случај во одобрението се наведу-
ва рокот до кој странската јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување и податоци за: 
странската јахта односно странскиот чамец, заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот цамец, 
доаѓањето во луката односно пристаништето и заминување од луката одноно пристаништето и рокот до кој странската 
јахта односно странскиот чамец може да остане на поправка или чување. 

VIII. Одобрението важи за број вп лову вања во крајбрежното море, реките и езерата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Непосредно пред напуштањето на крајбрежното море, реките и езерата, заповедникот на странската јахта од-
носно водителот на странскиот чамец е должен да и го пријави заминувањето на надлежната лучка капетанија односно 
на капетанијата на пристаништето или на нејзината испостава во најблиската лука односно пристаниште отворено за 
меѓународен сообраќај заради заверка во одобрението. 

v Ако странската јахта или странскиот чамец се враќаат во странство по копнен пат, заповедникот на странска-
та јахта односно водителот на странскиот чамец може заминувањето, заради заверка, да и го пријави на надлежната 
лучка односно пристанишна капетанија или на нејзината испостава во луката односно пристаништето отворено за сооб-
раќај. , 

IX. Одобрение му се издава и на странскиот државјанин - заповедник на странска јахта запишана во југосло-
венскиот уписник на бродовите и на странски државјанин - водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој, а кои имаат намера да крстосу-
ваат и престојуваат во крајбрежното море, реките 'И езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

X. Заверениот попис на членовите на екипажот и заверениот список на патниците на странска јахта, странска 
јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, странски чамец на кој се обезбедени услови за сместување и 
подолг престој и на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени ус-
лови за сместување и подолг престој се составен дел на ова одобрение. 

(место и датум) М. П. (потпис на овластеното лице) 

1. Допатувал на 

на екипажот и -

Отпатувал на 
на екипажот и . 

од 

. патници. 

за 

(место и датум) 

. патници. 

М. П. 

2. Допатувал на 

на екипажот и -

Отпатувал на 

на екипажот и . 

од 

. патници. 

за 

(место и датум) 

. патници. 

М. П. 

3. Допатувал на 

на екипажот и . 

Отпатувал на 

на екипажот и . 

од 
. патници. 

за 

(место и датум) 

. патници. 

М. П. 

4. Допатувал на 

на екипажот и . 

Отпатувал на 

на екипажот и . 

од 
. патници. 

за 

.патници. 

со 

со 

членови 

членови 

(потпис на овластеното лице) 

со членови 

со членови 

(потпис на овластеното лице) 

со членови 

со членови 

(потпис на овластеното лице) 

со i членови 

со членови 

(место и датум) М. П. (потпис на овластеното лице) 
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5. Допатувал на 

на екипажот и . 

Отпатувал на 

на екипажот и . 

(место и датум) 

6. Допатувал на 
на екипажот и . 

(Упатувал на 

на екипажот и . 

(место и датум) 

7. Допатувал на 

на екипажот и 

Отпатувал на 

на екипажот и . 

(место и датум) 

8. Допатувал на 

на екипажот и . 

Отпатувал на 

на екипажот и . 

(место и датум) 

за 

за 

за 

за 

од 

од 

од 

од 

. патници. 

. патници. 

М. П. 

. патници. 

. патници. 

М. П. 

. патници. 

. патници. 

М. П. 

. патници. 

. патници. 

М. П. 

со 

со 

со 

со 

членови 

(потпис на овластеното лице) 

чланова 

членови 

(потпис на овластеното лице) 

со - - членови 

членови 

(потпис на овластеното лице) 

членови 

членови 

(потпис на овластеното лице) 

XI. Попис на членовите на екипажот и список на патниците на странска јахта, странска јахта запишана во ју-
гословенскиот уписник на бродовите, странски чамец на кој се обезбедени услови за сместување и подолг престој и на 
чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени услови за сместување и 
подолг престој. 

1. ПОПИС НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ 

Реден 
број 

Презиме 
и име 

Својство во кое е 
качен на јахтата 

односно чамецот 

Датум и 
место на 
раѓање 

Државјанство 
Број на поморската 
бродска книшка (пат-

на исправа) 
Заверка 

198. 
Заповедник на јахтата 

.година 

2. СПИСОК НА ПАТНИЦИТЕ 

Реден 
број 

Презиме 
и име 

Број на патната 
Датум и место Лука-приста- Лука-приста- исправа односно 

' ' н,е Државјанство ниште на качу- ниште на качу- на личната карта Заверка 
на рага вањето вањето за државјани на 

СФРЈ 

198. 
Заповедник на јахтата 

.година 
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516. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 29 мај 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОП-

СТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 
1. Во Одлуката за условите и начинот на остварување 

на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надо-
мест за користење на автомобил во лична сопственост за 
службени цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86) 
во точка 2 износот „35" се заменува со износот „80". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 114-8/86-013 
29 мај 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добарџиќ, с. р. 

517. 
Врз основа на член 130 став 1 точка 8 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85) и член 6 став 2 
од Законот за височината на средствата за станбена из-
градба во Југословенската народна армија и за начинот на 
нивното издвојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
21/74), Собранието на Заедницата за социјално ос?игурува-
ње на воените осигуреници пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И КРЕДИТИ 
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ НА УЖИВАТЕЛИ НА 

ВОЕНИ ПЕНЗИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Станови на Заедницата 

Член 1 
Становите прибавени со средства на Заедницата за 

социјално осигурување на воените осигуреници (во ната-
мошниот текст: Заедницата) и становите во општествена 
сопственост на кои Заедницата има право на давање на ко-
ристење, иако не се прибавени со нејзини средства (во на-
тамошниот текст: станови на Заедницата), се даваат на ко-
ристење под условите и на начинот пропишани со овој 
правилник. 

Работи во врска со давањето станови на користење и еви-
денција на становите 

Член 2 
Работите во врска со давањето станови на користење 

на уживателите на воени пензии ги вршат единиците и ус-
тановите на Југословенската народна армија, определени 
со посебна наредба на сојузниот секретар за народна од-
брана. 

(1) Евиденцијата за становите на Заедницата и подне-
сените молби за доделување станови на уживателите на 
воени пензии ја водат единици и установи од член 2 на 
овој правилник, (во натамошниот т^кст: станбениот орган 
на гарнизонот). 

(2) За становите дадени на користење и за бројот на 
потребните станови по гарнизони, меѓугаранизонските со-
бранија на воените осигуреници му поднесуваат на Собра-
нието на Заедницата на воените осигуреници полугодиш-
ни и годишни извештаи. 

II. ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊ,Е 

Лица на кои им се даваат станови од Заедницата и услови 
за давање, станови на користење 

Член 4 
Станов^ од Заедницата им се даваат на користење; 
1) на уживателите на инвалидска односно старосна 

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

2) на уживателите на семејна пензија кои правото на 
таа пензија го оствариле по смртта на активното воено 
лице загинато или умрено до 31 декември 1959 година од-
носно по смртта на уживателот на инвалидска или старос-
на пензија на кој својството на активно воено лице му пре-
станало до 31 декември 1959 година; 

3) на уживателите на инвалидска односно старосна 
воена пензија на кои по престанувањето на активната вое-
на служба семејството ќе им се зголеми, а тоа зголемување 
влијае врз структурата и големината на станот што би му 
припадал според одредбите на овој правилник; 

4) на уживателите на воени пензии што потешко ќе 
поболат или имаат потешко заболен член на семејното до-
маќинство, а според наодот, оцената и мислењето на над-
лежната воено-лекарска комисија е неопходно издвојува-
ње на заболеното лице во посебна просторија, имаат пра-
во на стан поголем од станот што го користат; 

5) на уживателите на инвалидска односно старосна 
воена пензија кои без своја вица ќе го загубат својството 
на носител на станарско право, по правосилноста на одлу-
ката на надлежниот орган, донесена во постапка и со учес-
тво на овластениот орган на воениот правобранител од-
носно на Заедницата. 

Член 5 
На уживателот на воена пензија од член 4 на овој 

правилник, покрај случаите од точ. 3 до 5 на истиот член, 
може да му се даде на користење стан од Заедницата: 

1) ако не користи стан чијшто носител на станарско-
то право е тој или неговиот брачен другар или малолетно 
дете чл“ен на семејното домаќинство; 

2) ако користи неусловен стан; 
3) ако користи дел од станот како состанар или за-

штитен потстанар; 
4) ако користи стан по структура помал од станот 

што може да го добие според одредбите на член 27 од овој 
правилник (член 7); 

5) ако користи или има уселива станбена зграда (или 
стан) во лична сопственост, во сопственост на брачниот 
другар или на малолетно дете, неусловна за зивеење (член 
8 став 2). 

Член 6 
(1) По исклучок од одредбите на член 4 од овој пра-

вилник, стан од Заедницата може да му се даде на користе-
ње и на лице што не е уживател на воена пензија; 

1) ако во својство на состанар или заштитен потста-
нар користи дел од станот со уживател на воена пензија, а 
со неговото иселување уживателот на воена пензија конеч-
но би го решил станбеното прашање; 

2) ако врз основа на правосилна одлука на судот или 
врз основа на закон или пропис односно на друг општ акт 
донесен врз основа на закон мора да му се обезбеди друг 
стан или нужно сместување. 

Член 7 
(1) На уживателот на воена пензија од член 4 на овој 

правилник кој има право на стан поголем од станот што 
го користи може, ако има на користење стан во општес-
твена сопственост што не е прибавен со средства на Заед-
ницата или стан во сопственост' на граѓани, за кој не е 
обезбедена согласност Заедницата, како давач на станот 
на користење, со тој стан може повторно да располага, и 
ако на тој начин конечно му се решава станбеното праша-
ње, да му се даде на користење друг помал ^тан од Заедни-
цата, како разлика помеѓу станот што го користи и станот 
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што може да го добие според одредбите на овој правил-
ник, ако тоа за Заедницата е економски оправдано, и ако 
тој со тоа се согласува. 

(2) Согласност од давачот на стан на користење, пред 
донесувањето на заклучок за правото на стан, по службена 
должност, прибавува станбениот орган на гарнизонот. 

Решавање на станбеното прашање на уживателот на воена 
пензија кој има или ќе стекне станбена зграда или стан во 

сопственост 

Член 8 
(1) Кога уживателот на воена пензија од член 4 на 

овој правилник на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија користи или има уселива 
станбена зграда (или стан) во лична сопственост, во соп-
ственост на својот брачен другар или на малолетно дете, 
условна за живеење, тој уживател на воена пензија не 
може да добие стан од Заедницата. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член кога уживате-
лот на воена пензија од член 4 на овој правилник користи 
или има уселива станбена зграда (или стан) во лична соп-
ственост, во сопственост на својот брачен другар или на 
малолетно дете, неусловна за живеење (според месните 
прилики), тој уживател на пензија може да добие стан од 
Заедницата, со тоа што притоа не се земаат предвид стан-
бените п,отреби на членовите на неговото семејство (освен 
на брачниот другар) кои можат да останат во таа зграда 
(стан). 

(3) Ако се сомнева дали се работи за станбена зграда 
или куќа за одмор или закрепнување, ќе се цени/ според 
прописите на републиката односно покраината на чијаш-
то територија се наоѓа таа станбена зграда односно куќа 
за одмор или закрепнување. 

Член 9 
Уживателот на воена пензија од член 4 на овој пра-

вилник не може да добие на користење стан од Заедница-
та: 

. 1) ако по своја волја или вина го изгубил својството 
на носител на станарско право; / 

2) ако отуѓи станбена зграда или стан односно започ-
ната а недовршена станбена зграда или стан во лична соп-
ственост, во сопственост на брачниот другар или на мало-
летно дете. 

Член 10 
(1) Ако уживателот на воена пензија кој користи стан 

од Заедницата, неговиот брачен другар или малолетно де-
те има или ќе сѓек^е во сопственост уселива станбена 
зграда или стан во определено населено место во иста или 
во соседна општина односно град, должен е со сите други 
корисници да се исели од станот на Заедницата и да се усе-
ли во зградата или станот во сопственост, ако таа зграда 
(или стан) е условна за живеење и ако им одговара на по-, 
требите на сите членови на неговото домаќинство. 

(2) Што се смета како стан што им одговара на потре-
бите на носителот на станарско право и на другите корис-
ници на станот односно како населба, се утврдува со ре-
публички односно покраински пропис и со пропис на оп-
штината или градот. 

Поднесување молба за доделување стан 

Член 11 
(1) Молба за доделување стан на користење се подне-

сува до станбениот орган на гарнизонот во местото во кое 
поднесувачот на молбата има живеалиште, а ако во тоа 
место нема гарнизон, молба се поднесува до станбениот 
орган на најблискиот гарнизон. 

(2) На станбениот орган од став 1 на овој член му 
поднесува молба и уживателот на воена пензија од член 4 
точка 4 на овој правилник кој бара стан во друго место, а 
врз основа на мислењето на надлежната воено-лекарска 
комисија дека, од здравствени причини (на подносителот 
на молбата или на членовите на неговото семејство), е не-
опходна промена на живеалиштето. 

(3) Молба за доделување стан во друго место може да 
се поднесе за гарнизон односно место во кое постојат ста-

, нови на Заедницата. 

(4) Молба за доделување стан може да му се поднесе 
на станбениот орган само на еден гарнизон. 

Член 12 
(1) Молба за доделување стан се поднесува на пропи-

шаниот образец, што е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

(2) За точноста на податоците наведени во молбата 
одговара поднесувачот на молбата. 

(3) Кон молбата за доделување стан треба да се при-
ложи заверена документација со која се докажуваат факти-
те односно податоците наведени во молбата. 

(4) Ако од поднесувањето на молбата до нејзиното 
решавање односно до уселувањето во станот настапат 
промени што се од влијание врз добивањето на станот, 
структурата на станот или редот на првенство (бракораз-
воден процес, засновање на посебно домаќинство на деца-
та на поднесувачот на молбата, стекнување на друг стан 
или станбена зграда во сопственост на поднесувачот на 
молбата, на неговиот брачен другар или на малолетно де-
те, по кој и да е основ и сл,), уживателот на пензија што ја 
поднел молбата е должен веднаш, а најдоцна во рок од 
осум дена од денот на настанувањето на тие промени, пис-
мено да го извести надлежниот станбен орган на гарнизо-
нот. 

Член 13 
(1) По поднесената молба, станбениот орган на гар-

низонот испитува дали се исполнети условите за доделу-
вање стан предвидени со овој правилник (фактите односно 
податоците за станбените прилики на поднесувачот на 
молбата можат, по потреба, да се проверуваат и на самото 
место), се утврдува бројот на бодовите и се подготвува на-
црт на заклучок односно решение што треба да ги донесе 
гарнизонската станбена комисија. 

(2) Кога ќе се утврди дека лицето од член 11 став. 2 на 
овој правилник ги исполнува условите за доделување стан 
во друго место, станбениот орган на гарнизонот на кој му 
е поднесена таква молба ќе му ја достави на надлежниот 
станбен орган веднаш по завршената постапка. 

Член^14 
(1) Гарнизонската станбена комисија е должна, во 

рок од 60 дена од денот кога станбениот орган на гарнизо-
нот ја примил молбата, да донесе заклучок со кој молбата 
се распоредува во соодветна група од член 16 на овој пра-
вилник и го утврдува времето од кога се смета дека подне-
сувачот на молбата ги исполнув.а условите за добивање на 
бараниот стан. 

(2) Гарнизонската станбена комисија со решение ќе ја 
одбие молбата за стан ако во текот на спроведената по-
стапка се утврди дека поднесувачот на молбата не ги ис-
полнува условите за добивање стан пропишани со овој 
правилник. 

(3) во заклучокот и решението се дава упатство за 
правниот лек. 

Поднесување приговори 
Член 15 

(1) Против заклучокот односно решението може да се 
поднесе приговор во рок од 15 дена од денот на неговиот 
прием. Приговорот и се поднесува на меѓугарнизонската 
станбена комисија, а му се предава на станбениот орган на 
гарнизонот, непосредно или по пошта препорачено. 

(2) Ако гарнизонската станбена комисија приговорот 
не го усвои и заклучокот односно решението не го замени 
со ново или како ненавремено не го Отфрли, е должна, 
што побргу, а најдоцна во рок од 30 дена од неговиот при-
ем, заедно со списите, и евентуално со свое мислење, да д 
го достави на меѓугарнизонската станбена комисја. 

(3) Меѓугарнизоснакта станбена комисија е должна 
по приговорот да донесе решение што побргу, а најдоцна 
во рок од 60 дена од денот на приемот на приговорот. Ре-
шението на меќугарнизоснката станбена комисија е конеч-
но. 

(4) Против одлуката со Koja конечно е одбиена или 
отфрлена молбата за доделување стан може, согласно со 
одредбите на член 113 став 3 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници, да се 
покрене управен спор со поднесување тужба до Врховниот 
воен суд. 
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Распоредување на молбите за стан и утврдување на 
нивниот редослед. 

Член 16 
(1) Молбите за стан се распоредуваат во следните 

групи: 
1) во I група - молбите на лица што немаат на корис-

тење стан или што користат нужно сместување односно 
немаат започната а недовршена станбена зграда или стан 
во сопственост, во сопственост на брачниот другар или на 
малолетно дете; 

2) во II група: 
а) молбите на лица што користат неусловен стан или 

дел од стан како состанари или заштитени потстанари од-
носно користа/ или имаат уселива станбена зграда (или 
стан) во лична сопственост, во сопственост на брачниот 
другар или на малолетно дете, неусловна за живеење; 

б) молбите на лица што по развод на бракот со пра-
восилно решение на надлежниот суд го загубиле својство-
то на носител на станарско право на станот што до разво-
дот на бракот го користеле, под условите од член 43 на 
овој правилник; 

3) во III група - молбите на лицата од член 4 на овој 
правилник кои користат стан помал од станот што можат 
да го добијат според одредбите на овој правилник. 

(2) Молбите за стан што се поднесени врз основа на 
член 27 став 5 од овој правилник, не се распоредуваат во 
групите од став 1 на овој член и по нив не се донесува за-
клучок, туку се евидентираат посебно. 

Член 17 
Станбениот орган на гарнизонот го утврдува редос-

ледот на молбите за стан во рамките на одделни групи од 
член 16 на овој правилник врз основа на: 

1) условите за живеење; 
2) бројот на членовите на домаќинството; 
3) инвалидноста (се земаат предвид воените односно 

мирновременските воени инвалиди од I до VI група инва-
лидност); ч 

4) учеството во НОВ; 
5) здравствената состојба на уживателот на воена 

пензија и на членовите на неговото семејно домаќинство; 
6) времето на стекнување право на стан. 

Член 18 
(1) На поднесувачот на молбата, според мерилата од 

член 17 на овој правилник, му припаѓа: 

Бодови 

1) на услови за живеење: 
- ако молбата му е распоредена во прва 

група 30 
- ако користи неусловен стан односно неус-

ловна станбена зграда (или стан) во соп-
ственост 10 

- ако живее како состанар или како зашти-
тен потстанар 10 

- ако изгубил станарско право по основ на 
развод на бракот 5 

- ако користи условен стан што по структу-
ра е помал од станот што може да го до-
бие според одредбите на овој правилник 
(во натамошниот текст: несоодветен 
стан) 5 

2) на секој член на семејното домаќинство — 3 
3) за инвалидност: 

- за I и II група инвалидност 25 
- заДII и IV група инвалидност 10 
- за V и VI група инвалидност 5 

4) ако е учесник на Народноослободителната 
војна, и тоа: 
- ако е учесник од 1941 година 20 
- ако е учесник од 1942 година 15 
- ако е учесник од пред 9 септември 1943 го-

дина ; 10 
- ако е учесник од 9 септември 1943 и 1944 

година 5 
- ако е учесник од 1945 година 3 
- носител на „Партизанска споменица 

1941" - 5 

5) на здравствената состојба: 
- за болест предвидена во Листата на теш-

ки болести која влијае врз редот на првен-
ство, промената на станот или давањето 
на користење поголем стан 5 

6) за секоја година од денот на стекнувањето 
на правото на стан 3 

(2) Зависно од големината на корисната станбена по-
вршина на станот (или на станбената зграда) што се ко-
ристи, а која отпаѓа на еден член на неговото семејно до-
маќинство, на уживателот на воена пензија му припаѓаат 
и: шест бодови - ако корисната станбена површина по 
член изнесува до 7 ш2, три бода - ако таа површина е над 7 
до 9 ш2, два бода - за површина над 9 до 12 т 2 односно 
еден бод - за површина над 12 до 15 ш2. 

(3) Во секој делив стан површината на заедничките 
простории се смета како 50% од корисната станбена по-
вршина од соодветната квадратура. 

Член 19 
(1) Ако двајца или повеќе уживатели на воени пензии 

имаат ист број на бодови, првенство има оној што побргу 
стекнал право на стан. 

(2) Ако обата брачни другари се уживатели на воена 
пензија, ќе се зема бројот на бодовите на брачниот другар 
кој има поголем број на бодови, со тоа што на тој број бо-
дови му се додаваат и бодовите на другиот брачен другар 
што се однесуваат на инвалидност. 

(3) Ако се дава стан на користење на лице кое не е 
уживател на воена пензија, се земаат предвид бодовите на 
уживателот на воена пензија на кој на тој начин конечно 
му се решава станбеното прашање. 

Надлежност на комисиите 
I 

Член 20 
(1) Гарнизонската станбена комисија дава станови од 

Заедницата на користење. 
(2) Станбената комисија од став 1 на овој член дава 

на користење и стан н^ кој има право на давање друг ор-
ган или организација на здружен труд или друга организа-
ција или заедница (во натамошниот текст: орган или орга-
низација) ако на носителот на станарското право кој од 
таков стан ќе се исели му се дава на користење друг стан 
на територијата на иста или соседна општина односно 
град, сообразно со овластувањето предвидено со репуб-
личките и покраинските закони за станбените односи, или 
врз основа на согласност на друг орган или организација, 
добиена по барање на надлежниот станбен орган на гарни-
зонот. 

(3) Гарнизонската станбена комисија формира гарни-
зонско собрание на воените осигуреници (во натамошниот 
текст: гарнизонско собрание), од уживателите на воени 
пензии на кои конечно им е решено станбеното прашање и 
од активните воени лица. 

(4) Гарнизонската станбена комисија може да има од 
пет до девет членови, од кои еден е претставник на станбе-
ниот орган на гарнизонот, кого го именува командантот 
на гарнизонот. 

Член 21 
Гарнизонската станбена комисија ги проверува фак-

тите односно податоците наведени во молбата за доделу-
вање стан, донесува заклучок односно решение, го опреде-
лува редоследот за давање станови на користење, донесу-
ва решение за доделување станови и врши други работи 
предвидени со овој правилник. 

Член 22 
(1) За решавање по приговорите против решенија на 

гарнизонските станбени комисии, меѓугарнизонското со-
брание на воените осигуреници (во натамошниот текст:, 
меѓугарнизонското собрание) формира меѓугарнизонска 
станбена комисија од уживателите на воени пензии на кои 
конечно им е решено станбеното прашање и од активните 
воени лица. 

(2) Меѓугарнизонската станбена комисија може да 
има од пет до 11 членови, од кои еден е претставник на ко-
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мандата во чие што седиште е формирано меѓугарнизон-
ско собрание. 

(3) За членови на меѓугарнизонската станбена коми-
сија се избираат, по правило, лица што имаат живеалиште 
во местото во кое се наоѓа седиштето на меѓугарнизонско-
то собрание. 

Член 23 
Членовите на гарнизонската односно меѓугарнизон-

ската станбена комисија се избираат на четири години, а 
половината од составот на комисијата се менува на поче-
токот на секоја втора година. ' 

Член 24 
(1) Првата седница на новоформираната гарнизонска 

станбена комисија ја свикува претседателот на претседа-
телството на гарнизонското собрание, а првата седница на 
новоформираната меѓугарнизонска станбена комисија -
претседателот на претседателството на меѓугарнизонско-
то собрание. 

(2) На првата седница, станбената комисија од став 1 
на овој член од редот на своите'членови избира претседа-
тел на комисијата и негов заменик. Претседателот на ко-
мисијата мора да биде делегат на собранието што ја фор-
мирало комисијата. 

(3) Станбената комисија донесува деловник за својата 
работа. Деловникот го одобрува претседателството на со-
бранието што ја формирало комисијата. 

Член 25 
(1) Станбената комисија, чиишто седници ги свикува 

претседателот на комисијата односно неговиот заменик, 
донесува одлуки со мнозинство гласови на присутните 
членови. 

(2) За да бидат одлуките на станбената комисија по-
лноважни, на седницата мора да биде присутно мнозин-
ство од членовите на комисијата. 

(3) На седницата на комисијата се води записник, во 
кој задолжително се внесуваат: бројот на присутните чле-
нови, прашањата за кои се расправа и одлуките што се до-
несуваат. 

(4) Записникот го потпишуваат сите присутни члено-
ви на комисијата и записничарот. 

Услови и мерила за определување на структурата на-станот 

Член 26 
(1) При одлучување за структурата и големината на 

станот што му се дава на користење на уживателот на вое-
на пензија од член 4 на овој правилник, се земаат предвид: 
поднесувачот на молбата за стан, неговиот брачен другар 
и децата (родени во брак, вонбрачни, пасиноци и посвое-
ни) до 26 години на живот кои со поднесувачот на молба 
живеат во заедничко домаќинство, ако по основ на работ-
ниот однос или на друг начин не го решиле своето станбе-
но прашање, како и родителите - под условите од став 3 
на овој член. 

(2) Децата од став 1 на овој член кои по поднесување-
то на молбата за стан наполниле 26 години на живот или 
кои се вработиле, се сметаат и натаму како членови на до-
маќинството, ако не добиле стан на користење по друг ос-
нов односно ако трајно се неспособни за стопанисување. 

(3) Родителите на поднесувачот на молбата за стан 
односно родителите на неговиот брачен другар, се земаат 
предвид при одлучувањето за структурата на станот: ако 
навистина ги издржува; ако тие родители живеат со него 
во заедничко домаќинство; ако на територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија родители-
те немаат станарско право на стан во општествена соп-
ственост, ниту стан односно семејна станбена зграда во 
сопственост, што можат да ги користат за живеење, ниту 
ги имале во последните 20 години и ако немаат средства 
за живот, а ги исполнуваат условите од член 57 на Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

(4) Се смета дека родителите од став 3 на овој член 
немаат средства за живот ако ги исполнуваат условите од 
Одлуката на Собранието на Заедницата за условите под 
кои се смета дека воен осигуреник ги издржува членовите 
на семејството. 

(5) При одлучувањето за големината на станот што 
се дава на користење, се земаат предвид и чинот (класа) на 
поднесувачот на молбата, годините на ефективниот рабо-
тен стаж, неговата здравствена состојба и здравствената 
состојба на членовите на неговото семејство. 

Член 27 
(1) Во согласност со условите од член 26 на овој пра-

вилник, на уживателот на воена пензија од член 4 на овој 
правилник му се дава на користење стан од следната 
структура: 

Број на членовите 
на семејството и 
возраст на децата 

Група и структура на станот Број на членовите 
на семејството и 
возраст на децата 

I И III 
а) самец-самица гарсониера 

или 
еднособен 

еднособен 
или 

едноиполсо-
бен 

едноиполсо-
бен или 

двособен 

б) лице со брачен 
другар без деца 

едноиполсо-
бен двособен двоиполсо-

бен 
в) лице со брачен 

другар и со ед-
но дете до 10 
години возраст 

двособен двоиполсо-
бен трособен 

г) лице со брачен 
другар и со ед-
но дете над 10 
години возраст 

двособен трособен троиполсо-
бен 

д) лице со брачен 
другар и со две 
деца до 10 годи-
ни возраст 

двособен трособен троиполсо-
бен 

ѓ) лице со брачен 
другар и со две 
деца од кои ед-
ното над 10 го-
дини возраст 

двоиполсо-
бен 

троиполсо-
бен четирисобен 

е) лице со брачен 
другар и три де-
ца 

трособен троиполсо-
бен четирисобен 

ж) лице со брачен 
другар и со три 
деца од кои две 
над 10 години 
возраст или со 
повеќе од три 
деца (без оглед 
на возраста) 

I група ја сочинуаваат уживателите на воени пензии 
на кои активната воена служба им престанала во чин по-
млад офицер, офицер во чин потпоручник до капетан I 
класа заклучно, и воен службеник од XII до IV класа за-
клучно. 

II група ја сочинуваат уживателите на воени пензии 
на кои активната воена служба им престанала во чин ма-
јор до полковник заклучно и воен службеник III до I класа. 

III група ја сочинуваат уживателите на воени пензии 
на кои активната воена служба им престанала во чин гене-
рал односно адмирал. 

(2) Поголем стан што за одделна група е предвиден 
во став 1 од овој член за лицата под а) им се дава првен-
ствено на лицата на кои тоа им е конечно решение на 
станбеното прашање, а на другите лица - зависно од стан-
бените можности во гарнизонот односно местото каде 
што треба да се додели таков стан. 

(3) Стан поголем за половина соба од станот што за 
одделна група е предвиден во став 1 на овој член му се да-
ва на лицето под г) и ѓ) од I група кое до престанувањето 
на активната воена служба имало најмалку 20 години 
ефективен работен стаж, ако во гарнизонот односно во 
местото каде што треба да се додели станот има такви 
станови. 

троиполсо- ЧеТИрИСобен-тириипол. 
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(4) Поголем стан за половина соба односно за една 
соба од станот каков што може да се добие според одред-
бите на ст. 1 до 3 на овој член може да му се даде на корис-
тење на лице кое потешко поболело или има потежок за-
болен член на семејното домаќинство, а според наодот, 
оцената и мислењето на надлежната BoeHb-лвкарска коми-
сија е неопходно издвојување на заболеното лице во по-
себна просторија или на лице на кое родителите му се зе-
маат предвид при одлучувањето за структурата на станот. 
Поголем стан по овој основ не може да му се даде на ко-
ристење на лице на кое според одредбите на овој правил-
ник му припаѓа: 

1) на самец или на лице со брачен другар без деца -
едноиполсобен стан и поголем; 

2) на лице со брачен другар и со едно или со две деца 
- двоиполсобен стан и поголем; 

3) на лице со брачен другар и со три и повеќе деца -
троиполсобен стан и поголем. 

(5) По исклучок, стан поголем за половина соба од 
станот каков што може да се добие според одредбите на 
став 1 од овој член може да им се даде на користење и на 
други лица од член 4 на овој правилник, под услов во тоа 
место да се решени сите молби за стан на лицата на кои 
по структура им припаѓа таков стан. Притоа првенство 
имаат лицата со побројно семејство, со возрасни деца и со 
деца од различен пол, со болен член на семејното домаќ-
инство, со повисок чин и сл. 

(6) На лице кое нема брачен другар, а има едно или 
повеќе деца со кои живее во заедничко домаќинство, му се 
дава на користење? стан кој по структура е помал за поло-
вина соба од станот каков што, да има брачен другар би 
му припаѓал според одредбите на овој правилник, ако тоа 
е двособен или поголем стан. 

(7) Одредбата на став 6 од овој член не се однесува на 
лице на кое му загинал односно умрел брачниот другар. 
На тоа лице му се дава на користење стан што би му при-
паѓал да има брачен другар. 

(8) Помал стан од станот што се дава според одред-
бите на став 1 од овој член може да му се даде на лицето 
од член 4 на овој правилник, ако писмено изјави дека при-
фаќа стан од помала структура како конечно решение. Ре-
шавањето на станбеното прашање на тоа лице нема да се 
смета како конечно ако подоцна му се зголеми бројот на 
членовите на семејното домаќинство односно ако по некој 
друг основ стекне услови да може да добие на користење 
поголем стан. Стажот на молбата во овој случај се смета 
од денот кога се исполенти условите за доделување на по-

, голем стан. 

Член 28 
При одлучувањето за тоа каков стан се доделува спо-

ред одредбите на член 27 од овој правилник, станбената 
комисија може да ги земе предвид и другите факти и окол-
ности што можат да бидат од влијание за добивање на ста-
нот и неговата структура (број на членовите на семејство-
то, возраст на децата и сл.), ако е извесно дека тие со си-
гурност ќе настанат во годината во која се донесува одлу-
ката или најдоцна во текот на наредната календарска го-
дина. 

Рок за распределба на станови 

Член 29 
(1) Становите прибавени со средства на Заедницата 

се даваат на користење најдоцна три месеци пред истекот 
на рокот што со договор помеѓу инвеститорот и изведува-
чот односно помеѓу купувачот и продавачот е определен 
како рок за завршување на изградбата односно за примо-
предавање на станот. 

(2) Становите пренесени врз Заедницата со посебен 
договор (право на давање на користење или имотнопра-
вен пренос) се даваат на користење во рок од 30 дена од 
денот на склучувањето на договорот за пренос. 

(3) Становите од кои се иселуваат дотогашните носи-
тели на правото на користење и корисниците се даваат на 
користење зависно од денот определен за испразнување, а 
најдоцна три дена од денот на испразнувањето. 

Донесување одлука за распределба на станови и изземање 
од редот на првенство 

Член 30 
(1) Зависно од бројот на становите за распределба, 

бројот на молбите за стан, тежината на станбените про-
блеми и должината на стажот на молбите во одделни гру-
пи, потребите од определена структура на станови што се 
користат и од други околности, гарнизонската станбена 
комисија определува за секоја година или распределба 
колку станови (бројено или процентуално) ќе им се доде-
лат на лицата чиишто молби за стан се распоредени во 
групите од член 16 на овој правилник. 

(2) Гарнизонската станбена комисија може со посеб-
но решение да одлучи молбата за стан на лицата од член 4 
на овој правилник што се наоѓаат во исклучително тешка 
станбена ситуација (пожар, поплава и други елементарни 
непогоди), да им се реши независно од утврдениот ред на 
првенство и стан да им се додели на вонредно користење. 

Приоритет во доделувањето на стан 

Член 31 
(1) При секоја распределба на станови, без оглед на 

стажот и групата во која се распоредени молбите за стан, 
станови најпрво им се даваат на користење на лицата: 

1) чиишто молби за стан се распоредени во I група 
(член 16); 

2) за кои е одлучено стан да им се додели вонредно 
(член 30 став 2); 

3) кои право на стан стекнале врз основа на тешко за-
болување (член 4 точка 4). 

Постапка при доделувањето на стан 

Член 32 
(1) Стан се дава на користење со решение што го до-

несува гарнизонската станбена комисија. 
Решението го потпишува претседателот на комисија-

та односно неговиот заменик. 
(2) Пред секоја распределба на станови, станбениот 

орган на гарнизонот е должен: 
1) на погоден начин да ја провери точноста на наво-

дите во молбата за стан и да ги утврди промените што на-
станале кај поднесувачот на мблбата, врз осова на тоа да 
го установи правото на доделување стан и правото на со-
одветна структура на станот; 

2) со анкета или на друг погоден начин да побара ли-
цата чиишто молби се на ред за решавале во претстојната 
распределба на станови, да се изјаснат за локацијата, ка-
тот и другите особини на станот (заради што побрзо усог-
ласување на распределбата на станови со желбите на ли-
цата на кои им се доделува стан), ако во гарнизонот посто-
јат такви можности. 

(3) Ако подносителот на молбата не ги достави по-
требните документи како доказ за фактите од став 2 точка 
1 на овој член ниту по дополнителното барање на станбе-
ниот орган на гарнизонот доставено пред донесувањето 
на одлуката за доделување на стан, молбата за стан на тоа 
лице нема да се земе предвид при таа распределба. 

(4) Ако поднесувачот на молбата не се одзове на анке-
тата или одбие да го прими анкетниот лист односно не се 
изјасни за локацијата, катот и другите особини на станот, 
ќе се? смета дека поднесувачот на молбата се согласил со 
доделувањето на станот на која и да е локација односно 
на кој и да е кат и дека го прифаќа станот што му го доде-
лува гарнизонската станбена комисија. 

Член 33 
(1) Прегледот на изводите од донесените решенија се 

истакнува на видно место во седиштето на станбениот ор-
ган на гарнизонот, со назначување на денот на истакнува-
њето на тој преглед. 

(2) Станбениот орган на гарнизонот им доставува на 
гарнизонските станбени комисии во местата во кои нема 
команда на гарнизонот извод од прегледот од став 1 на 
овој член, со назначување на денот на истакнувањето на 
прегледот во седиштето на тој станбен орган. 
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(3)Прегледот на изводите од донесените решенија 
содржи: број на решението; презиме и име на лицето на 
кое му се дава стан на користење; број, возрасти евенту-
ално болест на членовите на семејството; број на бодови, 
стаж и група во која била распоредена молбата за стан, 
структура, големина и поблиска ознака на доделениот 
стан. 

(4) Во прегледот се дава образложение во кое за-
должително се наведува: вкупен број на молбите за стан 
(по групи), вкупен број и структура на становите за рас-
пределба, број и процент на становите определени за рас-
пределба (по групи), поблиски критериуми од кои комиси-
јата се раководела при распределбата односно давањето 
на станови, како и други потребни елементи. 

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

Член 34 
(1) Против решението за давање стан на користење 

приговор може да поднесе лицето на кое станот му е доде-
лен, како и лицете на кое молбата за стан не му е решена, 
ако смета дека становите не се дадени на користење во 
согласност со одредбите на овој правилник. 

(2) Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од де-
нот на доставувањето на решението односно од денот на 
истакнувањето на прегледот на изводите од донесените 
решенија. Приговорот и се поднесува на меѓугарнизонска-
та станбена комисија, а му се предава на станбениот орган 
на гарнизонот непосредно или по пошта препорачано. 

Член 35 
(1) Гарнизонската станбена комисија може пригово-

рот да го усвои и своето решение да го замени со ново, ако 
утврди дека со решението против кое е поднесен приговор 
се повредени одредбите на овој правилник. Ако утврди де-
ка приговорот е ненавремен или дека го поднело неовлас-
тено лице, ќе го отфрли. 

(2) Против решението од став, 1 на овој член може да 
се поднесе приговор до меѓугарнизонската станбена коми-
сија, во рокот и на начинот што се пропишани со одредба-
та на член 34 став 2 од овој правилник. 

(3) Приговорот од член 34 став 1 што не го усвоила 
или го отфрлила односно приговорот од став 2 на овој 
член, гарнизонската станбена комисија веднаш и го доста-
вува на меѓугарнизонската станбена, комисија, заедно со 
станбеното досие на поднесувачот на приговорот и на ли-
цето на кое се однесува приговорот, како и со свое образ-
ложение на одлуката. 

Член 36 
Постапката по приговорот поднесен против решени-

ето на гарнизонската станбена комисија ја спроведува ко-
мандата во чиешто седиште е формирано меѓу гарнизон-
ско собрание. Надлежниот орган на таа команда изработу-
ва нацрт на второстепено решение, што го донесува меѓу-
гарнизонската станбена комисија. 

Член 37 
(1) Меѓугарнизонската станбена комисија, решавајќи 

по приговори со свое решение: 
1) го отфрла приговорот - ако утврди дека е нена-

времен или дека го поднело неовластено лице, а тоа про-
пуштила да го стори гарнизонската станбена комисија; 

2) го одбива приговорот - ако утврди дека не се по-
вредени одредбите на овој правилник; 

3) го поништува нападнатото решение, предметот го 
враќа на повторна постапка и дава упатство како да се од-
лучи во новата постапка. 

(2) Мегугарнизонската станбена комисија може, по 
право на надзор, да го измени или поништи решението на 
гарнизонската станбена комисија ако станот е даден спро-
тивно на одредбите од овој правилник. 

(3) Забелешките и упатствата на мегугарнизонската 
станбена комисија се задолжителни за гарнизонската 
станбена комисија. 

(4)Мегугарнизонската станбена комисија е должна да 
одлучи по приговорот во рокот од член 15 став 3 на овај 
правилник. 

(5) Против решението на мегугарнизонската станбе-
на комисија може да се покрене управен спор со поднесу-

вање тужба до Врховниот воен суд, ако лицето кое може 
да добие стан од Заедницата смета дека со давањето на 
станот на користење на друго лице е битно повредена по-
стапката за давање стан пропишена со овај правилник, а 
повредата на постапката можела битно да влијае врз ак-
тот за давање на станот, или дека лицето што го добило 
станот на користење не ги исполнува условите за добива-
ње стан од Заедницита. 

Член 38 ' 
(1) Решението против кое не е поднесен приговор во 

рокот од член 34 став 2 на овој правилник и решението со 
кое е одбиен односно отфрлен приговорот станува конеч-
но. 

(2) Решението од став 1 на оваЈ член му се врачува на 
лицето на кое му е доделен станот, и тоа: ако станот не го 
користи - веднаш кога станот станува уселив, а ако станот 
го користи - кога ќе го предаде станот во смисла на одред-
бите од член 39 на овај правилник, или кога ќе склучи до-
говор со надлежниот орган за управување и одржавање на 
становите дека во рок од 14 дена ќе го предаде станот. Ре-
шението и се доставува и на организацијата што управува 
со становите на Заедницата. 

(3) Ако лицето на кое му е даден стан на користење 
има, како носител на станарско право, стан во друг гарни-
зон односно место, еден примерок на решението од став 1 
на овој член му се доставува и на станбениот орган на тој 
гарнизон. 

Примопредавање на стан 

Член 39 
(1) Уживател на воена пензија на кого со конечно ре-

шение му е даден стан на користење, а има на користење 
стан во друг гарнизон односно место, е должен станбени-
от орган на тој гарнизон, најдоцна во рок од 30 дена пред 

- уселувањето во новододелениот стан, писмено да го извес-
ти кога тој стан ќе го испразни. ; 

(2) Станот записнички и' се предава на воената уста-
нова надлежна за одржување на становите на Заедницата, 
слободен оц лица и предмети, во состојбата во која е при-
мен, земајќи ги предвид нужните промени до кои дошло 
поради^ редовната употреба на станот. Стан што не им 
припаѓа на становите на Заедницата, му се предава на на-
ведениот начин на давачот на тој стан на користење во 
присуство на претставник на станбениот орган на гарни-
зонот. 

(3) Ако меѓу лицето што го предава станот и органот 
односно лицето што го прима станот не дојде до спогодба 
во поглед на исправноста на станот, секоја страна може да 
бара состојбата на исправноста на станот да ја утврди 
надлежниот орган. 

(4) Лицето што го предало станот или со договор се 
обврзало дека станот ќе го предаде во рок од 14 дена, во 
смисла на став 2 од овој член, е должно еден примерок од 
записникот за примопредавањето на станот односно од 
договорот што го заверил органот овластен за прием на 
станот, да му го даде на станбениот орган на гарнизонот 
на чие подрачје се наога станот. Врз основа на тој запис-
ник односно договор, станбениот орган на гарнизонот из-
дава потврда за примопредавањето на станот, заради пре-
земање на решение за доделување на друг стан. 

Член 40 
(1) Уживате л от на воена пензија на кого му е врачено 

конечно решение за доделување на стан, со организација-
та надлежна за управување со становите на Заедницата, 
склучува договор за користење на тој стан. 

(2) Со уселувањето во стан, врз основа на склучениот 
договору се стекнуваат станарско право и другите права и 
обврски што за носителите на станарското право се про-
пишани со одредбите на законот. 

Член 41 
(1) Уживателот на воена пензија кој не сака да го при-

фати станот што со конечно решение му е даден на корис-
тење, е должен за тоа писмено да го извести станбениот 
орган на гарнизонот во рок од седум дена од денот на до-
ставувањето на решението. 

(2) Во молбата за стан уживателот на воена пензија 
кој ќе одбие да го прими станот во смисла на став 1 од 
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овој член односно кој не ќе се одзѕове на поканата да се из-
јасни да ли го прифаќа станот што со конечно решение му 
е доделен, се определува нов стаж од денот кога го одбил 
доделениот стан, со тоа што бодовите по основ на време-
то на стекнување право на стан се сметаат од денот на оп-
ределувањето на новиот стаж. 

Член 42 
(1) Ако се утврди дека конечниот заклучок за прифа-

ќање на молбата за стан односно конечното решение за 
доделување стан на користење е донесено врз основа на 
невистински факти или докази, или ако се утврди дека врз 
основа на фактите што постоеле во време на донесување 
на заклучокот, односно решение, или што настанале по 
неговото донесување, а! пред уселувањето во станот, тре-
бало да се донесе друг заклучок односно решение, давачот 
на станот, по службена должност или на барање од заинте-. 
ресираното лице, ќе го поништи или ќе го замени со ново, 
во рок од едн?1 година од денот на узнавањето за тие фак-
ти, а најдоцна во рок од пет години од денот на уселува-
њето во станот. 

(2) Заклучокот односно решението го поништува или 
го менува органот што го донесол. 

(3) Против заклучокот односно решението од став 1 
на овај член што го донесла гарнизонската станбена коми-
сија може да се поднесе приговор до мегугарнизонската 
станбена комисија, а против решението што го донесла 
мегугарнизонската станбена комисија може да се покрене 
управен спор. 

Решавање на станбеното прашање на разведени брачни 
другари 

Член 43 
(1) Во случај на развод на брак, разведените брачни 

другари можат станот што го користеле пред разводот на 
бракот да му го предадат на давачот на станот на користе-
ње, со тоа што, наместо тој стан или станот што можеле 
да го добијат да не дошло до развод на бракот, да им се 
дадат за два помали стана, со приближна површина на 
станот што го имале или кој можеле да го добијат, под ус-
лов за тоа да се склучи порамнување пред надлежниот 
суд. 

(2) Ако разведен уживател на воена пензија не го ре-
ши своето станбено прашање на начинот од став 1 од овој 
член, туку по правносилноста на решението на надлежни-
от суд го загуби својството на носител на станарско право 
и покрај учеството на овластениот орган на Заедницата 
односно надлежниот воен правобранител, како вмешувач, 
може на надлежниот станбен орган на гарнизонот да му 
поднесе молба за доделување стан која ќе се решава спо-
ред одредбите на овој правилник. Стажот на молбата се 
смета од денот на правносилноста на решението за опре-
делување на носителот на станарско право по разводот на 
бракот или на одлуката за судско порамнување. 

( 3 ) Во случајот од став 2 на ОВОЈ член, кога поранеш-
ниот брачен другар на уживателот на воена пензија спо-
ред одлуката од надлежниот орган, остане единствен но-
сител на станарското право, надлежната гарнизонска 
станбена комисија е должна на тоа лице да му понуди 
друг стан што ги задоволува неговите потреби и потреби-
те на членовите на семејното домаќинство, сообразно со 
одредбите на член 27 од овој правилник. Ако носителот на 
станарското право не прифати да се пресели во понудени-
от стан, Заедницата односно станбениот орган на гарнизо-
нот ќе поднесе барање до надлежниот општински суд на 
чие подрачје е станот, да донесе одлука носителот на ста-
нарското право да се пресели во понудениот стан, а ста-
нот во кој живеел да му го предаде празен од' лица и пред-
мети на станбениот орган на гарнизонот. 

(4) Разведениот уживател на воена пензија е должен 
за покренување^ постапка пред ндлежниот суд за опреде-
лување кој ќе остане носител на станарското право, писме-
но да ја извести Заедницата односно станбениот орган на 
гарнизонот, за да можат да учествуваат во таа постапка во 
својство на вмешувач. 

(5) На разведен уживател на воена пензија за кој по 
основ на ст. 1 и 2 од овој член е решено станбеното праша-
ње, а дополнително ќе настапат нови услови (зголемувања 
на семејството и сл.) поради кои на тоа лице му припаѓа 
поголем стан според одредбите на овој правилник, во по-

вторното решавање на станбеното прашење не можат да 
се земат предвид децата од разведениот брак, што со од-
луката ма. надлежниот суд му се доверени на чување и вос-
питување на разведениот брачен другар, без оглед на ни-
вното дополнително определување за тоа дека со подно-
сителот на молбата за стан ќе живеат во заедничко дома-
ќинство. 

Решавање на станбеното прашање со здружување на 
средства 

Член 44 
(1) Ако брачниот другар или друг член од семејство-

то на уживател на воена пензија од член 4 на овој правил-
ник е вработен во друг орган или организација, станбени-
от орган на гарнизонот ќе бара и тој орган или организа-
ција, сразмерно или според своите можности, да учествува 
или да се обврзе дека со Заедницата ќе учествува во реша-
вањето на станбеното прашање на уживателот на воена 
пензија,^ односно на вработениот член на неговото семеј-
ство. Ќе се смета дека другиот орган или организација 
учествува во решавањето на станбеното прашање на 
уживател на воена пензија односно на вработен член на 
неговото семејство, ако со свои средства учествува или се 
обврзе правото на давање на користење на својот стан да 
го пренесе врз Заедницата или ако својот стан со решение 
му го издаде на лице што ќе го предложи гарнизонската 
станбена комисија. 

(2) Височината и можноста за учество на друг орган 
или организација во решавањето на станбеното прашање 
на лицето од став 1 на овој член ја утврдува, во секој одде-
лен случај, станбениот орган на гарнизонот, земајќи пред-
вид дека Заедницата има исклучително право на давање 
на користење стан што се прибавува со здружени сред-
ства, ако средствата на Заедницата вложени во вака при-
бавен стан, изнесуваат повеќе од 50% од вредноста на ста-
нот. 

(3) Во случајот од став 1 на овој член, на уживател на 
воена пензија кој нема стан на користење може да му се 
даде стан и пред утврдениот ред на првенство пропишан 
со одредбите на овој правилник, ако друг орган или орга-
низација учествува во прибавувањето на станот со износ 
од четириесет или повеќе проценти од вредноста на ста-
нот, а за уживателот на воена пензија кој има помал стан 
на користење - со износ што одговара на разликата во це-
ната меѓу станот на користење и станот што се доделува, 
со тоа што износот на име учество да се уплати односно 
реализира на друг начин веднаш или најдоцна до уселува-
њето во станот. 

(4) Ако станбеното прашање на уживател на воена 
пензија односно на вработен член на неговото семејство 
го решава друг орган или организација со доделување на 
стан од својот фонд, а уживателот на воена пензија корис-
ти стан на Заедницата кој според одредбите на овој пра-
вилник не е доволен, станот на Заедницата, ако тоа се ус-
ловува, ќе му се даде на лице што ќе го предложи другиот 
орган или организација, под услов правото на давање на 
користење на станот што му се дава на уживател на воена 
пензија да се пренесе врз Заедницата, ако тоа е во интерес 
на Заедницата. 

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

- Член 45 
(1) Ако уживател на воена пензија користи стан од За-

едницата, кој е условен и кој по структурата одговара на 
станбените потреби на уживателот и на членовите на него-
вото семејно домаќинство, а надлежната лекарска комиси-
ја заклучи дека поради определени здравствени причини 
уживателот мора да го замени станот што го користи на 
подрачјето на гарнизонот, давачот на станот може на 
уживателот да му даде на користење друг соодветен или 
помал стан, ако утврди дека уживателот сам или со по-
средство на станбениот орган не може да изврши замена 
на станот. ^ 

(2) Молбите за стан што се поднесени врз основа на 
став 1 од овој член не се распоредуваат во групата од член 
16 став 1 на овој правилник и по нив не се донесува заклу-
чок, туку посебно се евидентираат. 



Петок, 5 јуни 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б.Р0Ј 38 - Страна 967 

Член 46 
(1) На барање од уживател на воена пензија гарнизон-

ската станбена комисија може, по исклучок, во оправдани 
случаи (завршување на школување на деца, потешка бо-
лест или смрт во семејството и др,), да го одобри одлага-
њето на доделување на станот, ако тој стан може да му се 
додели на друг уживател на воена пензија кој има право 
на стан според одредбите од овој правилник. 

(2) На уживател на воена пензија кој води бракораз-
воден процес му се одлага доделувањето на стан, а постап-
ката по неговата молба продолжува по завршувањето на 
разводбт на бракот (член 39). 

Член 47 
(1) Листата на тешки болести што влијаат врз редот 

на првенството, промената на станот или давање на ко-
ристење на поголем стан и определување на катот, е даде-
на во прилогот на овој правилник и претставува негов сос-
тавен дел. 

(2) Како станови на пониските катови што можат да 
им се дадат на користење на лица во смисла на листата од 
став 1 на овој член се сметаат становите во приземје и до 
петти кат заклучно - во згради со лифт односно становите 
во приземје и до трет кат заклучно - во згради без лифт. 

Член 48 
Ако уживател на воена пензија кој според одредбите 

од овој правилник може да добие стан од Заедницата, ко-
ристи стан кој не припаѓа на становите на Заедницата и со 
кој надлежната гарнизонска станбена комисија не може да 
располага врз основа на законот или врз основа на посеб-
на спогодба со давачот на станот на користење, на такво 
лице може да му се врачи решение за доделување стан од 
Заедницата, иако не ја предало потврдата од член 39 став 
4 од овој правилник, ако станот од кој се иселил про-
должат да го користат членовите на неговото семејно до-
маќинство и ако станот од Заедницата не е доделен и за 
тие членови од домаќинството. 

Член 49 
Лице кое користи стан од Заедницата може дел од тој 

стан да му издаде на користење на друго лице како потста-
нар, врз основа на писмена согласност од станбениот ор-
ган на гарнизонот. 

Член 50 
(1) Замена на станови меѓу два или повеќе носители на 

станарско право, на писмено барање од носителот на ста-
нарското право или на предлог од станбениот орган на 
гарнизонот, се врши врз основа на писмено склучен дого-
вор за замена на станови за кој дале согласност давачите 
на станови на користење.' 

(2) Како давач на согласност за замена на стан во 
смисла на став 1 од овој член, се смета станбениот орган 
на гарнизонот. 

(3) Ако станбениот орган на гарнизонот одбие дава-
ње на согласност за замена на стан, должен е за тоа, во рок 
кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на подне-
сувањето на барањето, писмено да го извести поднесува-
чот на барањето и да ги наведе причините поради кои го 
одбил давањето на согласност. 

Член 51 
(1) Евиденцијата на становите на Заедницата што се 

на користење, заклучоците спрема кои молбите за стан се 
распоредуваат во групи, решенијата за доделување стано-
ви, потврдите за предавање станови и договорите за заме-
на, подлежат на материјално-финансиска контрола што ја 
планира и извршува надлежниот орган, по правило, секоја 
година. 

(2) Извештајот за извршената материјално-фиансис-
ка контрола од став 1 на овој член надлежниот орган го 
доставува до Собраниетр на Заедницата. 

IV. ОДОБРУВАЊЕ СТАНБЕН КРЕДИТ 

Член 52 
Станбен кредит на уживатели на воена пензија им 

одобрува Народната банка на Југославија - Воениот сер-

вис во Белград (во натамошниот текст: Воениот сервис) 
од средствата на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници депонирани кај Воениот сервис, врз 
основа на договор склучен меѓу Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници и Воениот сервис. 

(2) Во договорот од став 1 на овој член, меѓу другото, 
се внесува и одредба дека Воениот сервис одобрува стан-
бени кредити под условите и во постапката пропишани со 
овој правилник. 

(3) Во средствата на Заедницата за социјално осигу-
рување на воените осигуреници влегуваат и отплатите на 
корисниците на кредити. 

(4) Воениот сер?ис, покрај работите од став 1 на овој 
член, врши финансиски, правни, административни и други 
стручни работи во врска со одобрувањето на станбени 
кредити. 

За кои намени може да се одобри кредит 

Член 53 
Под условите пропишани со овој правилник, станбе-

ни кредити можат да се одобрат за следниве намени: 
1) изградба на стан или станбена зграда во лична соп-

ственост; 
2) купување стан или станбена зграда; ^ 
3) проширување на стан или станбена зграда во лич-

на сопственост; 
4) реконструкција и санација на стан или станбена 

зграда во лична сопственост; 
5) адаптација и модернизација на стан во лична или 

општествена сопственост и на станбена зграда во лична 
сопственост. 

Член 54 
Намените на станбените кредити од член 53 на овој 

правилник во примената ѓи имаат значењата што се опре-
делени со прописот за станбените кредити во Југо,словен-
ската народна армија. 

Лица на кои може да им се одобри кредит и услови за 
кредитирање 

Член 55 
(1) Станбен кредит од член 53 на овој правилник 

може да им се одобри на уживатели на воени пензии од 
член 4 точ. 1 до 5 на овој правилник чии молби за доделу-
вање стан се распоредени во една од групите од член 16 на 
овој правилник и кои на надлежниот орган му даваат пис-
мена изјава дека своето станбено прашање сакаат да го ре-
шат со доделување на кредит, под услов со него конечно 
да го решаваат своето станбено прашање. На такви ужива-
тели на воени пензии кредит може да им се одобри за 
следниве намени: 

1) за изградба или купување на стан или станбена 
зграда - ако нема стан или станбена зграда во лична соп-
ственост, во сопственост на својот брачен другар или на 
малолетно дете или нема на користење стан чиј носител 
на станарското право е тој или неговиот брачен другар од-
носно ако користи неусловен стан или дел од станот како 
состанар или заштитен потстанар; 

2) за адаптација и модернизација на стан или станбе-
на зграда - ако има на користење стан од Заедницата или 
стан од станбениот фонд на Југословенската народна ар-
мија односно стан во општествена сопственост и право на 
проширување, а се откаже од тоа право; 

3) за сите намени - ако има стан или станбена зграда 
во лична сопственост, во сопствнеост на својот брачен 
другар или на малолетно дете, и право на проширување и 
ако се откаже од тоа право, со тоа што височината на кре-
дитот за изградба или купување односно проширување на 
станот или на станбената зграда се утврдува според струк-
турата на станот каков што може да го добие според од-
редбите од овој правилник. 

Член 56 
По исклучок од одредбата на член 55 од овој правил-

ник, на уживател на воена пензија може да му се одобри 
станбен кредит за изградба или купување стан или станбе-
на зграда ако има станбена зграда во лична сопственост, 
во сопственост на својот брачен другар или на малолетно 
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дете, за која надлежниот општински орган утврдил дека е 
наклонета кон уривање и ако тоа го потврди надлежната 
комисија на командата на гарнизонот, а височината на 
кредитот се утврдува според структурата на станот каков 
што тоа лице би можело да добие според одредбите од 
овој правилник. 

Член 57 
Станбен кредит за реконструкција и санација може да 

се одобри само ако надлежната комисија на командата на 
гарнизонот утврди дека е неопходно изведување на рабо-
ти кои според прописот за станбени кредити во Југосло-
венската народна армија спаѓаат во реконструкција р са-
нација. 

Член 58 
ж(1) Станбен кредит за подобрување на условите за 

живеење може, по исклучок, да им се одобри на уживатели 
на воена пензија на кои активната воена служба им пре-
станала пред 31 XII 1959 година ако немаат право на стан 
од Заедницата поради тоа што имаат стан или станбена 
зграда во сопственост, во сопственост на брачниот другар 
или на малолетно дете под следните услови: 

1) ако надлежната комисија на командата на гарнизо-
нот утврди дека е неопходно изведување на работи за под-
обрување на условите за живеење, сообразно со општите 
прописи за подобрување на условите за живеење; 

2) ако по пензионирањето не користеле стан од стан-
бениот фонд на ЈНА или друг општесвен стан; 

3) ако до поднесувањето на барање за доделување 
кредит за подобрување на условите за живеење не користе-
ле станбен кредит кај Веониот сервис. 

Член 59 
Уживател на воена пензија, кој во текот на користе-

њето на основен или дополнителен кредит ќе стекне право 
на структурно поголем стан, има право на зголемување на 
одобренирт кредит до лимитот на кредитот за таков стан, 
во согласност со предмерот и претсметката на работите, 
врз основа на кои е одобрен кредит или со дополнителен 
предмер и со претсметка на работите. 

Височина на кредитот, рок за користење и отплата и ка-
матна стапка 

Член 60 
Височината на кредитот што може да се одобри, ро-

кот за користење и отплата на кредитот и височината на 
каматната стапка се утврдуваат според прописот за стан-
бените кредити во Југословенската народна армија. 

Поднесување молби за кредит 

Член 61 
(1) Мрлба за доделување кредит се поднесува до Вое-

ниот сервис, на пропишаниот образец кој е состевен дел 
од овој правилник. 

(2) Уживател на воена пензија кој бара кредит е 
должен сите податоци во молбата точно да ги наведе. 

(3) Молбата се поднесува од 1 февруари до 31 декем-
ври тековната година. Како ден на предавање на молбата 
ќе се смета денот на предавањето на молбата со комплет-
на документација. Ако кон поднесената молба не е при-
ложена комплетна документација, како ден на поднесува-
ње на молбата ќе се смета денот кога документацијата е 
комплетирана. 

Член 62 
Ако брачниот другар или друг член од семејството на 

уживателот на воена пензија КОЈ поднесол молба за одоб-
рување на кредит за прибавување стан или станбена згра-
да е вработен во друг орган или организација, ќе се поста-
пи во согласност со одредбите на члеа 44 став 1 од овој 
правилник. 

Член 63 
(1) Уживател на воена пензија, кон молбата за одоб-

рување на кредит приложува потребна документација со 

која се потврдуваат фактите односно податоците наведени 
во молбата, а особено: 

1) заклучок на надлежната гарнизонска станбена ко-
мисија за распоредување на молбата за стан во соодветна 
група од член 16 на вој правилник; 

2) решение за право на кредит за лицата што станбе-
ното прашање го решеваат со доделување на станбен кре-
дит според одредбите на чл. 56 и 58 од овој правилник. 

3) техничка документација (план - проект односно 
предмер и претсметка на работите, графички приказ, ела-
борат и други документи со кои се утврдуваат и разрабо-
туваат условите и начинот на изведување на работите на 
објектот; 

4) одобрение од надлежниот општински орган за из-
ведување работи според техничката документација; 

5) комисиски записник на командата на гарнизонот 
за фактичната состојба со детален опис на конкретните 
станбени услови и неопходни работи за кои се бара одоб-
рување на кредит, кога работите на изградбата на објек-
тот не се започнати; ^ 

6) мислење од комисијата надлежна за оцена на ус-
ловноста на становите на станбениот фонд на Југословен-
ската народна армија, како и наод и мислење од над-
лежниот општински орган дека зградата е наклонета кон 
уривање; 

7) согласност од воениот градежен орган надлежен за 
станбена изградба односно од сопственикот на станот во 
општествена сопственост за изведувале на работи за адап-
тација или модернизација на станот; 

8) извод од земјишните книги, тапија или извод од 
други јавни книги со кои се докажува правото на сопстве-
ност односно правото на користење на земјиштето; 

9) извод од матичната книга на венчаните ако технич-
ката документација односно доказот за правото на соп-
ствеништво е издаден на името на брачниот другар; 

10) предговор или договор за купување стан доколку 
станот или станбената зграда се купува од општествено 
правно лице; 

11) комисиски записник со предмер или претсметка 
на недовршените работи што ги заверил надлежниот ор-
ган на командата на гарнизонот со молба за дополните-
лен кредит за намените од член 53 точ. 1 до 4 на овој пра-
вилник односно анекс на договорот или друга исправа за 
незавршените обврски за купување или изградба на стан 
преку општествено-правно лице; 

12) решение на Заводот за социјално осигурување на 
воените осигуреници за пензионирање; 

13) извештај на Поштенската штедилница за износот 
на неговата пензија во месецот во кој се поднесува молба-
та за кредит. 

(2) Ако кон поднесената молба не е приложена ком-
плетна документација, Воениот сервис е должен во рок од 
20 дена по приемот .на молбата да побара од поднесувачот 
на молбата документацијата да је комплетира во рок од 

. два месеца од денот на добивање известување од Веониот 
сервис. 

(3) Доколку поднесувачот не ја комплетира молбата 
во рокот од став 2 на овој член, Веониот сервис ќе ја врати 
молбата и ќе се смета како да не била ни поднесена. 

Надлежност на комисиите 

Член 64 
(1) За давање предлог на решение по молбите за кре-

дит, раководителот на стручната служба за спроведување 
на пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници формира комисија (во натамошниот текст: 
Првостепана комисија). 

(2) Со Актот за формирање на комисијата од став 1 
на овој член се определува: претседател и негов заменик, 
определен број членови на комисијата и нивни заменици. 

(3) Првостепената комисија може да има од 5 до 7 
члена, а се формира од ужкг“тели на воени пензии на кои 
конечно им е решено станбеното прашање и од активни 
воени лица. Во составот на комисијата влегува и еден пре-
тставник на Стручната служба и на Воениот сервис. 

Член 65 
(1) За предлагање решение по приговорите против 

одлуките по молбите за кредит, Собранието на Заедница-
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та формира комисија (во натамошниот текст: Второстепе-
на комисија) од уживатели на воени пензии на кои конеч-
но им е решено станбеното прашање и од активни воени 
лица. 

(2) Второстепената комисија може да има 5 до 9 чле-
на. Едан член на комисијата е претставник на Воениот 
сервис. 

Член бб 
(1) Членовите на комисиите од чл. 64 и 65 од овој пра-

вилник се именувак на четири години. 
(2) За членови на комисиите од став 1 на овој член, по 

правило, се именуваат лица што имаат живеалиште во 
Белград. 

Член 67 
(1) Првостепената комисија донесува Деловник за 

својата работа, што го одобрува раководителот на струч-
ната служба за спроведување на пензиското и инвалидско-
то осигурување на воените осигуреници, во согласност со 
раководителот на Воениот сервис. 

(2) Вторстепената комисија работи според Деловни-
кот за работа на Собранието на Заедницата. 

Член 68 
(1) Првостепената и Вторстепената комисија, чии сед-

ници ги свикува претседателот на комисијата односно не-
говиот заменик, го усвојуваат предлогот на решението со 
мнозинство гласови од присутните членови. 

(2) За да може предлогот на решението на комисијата 
да биде полноважен, на седницата мора да присуствуваат 
мнозинство членови на комисијата; 

(3) На седницата на комисијата се води записник во 
кој задолжително се внесуваат: бројот на присутните чле-
нови, прашањата за кои се расправа и предлог-одлуката 
што треба да се донесе. 

(4) Записникот го потпишуваат сите присутни члено-
ви на комисијата и записничарот. 

Постапка за одобрување кредит 

Член 69 

Член 70 
(1) Решение за одобрување кредиту на предлог од 

Првостепената комисија, донесува надлежниот орган на 
отсекот за кредитирање на станбената изградба на Воени-
от сервис. 

(2) Предлогот на Првостепената комисија за одбива-
ње на молба за одобрување кредит мора да биде образ-
ложен. 

(3) Ако Првостепената комисија оцени дека заклучо-
кот за прифаќање и распоредување на молба за стан е да-
ден спротивно на одредбите од овој правилник, ќе го до-
стави со мислење до надлежниот станбен о^ган. 

Член 71 
Против решението од член 70 став 1 на овој правил-

ник може, во рок од 15 дена од неговиот прием, да се под-
несе приговор до Воениот сервис, непосредно или по по-
шта препорачано. 

Член 72 
(1) По повел поднесениот приговор, надлежниот ор-

ган за кредитирање на станбената изградба на Воениот 

сервис, на предлог од Првостепената комисија може при-
говорот да го усвои и своето решение да го замени со но-
во, ако утврди дека со решението против кое е поднесен 
приговор, се повредени одредбите на овој правилник. 

(2) Надлежниот орган ќе го отфрли приговорот ако 
утврди дека е ненавремен или дека го поднесло неовласте-
но лице. 

(3) Против решението од став 1 на овој член може да 
се поднесе приговор, во рокот и на начинот што се пропи-
шани со одредбата нк член 71 од овој правилник. 

I 
Член 73 

(1) Решението по приговорот од член 71 и член 72 
став Ѕ-од овој правилник, на предлог од Второстепената 
комисија, го донесува надлежниот второстепен орган на 
Воениот сервис, во рок од 30 дена од денот на поднесува-
њето на приговорот, а ако е потребно да се дополни по-
стапката - во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на 
приговорот. 

(2) Надлежниот второстепен орган на Воениот сер-
вис, кога решава по приговор, постапува во согласност со 
одредбите на член 37 Став 1 од овој правилник. 

(3) Органот од став 2 на овој член може, по право на 
надзор, да го измени или поништи решението од член 70 
став 1 на овој правилник. 

(4) Забелешките и упатствата на органот од став 2 на 
овој член се задолжителни за органот од член 70 став 1 на 
овој правилник. 

Член 74 
Решението против кое не е поднесен приговор и ре-

шението со кое е одбиен односно отфрлен приговорот, 
станува конечно. 

Член 75 
Кредит му се дава на уживател на воена пензија во 

рамките на неговата кредитна способност до една третина 
од вкупните нето примања на пензијата во месецот во кој 
поднесол молба за кредит. 

Договор за кредит 

Член 76 
(1) Правата и обврските на Воениот сервис и на ко-

рисниците на кредит се утврдуваат со договор за кредит. 
(2) Уживателот на воена пензија на кого му е одобрен 

кредит е должен, во рок од 30 дена од денот на приемот на 
конечното решение за доделување на кредит, да склучи до-
говор со Воениот сервис. Во спротивно, ќе се смета дека се 
откажал од молбата за рдобрување кредит. 

(3) Договорот за кредит се составува во потребен број 
примероци, од кои Воениот сервис еден задолжително 'и 
доставува и на гарнизонската станбена комисија што на 
корисникот на кредитот му издала заклучок за право на 
стан, заради симнување на молбата од евиденција и заве-
дување во евиденцијата за доделени кредити. 

Члан 77 
(1) Покрај височината на кредитот, рокот и начинот 

на користење, височината на каматната стапка, рокот за 
враќање и други елементи значајни за извршување на до-
говорените обврски, со договорот за кредит се утврдуваат 
следните обврски на лицата на кои им се одобрува кредит: 

1) во земјишните или други јавни книги во кои се за-
пишува правото на сопственост на недвижност, да се из-
врши упис на аднотацијата на правото на првенствен ред 
односно укнижување на заложеното право на недвижнос-
тите што се предмет на кредитирање до височината на из-
носот на кредитот и припаѓачката камата. 

2) да се согласи со ставање администрат“ивна забрана 
на неговите примања од пензиското и инвалидското оси-
гурување во корист на Воениот сервис, според општите 
услови за обезбедување покритие во износ на утврдената 
месечна рата за обезбедување на искористениот кредит. 

3) да обезбеди месечен бланко акцепт со потпис на 
два жиранта како менично покритие чија номинална вред-
ност преминува 1.000 динари (ако кредитот се одобрува за 
купување стан односно за санација или модернизација на 
стан во општествена сопственост); 

(1) Кредит за прибавување стан или семејна станбена 
зграда се одобрува според редоследот на предавањето на 
комплетна документација, со тоа што првенствено се ре-
шаваат молбите на лицата без стан. 

(2) Редот на првенство за давање кредит се определу-
ва од денот на поднесување на комплетна документација 
кон молбата за кредит. 

(3) Ако поради недостиг на парични средства не се 
одобори кредит во годината во која молбата е поднесена, 
се одобрува во наредната година и тоа приоритетно во од-
нос на новопримените молби. 

(4) Ако се располага со парични средства, молбите 
можат да се разгледуваат и кредити да се одобруваат и по 
истекот на рокот од член 61 став 3 на овој правилник. 
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4) објектот во приватно сопствеништво годишно да 
го осигури по склучување на договорот за одобрениот кре-
дит па до конечната отплата најмалку на износот на одоб-
рениот кредит и полисата на Осигурителниот завод да ја 
пренесе врз Народната банка на Југославија - Воениот 
сервис; 

5) редовно секој петти, а најдоцна до 10-ти во месе-
цот да го отплаќа кредитот според отплатниот план; 

6) дека без согласност на Заедницата не ќе го отуѓи 
или замени станот односно станбената зграда што ја при-
бавил со кредит, додека тој кредит во целост не го отпла-
ти; 

7) во рокот наведен во молбата за доделување кредит 
односно најдоцна во рок од 30 дена од денот на истекот на 
договорениот рок во кој бил должен да го прибави станот, 
да го испразни својот сегашен стан и да му го предаде на 
надлежниот станбен орган на гарнизонот во исправна сос-
тојба, ослободен од лица и предмети. 

(2) Воениот сервис има право еднократно да го раски-
не договорот за кредит и да бара наплата на целото поба-
рување во случај: 

1) ако по склучувањето на договорот за кредит уста-
нови дека корисникот на кредитот дал неточни податоци 
што биле од значење за одобрување на кредитот, опреде-
лување на намената и износот на кредитот; 

2) ако во постапката на контрола на наменското ко-
ристење на одобрениот кредит се утврдќ дека корисникот 
тие средства не ги користи наменски; 

3) ако корисникот на средствата не плати три месеч-
ни рати еноподруго или шест месечни рати за последните 
две години; 

(3) Ако се исполнат условите од став 2 точ. 1 и 2 од 
овој член, во договорот за кредит се внесува одредба дека 
корисникот на кредитот е должен да го врати износот на 
ревалоризираната вредност на кредитот утврден со при-
мената на член 17 од Правилникот за станбените кредити 
во ЈНА, во моментот на раскинувањето на договорот. 

Член 78 
(1) Потписот на лицето на кое му се одобрува кредит 

мора на договорот да биде заверен од надлежниот суд или 
од општинскиот орган надлежен за заверување на потпи-
си. 

(2) Трошоците на заверувањето на потписот ги под-
несува лицето на кое му се одобрува кредитот. 

Дополнителен кредит 

Член 79 
(1) На уживател на воена пензија на кој му е одобрен 

кредит за намените од член 53 точ. 1 до 4 од овој правил-
ник, може да му се одобри дополнителен кредит, ако пора-
ди зголемување на цените на градежниот материјал и ус-
лугите, не ги завршил работите за кои му е одобрен креди-
тот, односно ако поради зголемување на наведените цени 
не може да купи стан или семејна станбена зграда. 

(2) Молба за дополнителен кредит може да се подне-
се по истекот на шест месеци а најдоцна до истекот на 18 
месеци од денот на склучувањето на договорот за кредит. 

(3) Кон молбата за дополнителен кредит треба да се . 
приложи комисиски записник, со претсметка на недоврше-
ните работи што се неопходни за користење на станот или 
зградата односно за намирување на купопродажната цена, 
кој мора да биде заверен од надлежниот станбен орган на 
гарнизонот. 

(4) Дополнителниот кредит може да изнесува најмно-
гу до височината на пресметката на недовршените работи 
што се неопходни за користење на станот или зградата од-
носно за намирување на купопродажната цена, а вкупниот 
износ на кредитот не може да биде поголем од важечкиот 
лимит за таа намена, во време на решавањето на молбата 
за дополнителен кредит. 

(5) По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
молба за дополнителен кредит за купување или изградба 
на стан или семејна станбена зграда преку станбена задру-
га може да се поднесе и порано, ако обврската за плаќање 
на цената произлегува од договорот, а височината на кре-
дитот се утврдува со примена на став 4 од овој член. 

(6) На корисникот на кредитот, според одредбите на 
овој правилник, може да му се одобри само еден дополни-
телен кредит. 

Користење и отплата на кредитот 

Член 80 
Кредитот се користи со ставање на кредитот на рас-

полагање на корисникот, според условите од договорот за 
кредит. 

Член 81 
Одобрениот кредит се користи во рати, зависно од 

височината на кредитот, барањето на корисникот на кре-
дитот и темпото на градбата, а начинот на користење, ро-
ковите и височината на одделни транши посебно се ут-
врдуваат со договорот за кредит, така што последната 
транша, во износ од најмалку 10% на одобрениот кредит 
мора да се однесува на завршните работи. 

Член 82 
Отплатата на кредитот почнува од првиот ден на 

другиот нареден месец од месецот во кој кредитот е иско-
ристен, односно од уселувањето во станот или зградата 
или најдоцна во рок од две години од денот на склучува-
њето на договорот. 

Член 83 
(1) Корисникот на кредитот може да го отплати кре-

дитот и пред рокот определен со договорот, со вонредни 
уплати, со давање писмена изјава на исплатната благајна 
да му запре поголем износ на паричните рати од оние што 
со отплатниот план ги определил Воениот сервис. 

(2) Заради побрза отплата, Воениот сервис може да 
прифати кредитот, покрај лицето на кое му е одобрен, да 
го отплаќа и неговиот вработен брачен другар односно де-
цата. 

(3) За кредитите што ќе се отплатат пред договорени-
от рок, Воениот сервис е должен да ја врати повеќе пре-
сметаната и наплатена камата, најдоцна во рок од 90 дена 
од денот на отплатата на кредитот. 

Член 84 
(1) Корисникот на кредитот е должен кредитот да го 

користи за целите за кои истиот е одобрен. , 
(2) Ако кредитот се користи ненаменски или ако не се 

исполнуваат обврските од договора, Воениот сервис има 
право да го раскине договорот за кредит. 

(3) Наменското користење на станбените кредити го 
контролираат: 

1) стручната служба на Воениот сервис, врз основа на 
документацијата за реализација на средствата на одобре-
ниот кредит, во текот на користењето на кредитот: 

2) гарнизонската станбена комисија надлежна за те-
риторијата на која се реализира кредитот, на барање од 
Воениот сервис, задолжително пред исплатата на послед-
ната транша на кредитот, на самото место во присуство 
на корисникот на кредитот, за што се составува детален 
записник. 

Член 85 
За неуредно отплатување на кредитот се плаќа закон-

ска затезна камата. 

Член 86 
По извршената отплата на кредитот, Воениот сервис 

е должен на корисникот на кредитот да му издаде исправа 
врз основа на која тој може да бара бришење на хипотека-
та во земјишните и другите книги во кои се запишува пра-
вото на сопственост и другите стварни права на не-
движности, како и да ја врати техничката документација 
врз основа на која е одобрено користење на станбениот 
кредит. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 87 
, До влегувањето во сила на овој правилник, молбите 

по кои не е донесено решение (извод од решението) за до-
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делување на стан, ќе се решаваат, ако тоа за поднесувачот 
на молбата е поповолно, според одредбите на овој правил-
ник. ^ 

Член 88 
Одредбите на член 43 став 2 од овој правилник се од-

несуваат и на уживател на воена пензија кој својството на 
носител на станарско право го загубил по основ на развод 
на брак, а пред влегувањето во сила на овој правилник и 
во случај кога во постапката пред надлежниот суд, во која 
го загубил својството на носител на станарско право, не 
учествувал надлежниот орган на Заедницата односно над-
лежниот воен правобранител. 

Член 89 
(1) Уживател на воена пензија на кого до влегувањето 

во сила на овој правилник му е одобрен основен заем за 
довршување, проширување, реконструкција или санација 
на стан или станбена зграда во лична сопственост, кој ра-
ботите, поради зголемување на цените на градежниот ма-
теријал и услугите, не ги довршил, може да оствари право 
на дополнителен кредит според одредбите од ОВОЈ правил-
ник и во случај ако молбата за дополнителен заем му е од-
биена пред влегувањето во сила на овој правилник, ако но-
ва молба за дополнителен кредит поднесе во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

(2) По исклучок од одредбите на став 1 од овој член 
дополнителен кредит не може да се одобри ако молбата за 
таков кредит е одбиена пред влегувањето во сила на овој 
правилник, затоа што не е поднесена во рок од 18 месеци 
од денот на склучувањето на договорот за заем, за изград-
ба на семејна станбена зграда односно за купувале нов 
стан или зграда од правно лице или за учество за добива-
ње кредит од друга кредитна установа или заради 
здружување на средства со друг орган иди организација. 

Член 90 
Објасненија за примената на одредбите од овој пра-

вилник, по потреба, ќе дава раководителот на стручната 
служба за спроведување на социјалното осигурување на 
воените осигуреници. 

Член 91 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите и постапка-
та за давање станови на користење и заеми за прибавува-
ње станови на уживатели на воени пензии („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 42/75, 18/77 и 33/77). 

Член 92 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 13-1 
25 март 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување 
на воените осигуреници 

Заменик - претседател на 
Претседателството, 

Алојз Весич, с. р. 

ЛИСТА 
НА ТЕШКИ БОЛЕСТИ ШТО СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИС-
ТЕЊЕ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВЛИЈААТ ВРЗ РЕДОТ НА 
ПРВЕНСТВО, ПРОМЕНАТА НА СТАНОТ ИЛИ ДАВА-

ЊЕТО НА КОРИСТЕЊЕ ПОГОЛЕМ СТАН 
1. Како тешки болести што влијаат врз редот на 

првенство за добивање стан се сметаат: 
а) тешки малигни заболувања кај кои не е неопходно 

натамошно болничко лекување; 

б) тешки хронични заболувања: тешка форма на дија-
бетес, со компликации на кардиоваскуларниот систем, 
бубрезите, очите или нервниот систем; тешки срцеви забо-
лувња (состојба по инфаркт, коронарна болест, фиксирана 
хипертензија и срцева декомпензација); хронични белод-
робни' заболувања со еволутивни замаен или со тешко ош-
тетување на дишните функции докажани со функционални 
тестови, со анализа на гасовите на артериската крв и др.; 
тешки хронични заболувања на бубрезите со знаци на уре-
мија; Биргерова болест со зачестени клаудикации и со зна-
ци на исхемија; 

в) тешки форми на психоза и епилепсија со тешки на-
пади, како и тешки форми на интелектуална заостанатост 
(I.Q ^ под 65, дебели, имбецили и идиоти); 

г) тешки дефектни состојби по прележана болест или 
траума; 

д) тешка улкусна болест по ресекција на желудникот 
или по обимни ресекции на тенкото односно дебелото цре-
во со слаба потхранетост; 

ѓ) намалување на видот на двете очи под 0,10. 
2. Како тешки заболувања што влијаат на промената 

на станот во гарнизон и бараат живеење, и тоа: 
а) во делови на градот со најмалку аерозагадувања; 

клинички докажана бронхијална астма, хроничен опструк-
тивен бронхитис склон кон чести рецидиви; 

б) во делови на градот со најмала бучава: тешки фор-
ми на Базедова болест и тиреотоксикоза; 

в) во хигиенски условен стан (конфорен стан, добро 
осончен, природно осветление): клинички докажана брон-
хијална астма; хроничен рецидивирачки бронхитис; ак-
тивна туберкулоза на белите дробови една година по за-
вршеното лекување; тешки ревматски заболувања; потеш-
ки алергиски кожни болести и хроничен пиелонефритис; 

г) во станови на пониски катови: срцеви заболувања 
кои исклучуваат потешки физички напори (срцеви мани, 
потешка артеријална хипертензија, потешки коронарни 
заболувања); растројства во морталитетот на долните ек-
стремитети (состојба по ампутација, потешки деформи-
рачки артритиси, парези и парализи, варикозитети од по-
голем обем, потешки форми на Бргерова болест, состојба 
по операција на дискус-хернија); болни со хронична рес-
пиратор^ инсуфициенција (фиброторакс, состојба по опе-
рација на белите дробови, хронични бронхопулмонални 
заболувања); некомпензиран Мениеров синдром; епилеп-
сија со чести напади и фобични пречки во смисла на акро-
'фобија. 

3. Како тешки болести што влијаат на користењето 
на поголем стан од соодветна група се сметаат: 

а) хронична активна белодробна туберкулоза (Б, Кох 
позитивна) по две години лекување; 

б) клинички докажана тешка бронхијална астма ком-
пликувана со хроничен бронхитис; тешки форми на оп-
структивен бронхитис со емфизем на белите дробови и со 
хронична респираторна инсуфициенција докажана со ана-
лиза на гасовите на артериската крв; хронични гнојни за-
болувања на белите дробови и плеврата со обилна експек-
торација или торакална фистула која не може хируршки 
да се лекува; болни кај кои се применува вештачки бубрег 
и болни со постојана трахеална канила поради трахеосто-
ма; 

в) малигни и други заболувања што остваат последи-
ци поради кои е неопходна изолација на болниот (anus 
preter naturalis, постојанен катетер, илеостома, инконти-
ненција и хронична фистула на градниот кош); 

г) последици од заболувања - повреда со растројство 
на основните физиолошки функции; 

д) озена со неподнослив здив; 
ѓ) слепило; 
е) ампутација на двата долни екстремитети или на 

едниот ако функцијата на преостанатата нога е оштетена 
за повеќе од 50%. 

Во исклучитени случаи, по болничко-клиничко испи-
тување и лекување, Главната воено-лекарска комисија 
може, во втор степен, во својот наод, оцена и мислење да 
ги земе предвид и другите заболувања, повреди, телесни 
мани и недостатоци, што не се наведени во точ. 1 до 3 на 
оваа листа. 
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Образец бр. 1 
МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАН 

Реден 
број П о д а т о ц и 

1 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ, чин - класа 

2 Број на решението според кое прима пензија 

3 Место на живеењето, улица и број 

4 Датум на пензионирањето (ден, месец и година) 

5 Колку има признаен пензиски стаж според решението 
за пензионирање 

6 Датум на ступањето во НОВ (ден, месец и година) 

7 Инвалидност (воен и мирновремен) - група 

8 Кога стапила - склучил-а брак - дали е во тек постап-
ка за развод на бракот? 

9 Назив на работната организација во која е вработен 
брачниот другар и од кога и дали и коѓа поднел мол-
ба за стан? 

10 ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: 

Презиме и име на членови-
те на семејството што се 
земаат предвид во смисла 
на член 16 од Правилни-
кот за давање станови на 
користење и кредити за 
прибавување станови на 
уживатели на воени пензии 

година на раѓањето сродство занимање 

о 

2) 

3) 

4) 

5) 
11 Основ по кој бара стан (без стан, состанарство, за-

штитен потстанар, користи неусловен или несоодве-
тен стан) 

12 Дали тој или неговиот брачен другар има семејна 
станбена зграда или стан во лична сопственост или 
во сопственост на малолетно дете 

13 Дали зел кредит за прибавување на стан или за под-
обрување на условите за живеење 

14 Други околности што можат да влијаат врз доделува-
њето и првенството при доделувањето на стан (здрав-
ствена состојба, носител на орден од член 17 на Пра-
вилникот) 

15 ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ НА КОРИСТЕЊЕ (рубриките ги пополнува лицето што има својство на но-
сител на станарско право. За лицата што немаат својство на носител на станарско право преку скината 
на станот се става: „Нема стан на користење“): 

1) иктт ма г т а н п т ППРрТТТММД т2 
конфорен-неконфорен месечна станарина динари конфорен-неконфорен 

2) сопственост на станот: 
1) општествена сопственост 
2) сопственост на станот: 
1) општествена сопственост 

(да се наведе давачот на станот на користење) 

2) сопственост на граѓани 
3) лична сопственост (на брачниот другар, на децата) 

Рршѓниѓ fin плг 10 гппини 
(да се заокружи соодветниот број) 
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Образец бр. 2 

МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТ 

I. Општи податоци за поднесувачот на молбата 

1) Презиме и име - чин - класа -

2) Број на решението според кое прима пензија - , 

3) Место, улица и број ' 

4) Број на заклучокот на гарнизонската станбена комисија за распоредување на молбата во група, со утврдениот број на 
бодови и каков стан според структурата би можел да добие според одредбите на член 27 од Правилникот за давање 
станови на користење и кредити за прибавување станови на уживатели на воени пензии 

5) Податоци за вработување на членовите на потесното семејство i 

(имиња на членовите на семејното 

домаќинство и називи на организациите на здружениот труд односно 

на другите организации или заедници кај кои се вработени) 

6) Број на решението на командата на гарнизонот за правото на кредит од чл. 56 и 58 на Правилникот 

II. Сегашни станбени услови на поднесувачот на молбата: 

1) Сопственост на станот во кој сега живее: 

а) општествена 
(да се наведе давачот на станот на користење) 

б) лична (или на брачниот другар, на децата) 
(да се наведе името и презимето) 

в) сопственост на друго лице 
(да се наведе неговото име и презиме и адресата) 

2) Статус на корисникот на станот ^ 
(носител на станарско право, потстанар и сл.) 

3) Структура настанот, условност и сл. ; 
(на пр.: двособен конфорен - 50 т 2 просторно ^ 

недоволен и сл.) 

4) Станот што го користам ќе му го предадам на станбениот орган на гарнизонот најдоцна до 19 

година. 

III. Податоци за станот што се прибавува преку кредит: 

1) кредит барам заради (да се наведе целта на барањето на кредитот: купување 

на нов стан, изградба на стан-куќа, проширување, учество и др.) 

2) место, улица и број на локацијата на станот -

3) претсметковна вредност на станот-објектот 

а) вредност на изведените работи - - -

б) вредност на неизведените работи , . 
4) начин на финансирање: 

- износ на сопствените средства 

- износ на средствата со кои учествува организацијата на здружен труд на членот на потесното семејство — 

- износ на бараниот кредит од Воениот сервис ! 

- износ на средствата од други кредитни установи 
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IV. Други податоци: 

(податоците ги внесува поднесувачот на молбата според укажаната потреба, на пр.: ако треба евентуално 
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II. ПАРИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА МОЛБАТА 

1. Износ на месечните примања - динари ! (со букви: 

: ) 

2. Запирања од месечните примања 

Намена на кредитот: Состојба на долгот: Месечна рата: Краен рок на отплатата 
' - запирањето: 

- потрошувачки кредит ^ 

- кредит за станбена изградба 

- други запирања ^ , 

Т Заверува 

На 19 година М.П. 
(име, презиме и чин - звање 

на надлежниот финансиски орган) 

518. 
Врз основа на член 91 а од Законот за авторското пра-

во („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/78 и 24/86), Сојузот 
на организациите на композиторите на Југославија доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТИТЕ 
ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУ-

ЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

Член 1 
Во Правилникот за надоместите за јавно изведување 

и соопштувње во јавноста на музички дела („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 38/86), член 4 ставот 1 се менува и тла- ч 
си: 

„Бруто-приходот, во смисла на овој правилник, го со-
чинува вкупната наплата остварена со продажба на влез-
ниците или со други форми на наплатување (резервации, 
зголемувње на цената на јадењето и пијачките, со за-
должителна или незадолжителна конзумација, без оглед 
на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната це-
на се намалува, сервис, музички динар, туристики динар, 
томбола, лоторија и сл.)". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на С?ФРЈ“. 

Бр. 3589/1 
18 мај 1987 година 
Белград 

Претседател, 
Павел Михелчич, с. р. 

519. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот заведе за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВ АЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈКИ И ПРИКЛУЧО-

ЦИ ЗА ПНЕУМАТИЧНИ ВОДОВИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Преклопни навртки од фина кла-
са на изработка, за цевни спојки и приклу-
чоци на пнеуматични водови и кочници за 
друмски возила. Форма и мери JUS M.B 1.850 

2. Пнеуматични водови. Цевни спој-
ки и приклучоци со заптивен конус. Оп-
шти одредби и преглед JUS М.В6.900 

3. Пнеуматични водови. Цевна спој-
ка со заптивен конус. Диспозиција JUS М.В6.901 

4. Пнеуматични водови. Цевен при-
клучок со заптивен конус. Диспозиција - JUS М.В6.902 

5. Пнеуматични водови. Цевен при-
клучок со упорен прстен и торусен запти-
вач. Диспозиција JUS М.В6.903 

6. Пнеуматични водови. Цевен про-
вод низ преграда. Диспозиција JUS М.В6.904 

7. Пнеуматични водови. Продолжен 
цевен продолжеток за спојки со запитвен 
конус. Форма и мери JUS М.В6.912 

8. Пнеуматични водови. Редукцио-
нен продолжен цевен продолжеток за 
спојки со заптивен конус. Форма и мерки JUS М.В6.913 

9. Пнеуматични водови. Заптивен 
конус за цевни спојки и приклучоци. Фор-
ма и мери JUS М.В6.930 

10. Пнеуматични водови. Топчест чеп 
за цевни спојки со заптивен конус. Форма 
и мери JUS М.В6.932 

11. Пнеуматични водови. Редукцио-
нен цевен продолжеток за спојки 6д челен 
систем. Форма и мери JUS М.В6.954 

12. Пнеуматични водови. Редукцио-
нен продолжен цевен продолжеток за 
спојки од челен систем. Форма и мери - JUS М.В6.955 
донесени со Решението за Југословенските стандарди за 
пнеуматични водови за кочници на друмски возила и дру-
ги пнеуматични инсталации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/67). 

13. Продолжено колено за спојки со 
затиснувачки конус. Форма и мери JUSM.B6.914 

14. Трикрак чатал за спојки со заве-
дувачки конус. Форма и мери t JUS М.В6.916 

15. Четирикрак чатал за спојки со за-
тиснувачки конус. Форми и мери JUSM.B6.921 

16. Цевни спојки и приклучоци на 
челниот систем. Општи одредби и пре-
глед JUS М.В6.940 

17. Увртно колено за спојки на чел-
ниот систем. Форма и мери JUS М.В6.956 

18. Продолжено колено за спојки на 
челниот систем. Форма и мери JUS М.В6.957 

19. Продолжено редукционо кожено 
за спојки на челниот систем. Форма и ме-
ри JUS М.В6.958 
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20. Продолжен трикрак чатал за спој-
ки на челниот систем. Форма и мери JUS М.В6.961 

21. Продолжен редукционен трикрак 
чатал за спојки на челниот систем. Форма 
и мери JUS М.В6.963 

22. Редукционен трикрак чатал за 
спојки на челниот систем. Форма и мери JUS М.В6.964 

23. Четирикраќ чатал за спојки на 
челниов систем. Форма и мери JUS М.В6.966 
донесени во Решението за југословенските стандарди за 
пнеуматички водови за кочници на друмски возила и дру-
ги пнеуматички инсталации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/67). 

24. Пнеуматични водови. Угодлив 
приклучок помеѓу два уреда (агрегати). 
Диспозиција JUS М.В6.905 

25. Пнеуматични водови. Специјален 
редукционен трикрак чатал за спојки со 
затиначки конус. Форма и мери JUS М.В6.933 
Донесени со Решението за југословенските стандарди за 
спојки и приклучоци за пнеуматични водови („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/68). 

'Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден до денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/113 
11 мај 1987 година i 
Белград ј 

, Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

520. 
Врз основа на член 1 став 6 од Законот за привремена 

забрана на располагањето со дел од општествените сред-
ства на општествено-политичките заедници и на само-
управните интересовни заедници на општествените деј-
ности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/87 и 22/87), Службата на општественото 
книговодство на Југославија утврдува 

СТАПКА НА РАСТЕЖОТ 
НА ОСТВАРЕНИОТ СПОРЕДЛИВ ДОХОД НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУ-
АРИ-МАРТ 1987 ГОДИНА ВО ОДНОС НА ЈАНУАРИ-

-МАРТ 1986 ГОДИНА 

Стапката на растежот на остварениот споредлив до-
ход на општестсвеното стопанство за периодот јануари-
-март 1987 година во однос на јануари-март 1986 година 
изнесува 108,9. 

10 бр. 8/23 
1 јуни 1987 година 
Белград 

Генерален директор 
на Службата на 

општествено 
книговодство, 

Димитрие Тасиќ, с. р. 

521. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за привремена 

забрана на располагањето со дел од општествените сред-
ства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците за 1987 година над растежот на продуктивноста 
на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87 и 22/87), 
Службата на општественото книговодство на Југославија 
утврдува 

СТАПКА НА РАСТЕЖОТ 
НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ ЗА 
ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1987 ГОДИНА ВО ОД-
НОС НА ЧЕТВРТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1986 ГОДИНА 

Стапката на растежот на просечниот месечен чист 
личен доход по работник во стопанството на СФРЈ за пе-
риодот јануари-март 1987 година во однос на четвртото 
тримесечје на 1986 година изнесува 3,9. 

10 бр. 8/24 
1 јуни 1987 година 
Белград 

Генерален директор 
на .Службата на 

општествено 
книговодство, 

Димитрие Тасиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува Ѓура Васиќ, помошник на ди-
ректорот на Земјоделско-прехранбениот комбинат Орахо-
вица. 

С. п. п. бр. 330 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 236 и член 238 став 2 од Законот! 
за основите на системот на дражвната управа и за Сојуз-! 
ниот извршен совет и сојузните органи на управата! 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојуз-! 
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ Нд| 
ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СОСТАВОТ НА 

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

За заменик на директорот на Институтот за безбед-
ност во составот на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи се назначува Мирољуб Луковиќ, поранешен пот-
секретар во Сојузниот извршен совет - шеф на Кабинетот 
на претседателот на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 500 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на дражвната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на урпавата („Службен лист на' 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
За помошник на сојузниот секретар за финансии се 

назначува м-р Миливое Вујачиќ, шеф на кабинетот на 
член на Претседателството на СФРЈ и советник за економ-
ски прашања во Претседателството на СФРЈ. 

С. п. п. бр. 501 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

За помошник на сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи се назначува Александар Перовиќ, по-
мошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопан-
ски работи. 

^С.п.п. бр. 504 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот на Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетарно ра-
ботење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За вицегувернер, на Народната банка на Југославија 

се назначува д-р Вукашин Марковиќ, генерален директор 
на Секторот за работи на монетарно-кредитниот систем и 
политика во Народната банка на Југославија. 

С.п.п. бр. 502 
12 мај 1987 година 
Белград 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

За советник на претседателот на Сојузниот комитет 
за наука и технологија се назначува м-р Јања Беч, секретар 
на Активот за наука ri Универзитетот на Цокраинскиот 
комитет на СК Војводина. 

С.п.п. бр. 505 
ч 12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
За заменик на директорот на Сојузниот хидрометео-

ролошки завод се назначува Славко Максимовиќ, заменик 
на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки за-
вод на Социјалистичка Република Србија. 

С.п.п. бр. 503 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 ,став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

'секретар за финансии Милан Жикелиќ, со 30 април 1987 
година, поради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 506. 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл,арич. с р, 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за финансии Душан Љубоевиќ, со 30 јуни 1987 го-
дина, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
30 јуни 1987 година. 

С.п.п. бр. 507 
'12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 и член 249 од Законот 
за основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАРОТ ВО СОЈУЗ-

НАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузна-

та управа за царини Богомир Лиович, со 19 мај 1987 годи-
на, поради истекот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
одредбата на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата. 

С.п.п. бр. 508 
12 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

У К А 3 И 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОРИ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЦИВУЛИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЏИБУТИ. 

I 
Се отповикува 
Нусрет Сеферовиќ, од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија во Република Џибути, со седиш-
те во Адис Абеба. 

II 
/ Се назначува, 

Иван Сеничар, извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Социјалистичка Етиопија за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Џибути, со седиште во 
Адис Абеба. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
18 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

/ У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕ-

ТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

I 
Се отповикува 
Миќо Ракиќ, од должноста на извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Соединетите Американски 
Држави. 

II 
Се назначува 
Миворад Ковачевиќ, член на Сојузниот извршен со-

вет и претседател на Комисијата на Сојузниот извршен 
совет за односи со странство во претходниот мандат, за 
извнореден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Соединетите 
Американски Држави. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
n Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 10 
20 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

515. Уредба за доаѓање и престој на странски јахти 
и странски чамци наменети за разонода или 
спорт во крајбрежното море, реките и езерата 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија - — - - 953 

516. Одлука за измена на Одлуката за условите и на-
чинот на остварување на правото на делегати-
те во Собранието на СФРЈ за користење на ав-
томобил во лична сопственост за службени це-
ли 960 

517. Правилник за давање станови на користење и 
кредити за прибавување станови на уживатели 
на воени пензии 960 

518. Правилник за измена на Правилникот за надо-
местите за јавно изведување и соопштување на 
музички дела во јавноста - 7 975 

Страна 

519. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за спојки и приклучо-
ци за пнеуматични водови 975 

520. Стапка на растежот на остварениот споредлив 
доход на општественото стопанство за перио-
дот јануари-март 1987 година во однос на јану-
ари-март 1986 година 976 

521. Стапка на растежот на просечниот месечен 
чист личен доход по работник во стопанството 
на СФРЈ за периодот јануари-март 1987 година 
во Однос на четвртото тримесечје на 1986 годи-

Назначувања и разрешувања — - - — - - - 976 

Укази 976 
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НОВО! АКТУЕЛНО! 

И З Л Е З Е О Д П Е Ч А Т К Н И Г А Т А 

ПРОТИВРЕЧНОСТИ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ПРАВО 

Автор: Миодраг Зечевиќ 
Рецензент: д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Познатиот правник, законодавен стучњак и професор на Факултетот^ политички 
науки - Миодраг Зечевиќ во оваа монографска студија, служејќи се, на современ начин, со 
јазикот и апаратурата на науката, обработува некои од најкрупните противречности со кои 
се соочени нашиот правен систем и поредок. 

Сосредоточен најпрви на уставните прашања и проблеми кои настануваа, пред се, 
по донесувањето на Уставот на СФРЈ од 1974 година, авторот наведе и обработи цела низа 
области пред кои уставните начела беа во недоумение или поради нив мораа да бидат ме-
нувани. 

Било да се работи за сложени проблеми од областа на надлежноста или за појави 
на етатизација и јакнење на државното право, или за авторитетот на правото и уставноп-
равните методолошки проблеми на правото, проф. д-р Миодраг Зачевиќ во оваа студија ги 
обработи сите актуелни дилеми и недоуменија, ги установи причините за различните при-
стапи и ги назначи патиштата за однесување на субјективните сили спрема правото, него-
вата примена и почитување. 

Сето ова книгата је прави незаобиколна во сите денешни дискусии и во работата 
врз Уставот и уставните промени. 

Цена 3.500.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. 
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756. 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Јована Ристика 1, 

ПОРАЧКА 

Со ова неотповикливо порачуваме: 
620190 ПРОТИВРЕЧНОСТИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ПРАВО парч. 
Адреса и жиро-сметка на порачувачот: ! 

(жиро-сметка број) 

Во , 1987 (М.П.) Потпис на порачувачот, 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ћелград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


