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566.

О Д Л У К У '

На основу члана 327. ст. I. и 2. Устава СФРЈ, a у вези
с чланом 70. став I. Пословника о раду Председништва
СФРЈ, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, на седници одржаној 30. јуна 1991. године, донело је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ И ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ПРЕДСЕДНИШТВА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
За председника Председништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, за период од једне године, почев од 16. маја 1991. године, бира се и проглашава
члан Председништва СФРЈ из Републике Хрватске и досадашњи потпредседник Председништва СФРЈ Стјепан Месић.
Председннштво
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
О. бр. 27
30. јуна 1991. године
Београд

1. Не могу се продавати, односно откупљивати стамбене зграде и станови у тим зградама које су грађене као
посебне грађевинске целине (тип виле) и имају припадајуће земљиште, на којима право располагања има СФРЈ, a
Административна комисија - право доделе на коришћење,
a које се могу корисгити за потребе репрезентације Скупштине СФРЈ или савезних органа и за друге потребе Скупштине СФРЈ или савезних органа, према списку који чини
саставни део ове одлуке.
2. Носиоце станарског права, односно закупце стамбених зграда и станова из тачке I. ове одлуке које се не могу продавати, односно откупљивати обавестиће Административна комисија Скупштине СФРЈ у року од 30 дана од
дана доношења ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".

Члан Председништва СФРЈ,
др Васил Тупурковски, с. р.

Административна комисија Скупштине СФРЈ

1

Бр. 06.4-41/91-013
23. јула 1991. године
Београд

567;
На основу члана 327. ст. I. и 2. Устава СФРЈ, a у вези
с чланом 70. став I. Пословника о раду Председништва
СФРЈ, Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, на седници одржаној 30. јуна 1991. године, донело је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ И ПРОГЛАШЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКА
ПРЕДСЕДНИШТВА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
За потпредседника Председништва Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, за период од једне године, почев од 16. маја 1991. године, бира се и проглашава
члан Председништва СФРЈ из СР Црне Горе др Бранко
Костић.
Председик штво
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
О. бр. 28
30. јуна 1991. године
Београд

О ОДРЕЂИВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА
НА КОЈИМА ПРАВО РАСПОЛАГАЛЕ ИМА СФРЈ КОЈ И СЕ НЕ МОГУ ПРОДАВАТИ, ОДНОСНО
ОТКУПЉИВАО!

Члан Председништва СФРЈ,
др Васил Тупурковски, с. р.

568.
На основу члана 51 ђ. Закона о правима и дужностима савезних органа у погледу средстава у друштвеној својини која они користе („Службени лист СФРЈ", бр. 56/80,
64/86 и 84/90), Административна комисија Скупштине
СФРЈ доноси

Председник,
Методи Зврцинов, с. р.

СПИСАК
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ПРОДАВАТИ, ОДНОСНО ОТКУПЉИВАТИ
Ред.
бр.

Улица и број

I

2

Булевар Октобарске револуције 45 (287 m2, два
стана)
2. Качаничка 12 (149 m2, један стан)
јунака 32a (167
3. Незнаног
m2, један стан)
4. Симе Луке Лазића 8 (284
m2, три стана)
5. Симићева 4 (177 m2, два
стана)
6. Ужичка 166 (177 m2, један
стан)
7. Ужичка 24
8. Ужичка 28 (239 m2, два
стана)
9. Ужичка 29 (289 m2, три
стана)
IO. Ужичка 36 (418 m2, три
стана)
I.

Година Број Површина
изградње стана
3

4

5

1935.

2

120 m2

1934.

149 m s

1932.

167 m 2

1939.

168 m2

1935.

154 m2
23 m2
177 m 2

1930.
1935.
1932.
1930.
1941.

139
118
121
184
105
208

m2
m2
ra2
m2
m2
m2
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2

11. Ужичка 58 (193 m2, један
стан)
12. Толстојева 38a (165 m2,
један стан)
13. Жупана Властимира 4
(315 m2, два стана)
14. Жупана Властимира 8
(188 m2, један стан)
15. Јездићева 9
16-Васе Пелагића 46a

4

5

1938.

I

193 m2

1980.

I

2

165 гп

1938.

I
2
I

167 m2
148 гп2
188 m2

8
3
6
I
3
I

2

1982.
1963.
17
1963..
1935.
1956.

Васе Пелагића 466
18. Толстојева 4
19. Ботићева IO

лист СФРЈ" - Међународни уговори, бр. 48/75), привремено се ставља ван снаге.

3

1938.
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163 m
118 m2
21 m2
108 m2
108 m2
235 m2
219 m2

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
Савезно извршно веће
Е. п. бр. 226
26. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, Q\ р.

571.
На основу члана 14. Закона о систему друштвене контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно
извршно веће доноси

ОДЛУКУ

569.
На основу члана 347. танка 3. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Савезно извршно веће доносиN

УРЕДБУ
О ПРИВРЕМЕНОМ СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДРЕЋЕНИХ ОДРЕДАБА СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БАНГЛАДЕШ О РЕЦИПРОЧНОМ УКИДАЊУ ВИЗА
Члан I.
Одредба члана I. Споразума између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Републике Бангладеш („Службени лист СФРЈ" Међународни уговори, бр. 20/76), у делу којим је утврђено
да држављани Народне Републике Бангладеш који поседују важеће националне пасоше могу без прибављања визе
улазити у Југославију на сваком граничном прелазу одобреном за међународни путнички саобраћај ради транзита
или боравка најдуже три месеца, привремено се ставља
ван снаге.
I
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ".

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА ЦЕНА ДЕРИВАТА НАФТЕ У ПРОМЕТУ
1. Одлука о начину образовања цена деривата нафте у
промету („Службени лист СФРЈ", бр. 39/91) престаје да
важи.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу СФРЈ".
Савезно извршно веће
Е. п. бр. 224
17. јула 1991. године
Београд

Потпредседник,
Александар Митровић, с. р.

572.
На основу члана 14. Закона о систему друштвене контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), Савезно
извршно веће доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
НАЈВИШИХ ЦЕНА НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ
1. Одлука о одређивању највиших цена нафте и деривата нафте („Службени лист СФРЈ", бр. 39/91) престаје да
важи.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Савезно извршно веће
Е, п. бр. 225
26. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.

570.
На основу члана 347. тачка 8. Устава Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, Савезно извршно веће доноси

УРЕДБУ
О ПРИВРЕМЕНОМ СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ФИЛИПИНК О РЕЦИПРОЧНОМ УКИДАЊУ СВИХ ВИЗА У
ТРАЈАЊУ ОД 59 ДАНА ЗА НОСИОЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ, ОДНОСНО Ф И Л И П И Н С К И ПАСОША
Споразум између
публике Југославије и
ном укидању свих виза
гословенских, односно

Члан I.
Социјалистичке Федеративне РеРепублике Филипини о реципрочу трајању од 59 дана за носиоце јуфилипинских пасоша („Службени

Савезно извршно веће
Е. п. бр. 227
17. јула 1991. године
Београд

Потпредседник,
Александар Митровић, с. р.

573.
На основу члана 76. ст. 4. и 5. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и
11/91), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОВРАЋАЈУ ЦАРИНСКИХ, ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА
И О ДРУГИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИЗВОЗА
I. У Одлуци о повраћају царинских, пореских и других дажбина н о другим мерама за подстицање извоза
(„Службени лист СФРЈ", бр. 74/89, 88/89, 3/90, 17/90,
28/90, 41/90, 63/90, 15/91 и 53/91) у тачки 13. став 4. број:
„500.000" замењује се бројем: „1.500.000".
После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Предузећа која извозе производе из става 4. ове тачке, дужна су да пре извоза прибаве потврду Савезног сек-

Петак, 26. јул 1991.,

ретариЈатд за економске односе са иностранством да je извоз у оквиру количине утврђен у ставу 4. ове тачке.
Предузећа која су до дана ступања на снагу ове одлуке извезла производе из става 4. ове тачке дужна су да до
15. августа 1991. године писмено обавесте Савезни секретаријат за економске односе са иностранством о извезеним количинама/'
Досадашњи ст. 5. до 7. постају ст. 7. до 9.
У досадашњем стазу 8. који постаје став IO. број:
„5" замењује се бројем: „9", a у ставу 9. који постаје став
li. бр.: „5 и 6" замењују се бр.: „9 i 10".
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
Савезно извршно веће
Е.п. бр. 230
26. јуна 1991. године
Београд

Потпредседник,
Александар Митровић, с. р.

574.
На основу члана 67. став 2. и члана 74. Закона о војној
обавези („Службени лист СФРЈ", бр. 64/85, 26/89 и 30/91),
савезни секретар за народну одбрану прописује

УПУТСТВО
О ДОПУНАМА УПУТСТВА О НАЧИНУ ИСПЛАЋИВ А Н ^ НАКНАДА ВОЈНИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПОЗВАНИМ РАДИ ВРШЕЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ АРМИЈИ
1. У Упутству о начину исплаћивања накнада војним
обвезницима позваним ради вршења војне обавезе у Југословенској народној армији („Службени лист СФРЈ", бр.
47/86 и 54/89) у тачки 4. после става 2. додају се нови ст. 3.
до 5, који гласе:
„Изузетно од одредаба ст. I. и 2. ове тачке, накнаду
личног дохотка из тачке 3. овог упутства непосредно исплаћује војна јединица, односно војна установа у којој је
извршена војна обавеза, и то:
1) у износу утврђеном на начин прописан одредбом
тачке 8. овог упутства ако војни обвезник не поднесе потврду организације о висини просечног месечног личног
дохотка, односно другог примања из тачке 3. овог упутства;
2) у износу личног дохотка, односно другог примања
ако војни обвезник поднесе потврду организације о висини
просечног месечног личног дохотка који је остварио за последња три месеца пре дана позивања или за последњи месец пре позивања, односно другог примања из тачке 3.
овог упутства.
Ако је исплата извршена према одредби става 3. под
1) ове тачке, a организација поднесе захтев за рефундацију
у складу са одредбом става 2. ове тачке, војна јединица,
односно војна установа исплаћује разлику накнаде личног
дохотка организацији.
Ако је исплата извршена према одредби става 3. под
2) ове тачке, a организација, и поред тога, поднесе захтев
за рефундацију, војна јединица, односно војна установа неће поступити по том захтеву."
Досадашњи став 3. постаје став 6.
2. Исплата накнаде личног дохотка према овом упутству врши се од 25. јуна 1991. године.
3. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу СФРЈ".
Р.е.п. бр. 35
22. јула 1991. године
Београд"
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Савезни секретар за народну
одбрану генерал армије,
Вељко Кадијевић, с. р.

575.
На основу члана 8. став 3. Закона о исплати личних
доходака, средстава за непосредну заједничку потрошњу и
средстава за исхрану радника у току рада („Службени
лист СФРЈ", бр. 37/90 и 84/90), Савезни завод за статистику утврђује и објављује

ПОДАТКЕ
О ИЗНОСУ ПРОСЕЧНОГ МЕСЕЧНОГ ЧИСТОГ ЛИЧНОГ ДОХОТКА ПО РАДНИКУ ИСПЛАЋЕНОГ ЗА
ПРЕТХОДНА ТРИ МЕСЕЦА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ПРИВРЕДИ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Просечан месечни чист лични доходак по раднику у
привреди исплаћен за период март-мај 1991. године износи, у динарима:
СФРЈ
СР Босна и Херцеговина
СР Македонија
СР Словенија
СР Србија
САП Војводина
САП Косово
СР Хрватска
СР Црна Гора

. . . 6 138
4 629
4 186
7 928
6 102')
6 062
4448
6 735
5 457

За СР Србију, без података за социјалистичке аутономне покрајине, просечан месечни чист лични доходак по раднику у привреди исплаћен за период март-мај 1991. године износи 6 216 динара.

Број: 001-2127/1
22. јула 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
статистику,
др Драгутин Групковић, с. р.

576.
На основу члана, 130. тачка 8. Закона 0 пензијском и
инвалидско?^ осигурању војних осигураника („Службени
лист СФРЈ", бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Скупштина Заједнице социјалног осигурања војних осигураника доноси

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ОПОРАВАК УЖИВАЛАЦА ВОЈНИХ
ПЕНЗИЈА У 1991. ГОДИНИ
1. Уживалац старосне, инвалидске или породичне
пензије коме се пензија исплаћује на терет Фонда пензијског и инвалидног осигурања Заједнице социјалног осигурања војних осигураника има право на накнаду за опоравак у 1991. години у износу од 1.000,00 динара.
2. Накнада из тачке 2. ове одлуке не припада уживаоцу старосне, инвалидске или породичне пензије који је у
1991. години био у радном односу или је обављао професионалну делатност, односно самосталну делатност личним
радом средствима рада у својини грађана.
3. Ако породичну пензију користе два сауживаоца
или више сауживалаца, накнада из тачке I. ове одлуке исплатиће се у једном износу.
4. Накнада из тачке I. ове одлуке исплаћује Служба за
спровођење пензијског и инвалидног осигурања, из средстава издвојених и намењених за опоравак уживалаца пензије, по службеној дужности.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".
Скупштина Заједнице социјалног
осигурања војних осигураник
Бр. 47-1
27. јуна 1991. године
Београд

Председник Председништва
генерал-потпуковник у
пензији,
Боривој Петков, с. р.

577.
' На основу члана 129. став 4. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању војних осигураник („Службени
лист СФРЈ", бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Скупштина Заједнице социјалног осигурања војних осигураник доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
Члан I.
У Пословнику Скупштине Заједнице социјалног осигурања војних осигураник (,,Службени лист СФРЈ", бр.
17/83, 61/86, 24/89 и 61/90) у члану 3. став I. зарез и речи:
„председник председништва Гарнизонске скупштине Београд" бришу се.
Члан 2.
У Члану 4. став I. речи: „органа, друштвено-политичких И других" замењују се речима: „органа и".
Члан 3.
V члану 7. додаје се став 2, који гласи:
„Записник из става I. овог члана усваја се на наредној
седници Скупштине, односно њеног органа."
Члан 4.
У члану 8. став 2. речи: „Председништва, односно"
бришу се.
После става 2. додаје се став З, који гласи:
„Прву седницу новоизабраног Председништва сазива
председник Председништва изабран у складу са одредбама члана 13. став 3. овог пословника".
Члан 5.
У члану 16. став 2, речи: „смењују се" замењују се рецима: „могу си смењивати".
Члан 6.
У члану 37. ст. 4, 5. и 6. бришу се.
Члан 7.
Члан 38- мења се н гласи:
„Гласачки листић на коме је испред имена кандидата
заокружено више редних бројева него што će бира, непопуњени гласачки листић и гласачки листић који је попуњен тако да се не може са сигурношћу утврдити који су
редни бројеви заокружени сматра се неважећим,".
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
Скупштина Заједнице социјалног
осигурања бојних осигураник
Бр. 45-1
27, јуна 1991. године
Београд

Председник Председништва
генерал-потпукобник у
пензији,
Боривој Петков, с. р.

578.
На основу члана 19. став I. Закона о здравственом
осигурању војних осигураника („Службени лист СФРЈ",
'бр. 13/72, 67/73, 58/76, 9/78 и 63/90), Скупштина Заједнице социјалног осигурања војних осигураник доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УЧЕШЋУ
ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ
ПОРОДИЦА У СНОШЕЊУ ТРОШКОВА КОРИШЋЕЊА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТЕ
I. У Одлуци 0 учешћу војних осигураник и чланова
њихових породица у сношењу трошкова коришћења
злравствеие заштите („Службени лист СФРЈ", бр. 31/85,
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30/86, 68/87, 21/88, 24/89, 64/89, 18/90, 57/90 и 25/91) у
тачки 2. ст. I. и 2. број: ,,IO" замењује се бројем: „15".
2, У тачки 8. на крају одредбе под 2 тачка се замењује
Тачком и зарезом и додаје се нова одредба под 3^ која гласи:
„З) за парцијалне и тоталне протезе - у износу од 20%
од утврђене цене за та помагала.".
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
Скупштина Заједнице социјалног
осигурања војних осигураник
Бр. 46-1
27. јуна 1991. године
Београд

Председник Председништва
генерал-потпуковник у
пензији,
Боривој Петков, с. р.

579.
На основу члана 130. став I. тач. I. и 8. Закона о пензијском и ин вал млеком осигурању војних осигураника
(„Службени лист СФРЈ", бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Скупштина Заједнице социјалног осигурања војних осигураника прописује

ПРАВИЛНИК
О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА УЖИВАЛАЦА
ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан I.
Овим правилником уређују се услови, начин и поступак решавања стамбених потреба уживалаца војних пензија уступањем станова уз обавезу откупа, односно давањем
на коришћење са станарским правом станова прибављених средствима Заједнице социјалног осигурања војних
осигураник (у даљем тексту: Заједница) и станова у
друштвеној својини на којима Заједница има право давања на коришћење, иако нису прибављени њеним средствима (у даљем тексту: станови Заједнице), откупом станова
Заједнице додељених на коришћење са станарским правом
до ступања на снагу овог правилника, као и давање стамбених кредита из средстава Заједнице,
Члан 2.
Послове давања станова на коришћење уживаоцима
војних пензија, као и послове откупа станова Заједнице
обављају јединице и установе Југословен^ народне армије, одређене посебним наређењем савезног секретара за
народну одбрану.
Члан 3.
(1) Евиденцију о становима Заједнице и о поднетим
молбама за доделу, односно откуп станова уживаоцима
војних пензија воде војне јединице и установе из члана 2.
овог правилника (у даљем тексту: стамбени орган гарнизона).
(2) Годишње извештаје о становима уступљеним ради откупа, односно датим на коришћење и броју потребних станова по гарнизонима, међугарнизонске скупштине
војних осигураник подносе Скупштини Заједнице.
II. УСТУПАЊЕ СТАНОВА ОДРЕЂЕНИХ ЗА ОТКУП
Услови под којима се станови Заједнице уступај/уз обавезу откупа
Члан 4.
Станови Заједнице одређени за откуп могу се, уз обавезу откупа, усту)пити:
l) уживаоцима инвалидске, односно старосне војне
пензије којима је својство активног војног лица престало
до З!, децембра 1959. године;
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2) уживаоцима породичне пензије који су право на ту
пензију остварили по смрти активног војног лица погинулог ИЛИ умрлог до З!, децембра 1959. године, односно по
смрти уживаоца инвалидске или старосне пензије коме је
СВОЈСТВО активног војног лица престало до 31. децембра
1959, године;
3) уживаоцима војних пензија који теже оболе или
имају теже оболелог члана породичног домаћинова, a
према налазу, оцени и мишљењу надлежне војно-лекарске
комисије неопходно је издвајање оболелог лица у посебну
просторију и по том основу имају право на стан већи од
стана који користе;
4) уживаоцима инвалидске, односно старосне војне
пензије којима се по престанку активне војне службе породица увећа, a то увећање утиче на структуру и величину
Стана који би му припадао по одредбама овог правилника.

Број 57 - Страна 887

(2) За тачност података наведених у молби одговара
Подносилац молбе.
(3) Уч молбу треба приложити оверену документацијукојомсе доказују чињенице, односно подаци наведени у
молби.
(4) Ако од подношења молбе до њеног решења, Односно до усељења у стан наступе промене које утичу на уступање стана, структуру стана или ред првенства (бракоразводна парница, заснивање посебног домаћинова деце
подносиоца молбе, стицање другог стана или стамбене
зграде у својини подносиоца молбе, његовог брачног друга или малолетног детета, по било ком основуи сл.,
уживалац пензије који је поднео молбу дужан је да одмах,
a најкасније у року од осам дана од дана настанка тих промена писмено обавести надлежни стамбени орган гарнизона,
Члан 8.

Члан 5.
(1) По подневној молби, стамбени opran гарнизона
(1) Лицу из члана 4. тач. I. и 2. овог правилника може
испитује да ли су испуњени услови за доделу стана предсе уступити уз обавезу откупа стан Заједнице ако нема на
виђени овим правилником (чињенице, односно подаци о
коришћењу стан са станарским правом, односно ако нема
стамбеним приликама подносиоца молбе могу се, према
породичну стамбену зграду или стан у свбјини, својини
потреби, проверавати и на лицу места) и припрема нацрт
брачног друга или малолетног детета.
закључка, односно решења које треба да донесе гарнизон(2) Лицу из става I. овог члана не може се уступити уз
о м стамбена комисија.
обавезу откупа стан ако је у ситуацију из става 1. овог чла(2) Кад се утврди да лице из члана 6. став 2, овог прана дошао тако што је својом вољом или кривицом изгубио
вилника испуњава услове за уступање стана у другом мессвојство носиоца станарског права (отуђењем, поклоном,
ту, стамбени орган гарнизона коме је поднета таква молба
одрицањем или ^коришћењем стамбеног простора из
доставиће је надлежном стамбеном органу одмах по застава 1. овог члана).
вршеном поступку.
(3) Лицу из члана 4. тач. 3. и 4. овог правилника може
се уступити уз обавезу откупа стан Заједнице под једним
Члан 9S
од ових услова:
(1)
Гарпизоиска
стамбена
комисија дужна је да у року
1) ако као носилац станарског права користи стан из
од 30 дана од дана кад је стамбени орган гарнизона пристамбеног фонда ЈНА или Заједнице по структури мањи
мио молбу донесе закључак којим 'молбу разврстава у одод стана КОЈИ му препада no одредбама члана I i. овог праговарајућу групу из члана l i . овог правилника и утврђује
вилника, односно по одредбама прописГГкоји ^у Оили на
време од кад се рачуна да подносилац молбе испуњава усснази до ступања на снагу Овог правилника, a одлучи се да
лове за уступање стана (стаж молбе).
откупи стан који користи и други стан као разлику између
(2) Гарнизоном стамбена комисија решењем ће одбиприпадајућег стана и стана КОЈИ користи или се одлучи да
ти молбу за стан ако се у току проведеног поступка утврди
откупи стан припадајуће структуре и обавеже се да врати
да подносилац молбе не испуњава услове за добијање стастан који користи;
на прописане овим правилником.
2) ако као носилац станарског права користи стан у
(3) У закључку, односио решењу даје се упутство о
друштвеној својини који не чини непокретности ЈНА или
правном леку.
Заједнице или стан у својина грађана по структури мањи
од стана који му припада no одредбама члана 21. овог праПодношење приговора
вилника, односно по одредбама прописа који су били на
снази до ступања на снагу овог правилника, a одлучи се да
Члан 10.
откупи стан као разлику између припадајућег стана и стана који користи;
(1) Против закључка, односно решења из члана 9.
3) ако има стан у својини, својини брачног друга или ' овог правилника може се поднети приговор у року од 15
малолетног члана породичног домаћинова no структури
дана од дана његовог пријема. Приговор се подноси међумањи од стана који му припада no одредбама члана 21.
гарнизонској стамбеној комисији, a предаје се стамбеном
овог правилника, односно no одредбама прописа који су
органу гарнизона непосредно или поштом препоручено.
били на снази до ступања на снагу овог правилника, a од(2) Ако гарнизонска стамбена комисија приговор не
лучи се да откупи стан као разлику између припадајућег
усвоји и закључак^ односио решење не замени новим или
стана и стана у својини.
ra као неблаговременог одбаци, дужна је да га што пре, a
најкасније у року од 30 дана од његовог пријема, заједно
са списима и, евентуално, својим мишљењем достави меПодношење молбе
ђугарнизонској стамбеној комисији.
(3) Међугарнизонска стамбена комисија дужна је да
Члан 6.
no приговору донесе решење што пре. a најдоцније у року
од 30 дана од дана пријема приговора. Решење мећугарни(1) Молба за уступање стана одређеног за откуп подзонске стамбене комисије је коначно,
носи се стамбеном органу гарнизона у месту у коме подносилац молбе има пребивалишта a ако у том месту нема
(4) Против одлуке КОЈОМ је коначно одбијена или одгарнизона, молба се подноси стамбеном органу најближег
бачена молба за доделу стана може се, сагласно одредби
гарнизона.
члана 113. став 3. Закона о пензијском и инвалидском оси(2) Молба лица из члана 4. тач. I. и 2. за уступање стагурању војних осигураним, покренути управни спор подна одређеног за откуп у другом месту може се поднети за
ношењем тужбе Врховном војном суду4
гарнизон, односно место у коме се прибављају станови за
потребе Заједнице.
Разврставање u стаж молби
(3) Молба из ст. I. и 2. овог члана може се поднети
Члан l h
стамбеном органу само једног гарнизона.
(l)
Молбе
лица
из
члана
4. овог правилника разврстаЧлан 7.
вају се у:
(l) Молба за уступање стана Заједнице одређеног за
l) I групу: молбе Лица која немају на коришћењу
откуп подноси се на прописаном обрасцу, који је одштамстан, односно немају стамбену зграду или стан у својини,
пан уз овај правилник и чини његов саставни део.
својини брачног друга или малолетног детета;
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2) Il групу: молбе лица која користе стан по структури мањи од припадајућег стана и по том основу им се
може уступити уз обавезу откупа припадајући - већи стан
одређен за откуп, уз обавезу да врате стан који имају на
коришћењу;
3) HI групу: молбе лица која користе стан по структури мањи од припадајућег стана, a желе да откупе стан који
користе и други мањи стан одређен за откуп, као разлику
између стана који користе и припадајућег стана.
Члан 12.
Молбама разврстаним у групе из члана 11 овог правилника одређује се стаж, и то:
1) молбама из I групе - од дана од када подносилац
молбе живи под условима прописаним за ту групу;
2) молбама из II и l i l групе - од дана од када је по било ком основу (увећање породице, наступање тежег оболења) подносилац молбе могао, у смислу овог правилника,
да добије већи стан од стана који има на коришћењу.
Ред првенства
Члан 13.
(1) Приоритетно се решавају молбе лица без стана
(члан 4. ст. I. и 2), a затим теже оболелих лица (члан 4.
став З).
t
(2) У оквиру сваке од група из члана 11, првенство у
уступању стана одређеног за откуп имају лица чија молба
има дужи стаж у смислу члана 12. овог правилника.
(3) Под једнаким условима у смислу ст. I. и 2. овог
члана, првенство у уступању стана одређеног за откуп
имају лица са већим бројем чланова породичног домаћинс к а или децом различитог пола или старијег узраста.
Надлежност комисије
Члан 14.
(1) Гарнизонска стамбена комисија уступа уз обавезу
откупа станове прибављене средствима Заједнице одређене за откуп.
(2) Гарнизонску стамбену комисију образује гарниз о н е ^ скупштина војних осигураник (у даљем тексту:
гарнизонска скупштина) од уживалаца војних пензија којима је коначно решено стамбено питање и активних војних лица.
(3) Гарнизонска стамбена комисија може имати од
пет до девет чланова, од којих је један представник команде гарнизона кога именује командант гарнизона.
Члан 15.
Гарнизонска стамбена комисија проверава чињенице,
односно податке наведене у молби, доноси закључак, односно решење, одређује редослед за уступање станова уз
обавезу откупа, доноси решења о уступању станова уз обавезу откупа и обавл^ друге послове предвиђене овим правилником.
Члан 16.
(1) За решавање по приговорима против решења гарнизонских стамбених комисија, међугарнизонска скупштина војних осигураник (у даљем тексту: међугарнизонска
скупштина) образује међугарнизонску стамбену комисију
од уживалаца војних пензија којима је коначно решено
стамбено питање и активних војних лица.
(2) Међугарнизонска стамбена комисија може имати
од 5 до U чланова, од којих је један представник команде
у чијем је седишту образована међугарнизонска скупштина.
(3) За чланове међугарнизонске стамбене комисије бирају се, по правилу, лица чије је пребивалиште у месту у
коме се налази седиште међугарнизонске скупштине.
Члан 17.
Чланови гарнизонске, односно међугарнизонске
стамбене комисије бирају се на четири године.

Петак, 26. јул 1991.

Члан 18.
(1) Прву седницу новоизабране гарнизоном, односно
међугарнизонске стамбене комисије сазива члан комисије,
први по редоследу у одлуци о избору чланова комисије.
(2) На првој седници, стамбена комисија из става I.
овог члана из реда својих чланова бира председника комисије и његовог заменика. Председник комисије мора бити
делегат скупштине која је комисију образовала.
(3) Стамбена комисија доноси пословник о свом раду.
Пословник одобрава председништво скупштине које је образовало комисију.
Члан 19.
(1) Стамбена комисија, чије седнице сазива председник комисије, односно његов заменик, доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
(2) Да би одлуке стамбене комисије биле пуноважне,
седници мора бити присутна већина чланова комисије.
(3) На седници комисије води се записник, у који се
обавезно уносе: број присутних чланова, питања о којима
се расправља и одлуке које се доносе.
(4) Записник потписују сви присутни чланови комисије и записничар.
Мерила за одређивање структуре стана
Члан 20.
(1) Приликом одлучивања о структури стана који се
уступа са обавезом откупа уживаоцу војне пензије из чла4
на 4. овог правилника, узимају се у обзир: подносилац
молбе, његов брачни друг и деца до навршених 26 година
живота (рођена у браку, ванбрачна, пасторчад и усвојена)
која са подносиоцем молбе живе у заједничком домаћинс к у - ако по основу радног односа или на други начин нису решила своје стамбено питање, као и родитељи - под
условима из става 3. овог члана.
(2) Деца из става I. овог члана која су после подношења молбе за cтан навршила 26 година живота или која су
се запослила сматрају се и даље члановима домаћинова
ако нису добила стан на коришћење по другом основу, односно ако су потпуно неспособна за привређивање.
(3) Родитељи подносиоца молбе, односно родитељи
његовог брачног друга приликом доношења одлуке о
структури стана узимају се у обзир ако их стварно издржава, ако ти родитељи живе са њим у заједничком домаћинову и ако на територији СФРЈ немају станарско право
на стану у друштвеној својини, нити стан, односно породичну стамбену зграду у својини које могу да користе за
становање.
(4) Приликом одлучивања о структури стана узима се
у обзир чин - класа подносиоца молбе.
(5) Структура стана утврђује се према грађевинској
структури (број стамбених просторија), независно од
укупне површине стана и појединих просторија. Станови
одређене структуре, a мање површине, зависно од стамбене могућности у гарнизону, уступају се првенствено лицима која имају мањи број чланова породице, децу истог пола и др.
Члан 21.
У складу са условима из члана 20. овог правилника,
пензионисаном војном лицу може се уступити стан са обавезом откупа, следеће структуре:
Број чланова
породице

Група и структура стана
I
II
III

а) самац - самиједноипосоца
једнособан
бан
двособан
б) лице са брачним другом без једноипособан
деце
двособан дооипособан
в) лице са брачним другом и
једним дететом
двособан
трособан гроипособан

Петак, 26. јул 1991.,
Број чланова
породице
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I
II
111
г) лице са брачним другом и
четворосодвоје деце
цвоипособан гроипособан
бан
д) лице са брачним другом и
четворосотроје деце
трособан
бан
троипособан
ђ) лице са брачним другом и
четворо и више
четворосо- четвороиподеце
гроипособан
собан
бан
I групу чине уживаоци војних пензија којима је активна војна служба престала у чину млађег официра, официра
чина потпоручника до капетана I класе закључно и војног
службеника од XII до IV класе закључно.
II групу чине уживаоци војних пензија којима је активна војна служба престала у чину мајора до пуковника
закључно и војног службеника III до I класе.
IH групу чине уживаоци војних пензија којима је активна војна служба престала у чину генерала, односно адмирала.
Члан 22.
Стан већи за пола собе од стана који је предвиђен одредбама члана 21. овог правилника може се уступити са
обавезом откупа лицу које је теже оболело или има теже
оболелог члана породичног домаћинска, a према налазу,
оцени и мишљењу надлежне војно-лекарске комисије неопходно је издвајање оболелог лица у посебну просторију,
или лицу коме се родитељи узимају у обзир приликом одлучивања о структури стана који се уступа. По овом основу, већи стан се не може уступити са обавезом откупа лицу
коме по одредбама овог правилника припада, и то:
1) самцу или лицу са брачним другом без деце - једноипособан и већи стан;
2) лицу са брачним другом и једним дететом или двоје деце - двоипособан и већи стан;
3) лицу са брачним другом и троје и више деце - троипособан и већи стан.
Члан 23.
(1) Лицу које нема брачног друга, a има једно или више деце са којима живи у заједничком домаћинову уступа
се са обавезом откупа стан који је по структури мањи за
пола собе од стана какав би му да има брачног друга припадао по одредбама чл. 20. и 21. овог правилника - ако је
то трособан или већи стан.
(2) Одредба става l, овог члана не односи се на лице
коме је погинуо, односно умро брачни друг. Том лицу уступа се са обавезом откупа стан као да има брачног друга.

III. ДАВАЊЕ СТАНОВА ЗАЈЕДНИЦЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СА СТАНАРСКИМ ПРАВОМ
Члан 24.
Станови Заједнице и станови у друштвеној својини
на којима Заједница има право давања на коришћење дају
се на коришћење са станарским правом лицима из члана
4. тач. I. и 2. овог правилника под условима из члана 5. ст.
I. и 2. овог правилника ако та лица не желе да откупе стан
који би им био уступљен са обавезом откупа.
Члан 25.
Подношење молбе, рад, надлежност и поступак стамбеног органа гарнизона и комисије, подношење приговора, разврставање и стаж молби, ред првенства и мерила за
одређивање структуре стана у вези са доделом стана Заједнице на коришћење са станарским правом врше се на начин прописан одговарајућим одредбама чл. 6. до 23. овог
. правилника.

IV. РАСПОДЕЛА СТАНОВА ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОСТУПАК ПРИ ДОДЕЛИ СТАНА ЗАЈЕДНИЦЕ
Рок за расподелу станова
Члан 26.
(1) Станови прибављени средствима Заједнице распод е л у се најдоцније три месеца пре истека рока који је
уговором између инвеститора и извођача, односно купца и
продавца одређен као рок завршетка изградње, односно
примопредаје стана.
(2) Станови пренесени на Заједницу посебним уговором (право давања на коришћење или имовинскоправни
пренос) расподељују се у року од 30 дана од дана закључења уговора о преносу.
(3) Станови из којих се исељавају дотадашњи носиоци права коришћења и корисници р а с п о д е л у се зависно
од дана одређеног за испражњена, a најкасније три дана
од дана испражњена.
^
Доношење одлуке о расподели станова и приоритет у додели стана
Члан 27.
(1) Зависно од броја станова за расподелу, броја молби за стан, тежине стамбених проблема и дужине стажа
молби у појединим групама, потреба за одређеном структуром станова који се користе и других околности, гарниз о н е ^ стамбена комисија одређује за сваку годину или
расподелу колико ће се станова (бројчано или процентуално) уступити са обавезом откупа, односно дати на коришћење са станарским правом.
(2) При свакој расподели станова, станови се најпре
дају на коришћење лицима која се налазе у изузетно тешкој стамбеној ситуацији (пожар, поплава и друге елементарне непогоде), односно која су теже оболела или имају
теже оболелог члана домаћинова.
Поступак при додели стана
Члан 28.
(1) Стан се уступа са обавезом откупа, односно даје се
на коришћење (у даљем тексту: додела стана) решењем
које доноси гарнизонска стамбена комисија. Решење потписује председник комисије, односно његов заменик.
(2) Пре сваке расподеле станова, стамбени орган гарнизона дужан је:
1) да на погодан начин провери тачност навода у
молби за стан и утврди промене које су настале код подносиоца молбе VL да на основу тога установи право на доделу
стана и право на одговарајућу структуру стана;
2) да од лица из члана 4. тач. I. и 2. овог правилника
претходно затражи да се изјасне да ли прихватају уступање стана уз обавезу откупа, односно у супротном да ли испуњавају услове за доделу стана на коришћење са станарским правом;
3) да на основу утврђених елемената из тач. I. и 2.
овог става установи право на одговарајућу доделу и
структуру стана;
4) да анкетом или на други погодан начин затражи да
се лица чије су молбе на реду за решавање у предстојећој
расподели станова изјасне о локацији, спрату и другим
особинама стана (ради што бољег усклађивања расподеле
станова са жељама лица којима се стан додељује), ако у
гарнизону постоје такве могућности.
(3) Ако подносилац молбе не достави потребна документа као доказ за чињенице из става 2. овог члана ни после накнадног захтева стамбеног органа гарнизона Постављеног пре доношења одлуке о додели стана, молба за стан
тог лица неће се узимати у обзир при тој расподели.
(4) Ако се подносилац молбе не одазове анкети или
одбије пријем анкетног листа, односно ако се не изјасни о
локацији, спрату и другим особинама стана, сматраће се
да се то лице сагласило са доделом стана на било којој локацији, односно на било ком спрату и да прихвата стан који му додели гарнизонска стамбена комисија.
^
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Члан 29.
(1) Преглед извода из донесених решења истиче се на
видно место у седишту стамбеног органа гарнизона, са назначењем дана његовог истицања.
(2) Стамбени орган гарнизона доставља гарнизонским стамбеним комисијама у местима у којима нема команде гарнизона извод из прегледа из става I. овог члана,
са назначењем дана истицања прегледа у седишту тог
стамбеног органа.
(3) Преглед извода из донесених решења садржи: број
решења, презиме и име лица коме се даје стан на коришћење, број и, евентуално, болест чланова породице, стаж и
групу у коју је била разврстана молба за стан, структуру и
ближу ознаку додељеног стана.
(4) У прегледу се даје образложен^ у коме се обавезно
наводе: укупан број мобли за стан (по групама), укупан
број и структура станова за расподелу, број и процент станова одређених за расподелу уступањем стана уз обавезу
откупа (по групама), односно доделом стана на коришћење, ближи критеријуми којима се комисија руководила
при расподели, као и други потребни елементи.
(5) На крају прегледа даје се поука о прав,у на подношење приговора.
Члан 30.
(1) Против решења о додели стана приговор може
поднети лице коме је стан додељен, као и лице коме молба
за стан није решена ако сматра да станови нису додељени
у складу с одредбама овог правилника.
(2) Приговор се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења, односно од дана истицања прегледа извода из донесених решења. Приговор се подноси међугарнизонској стамбеној комисији, a предаје се стамбеном органу гарнизона непосредно или поштом препоручено.
Члан 31.
(1) Гарнизонска стамбена комисија може приговор
усвојити и своје решење заменити новим ако утврди да су
решењем против кога је поднесен приговор повређене одредбе овог правилника. Ако утврди да је приговор неблаговремен или да га је поднело повлашћено лице, одбациће га.
(2) Против решења из става I. овог члана може се
поднети приговор међугарнизонској стамбеној комисији у
року и на начин који су прописани одредбом члана 30.
став 2. овог правилника.
(3) Приговор из члана 30. став I. који није усвојила
или одбацила, односно приговор из става 2. овог члана,
гарнизонска стамбена комисија одмах доставља међугарнизонској стамбеној комисији, заједно са стамбеним досијеом подносиоца приговора и лица на које се приговор односи, као и са својим образложењем одлуке.
Члан 32.
Поступак по приговору поднесеном против решења
гарнизонске стамбене комисије спроводи команда у чијем
је седишту образована међугарнизонска скупштина. Надлежни орган те команде израђује нацрт другостепеног решења, које доноси међугарнизонска стамбена комисија.
Члан 33.
(1) Међугарнизонска стамбена комисија, решавајући
по приговору, својим решењем:
1) одбацује приговор - ако утврди да је неблаговремен или да га је поднело неовлашћено лице, a то је пропустила да учини гарнизонска стамбена комисија;
2) одбија приговор - ако утврди да нису повређене
одредбе овог правилника;
3) поништава нападнуто решење - ако утврди да су
повређене одредбе овог правилника, предмет враћа на поновни поступак и даје упутство како да се одлучи у новом
поступку.
(2) Међугарнизонска стамбена комисија може, по
праву надзора, да измени или поништи решење гарнизон-
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ске стамбене комисије ако је стан дат супротно одредбама
овог правилника.
(3) Примедбе и упутства међугарнизонске стамбене
комисије обавезујући су за гарнизонску стамбену комиси-

ју.

(4) Међугарнизонска стамбена комисија дужна је да
одлучи по приговору у року из члана IO. став 3. овог правилника.
(5) Против решења међугарнизонске стамбене комисије може се покренути управни спор подношењем тужбе
Врховном војном суду ако лице коме се може доделити
стан Заједнице сматра да је давањем стана на коришћење
другом лицу битно повређен поступак за давање, стана
прописан овим правилником, a повреда поступка је могла
битно утицати на акт о давању стана или да лице које је
добило стан на коришћење не испуњава услове за добијање стана Заједнице.
Члан 34.
(1) Решење против кога приговор није поднесен у року из члана 30. став 2. овог правилника и решење којим је
одбијен, односно одбачен приговор постаје коначно.
(2) Решење из става I. овог члана уручује се лицу коме је стан додељен, и то: ако стан не користи - одмах кад
стан постане усељив, a ако стан користи - кад закључи
уговор са надлежним органом за управљање и одржавање
станова да ће у року од 14 дана предати стан. Решење се
доставља и организацији која управља становима Заједнице.
(3) Ако лице коме је стан дат на коришћење има, као
носилац станарског права, стан у другом гарнизону, односно месту, примерак решења из става I. овог члана доставља се и стамбеном органу тог гарнизона.
Члан 35.
(1) Уживалац војне пензије коме је уручено коначно
решење о додели стана закључује уговор о откупу стана са
надлежним органом, односно закључује уговор о коришћењу стана са организацијом надлежном за управљање
становима Заједнице.
(2) Усељењем у стан додељен на коришћење, на основу закљученог уговора, стичу се станарско право и остала
права и обавезе који су за носиоца станарског права прописани одредбама закона.
Члан 36.
(1) Уживалац војне пензије који не жели да прихвати
стан који му је коначним решењем додељен дужан је да о
томе писмено обавести стамбени орган гарнизона у року
од седам дана од дана достављања решења.
(2) У молби за стан уживаоца војне пензије који одбије да прими стан у смислу става I. овог члана, односно који се не одазове позиву да се изјасни да ли прихвата стан
који му је коначним решењем додељен, одређује се нови
стаж од дана када је одбио додељени стан.
Члан 37.
(1) Ако се утврди да је коначан закључак о прихватању молбе за стан, односно коначно решење о додели стана
донесено на основу неистинитих чињеница или доказа или
ако се утврди да би на основу чињеница које су постојале у
време доношење закључка, односно решења или које су
настале после његовог доношења, a пре усељења у стан
требало донети други закључак, односно решење, давалац
стана ће га, по службеној дужности или по захтеву заинтересованог лица, поништити или заменити новим у року од
једне године од дана сазнања за те чињенице, a најдоцније
у року од пет година од дана усељења у стан.
(2) Закључак, односно решење поништава или мења
орган који га је донео.
(3) Против закључка, односно решења из става I. овог
члана које је донела гарнизонска стамбена комисија може
се поднети приговор међугарнизонској стамбеној комисији, a против решења које је донела међугарнизонска стамбена комисија може се покренути управни спор.
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Решавање стамбеног питања разведених брачних другова
Члан 38.
(1) У случају развода брака, разведени брачни другови могу стан који су користили пре развода брака предати
даваоцу стана на коришћење, с тим да им се уместо тог
стана уступе уз обавезу откопа два мања стана, приближне
површине стана који су имали, под условом да се о томе
закључи поравнање пред надлежним судом.
(2) Ако разведени уживалац војне пензије не реши
своје стамбено питање на начин из става I. овог члана, већ
по правноснажности решења надлежног суда изгуби својство носиоца станарског права и поред учешћа овлашћеног органа Заједнице, односно надлежног војног правобраниоца, као умешача, може надлежном стамбеном органу гарнизона поднети моблу за доделу стамбеног кредита,
која ће се решавати по одредбама овог правилника. Стаж
молбе рачуна се од дана правноснажности решења о одређивању носиоца станарског права после развода брака
или одлуке о судском поравнању.
(3) У случају из става 2. овог члана, кад ранији брачни друг уживаоца војне пензије по одлуци надлежног органа остане једини носилац станарског права, надлежна гарнизоне^ стамбена комисија дужна је да том лицу понуди
уз обавезу откупа други мањи стан који задовољава његове потребе и потребе чланова породичног домаћинова.
(4) Разведени уживалац војне пензије дужан је да о покретању поступка пред надлежним судом за одређивање
ко ће остати носилац станарског права писмено обавести
Заједницу, односно стамбени орган гарнизона, како би
могли учествовати у том поступку у својству умешача.
(5) Разведеном уживаоцу војне пензије коме је по основу става I. овог члана решено стамбено питање, a код
кога накнадно наступе нови услови (увећање породице и
сл.) стамбено питање се не може поново решавати по основу доделе стана са станарским правом. Ово лице може
поново решавати стамбене потребе по одредбама овог
правилника о стамбеним кредитима.
Замена стана
Члан 39.
(1) Замена стана између два или више носилаца станарског права, на писмени захтев носиоца станарског права или предлог стамбеног органа гарнизона, врши се на
основу закљученог уговора о замени станова на који су дали сагласност даваоци станова на коришћење.
(2) Као давалац сагласности за замену стана, у смислу става I. овог члана, сматра.се стамбени орган гарнизона.
(3) Ако стамбени орган гарнизона ускрати давање
сагласности за замену стана, дужан је да о томе, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана подношења захтева, писмено обавести подносиоца захтева и да наведе разлоге због којих је ускратио давање сагласности.
Остале одредбе
Члан 40.
Ако стамбено питање уживаоца војне пензије, односно запосленог члана његове породице решава други орган
или организација доделом стана из свог фонда, a уживалац војне пензије користи стан Заједнице који му по одредбама овог правилника није довољан, стан Заједнице, ако се
то условлгава, даће се на коришћење лицу које предложи
други орган или организација под условом да се право
располагања на стану који се даје уживаоцу војне пензије
пренесе на Заједницу.
Члан 41.
(l) Ако уживалац војне пензије који користи стан Заједнице на коме има станарско право, његов брачни друг
или малолетно дете има или стекне у својину усељиву
стамбену зграду или стан у одређеном насељеном месту у
истој или суседној општини, односно граду, обавезан је да
се са свим осталим корисницима исели из стана Заједнице

и усели у зграду или стан у својини, ако је та зграда (или
стан) условна за становање и ако одговара потребама свих
чланова његовог домаћинова.
(2) Шта се сматра станом који одговара потребама
носиоца оанарског права и осталих корисника о а н а , односно насељем утврђује се републичким, односно покрај и н о м прописом и прописом општине или града.
V. ОТКУП СТАНОВА ЗАЈЕДНИЦЕ

t

,

Члан 42.
Захтев за откуп о а н а Заједнице датог на коришћење
са оанарским правом, односно уоупљеног уз обавезу откупа подноси уживалац војне пензије у, смислу овог правилника надлежном оамбеном органу команде гарнизона
на чијој се територији о а н налази, поштом или непосредно на посебном обрасцу.
Члан 43.
(1) Откуп оанова из члана 42. овог правилника врши
се, у свему, према прописима о откупу оанова из стамбеног фонда ЈНА.
(2) Средства добијена откупом станова Заједнице у
смислу о а в а I. овог члана, сагласно члану 35. о а в 2. Закона о оамбеном обезбеђивању у.ЈНА („Службени л и о
СФРЈ", бр. 84/90), уплаћују се на посебан рачун код Заједнице и кориое се за решавање оамбених потреба уживалаца војних пензија.
VI. ДОДЕЛА СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 44.
. ( l ) Стамбени кредит уживаоцима војне пензије одобрава Народна банка Југославије - Војни сервис, Београд (у
даљем тексту: Војни сервис) из средоава Заједнице депонованих код Војног сервиса, на основу уговора закљученог
између Заједнице и Војног сервиса.
(2) У уговор из о а в а I. овог члана, поред ооалог,
уноси се и одредба да Војни сервис одобрава оамбене кредите под условом и у пооупку који су прописани овим
правилником.
(3) У средова Заједнице улазе и отплате корисника
кредита.
(4) Војни сервис, поред послова из о а в а I. овог члана, обавља финансијске, правне, административне и друге
оручне послове у вези са одобравањем оамбених кредита, у складу са уговором из о а в а 2. овог члана.
Услови под којима се може одобрити кредит и камене кредита
Члан 45.
Стамбени кредит може се одобрити:
1) уживаоцима инвалидске, односно старосне војне
пензије којима је својово активног војног лица престало
до 31. децембра 1959. године;
2) уживаоцима породичне пензије који су право на ту
пензију ооварили по смрти активног војног лица погинулог или умрлог до З!, децембра 1959. године, односно по
смрти уживаоца инвалидске или оаросне пензије коме је
својово активног војног лица престало до 31. децембра
1959. године;
3) уживаоцима инвалидске, односно старосне војне
пензије којима се по престанку активне војне службе породица увећа, a то увећање утиче на структуру стана који би
му припадао по одредбама овог правилника;
4) уживаоцима војних пензија који теже оболе или
имају теже оболелог члана породичног домаћинова, a
према налазу, оцени и мишљењу надлежне војно-лекарске
комисије неопходно је издвајање оболелог лица у посебну
просторију, a по одредбама чл. 21. и 22. овог правилника
имају право на стан већи од стана који користе;
5) уживаоцима инвалидске, односно старосне војне
пензије који без своје кривице изгубе својство носиоца станарског права, по правноснажности одлуке надлежног ор- ј
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тана донесене у поступку и уз учешће овлашћеног органа
војног правобраниоца, односно Заједнице.

ника у примени имају значења која су одређена прописом
о стамбеним кредитима у Југословенској народној армији.

Члан 46.
Стамбени кредит се може одобрити лицу из члана 45.
овог правилника под условом:
1) да му је молба за уступање стана Заједнице уз обавезу откупа разврстана у једну од група из члана l i . овог
правилника, односно да му је издато решење о праву на
кредит из члана 52. став.I. тачка 2. овог правилника;
2) да пружи писмену изјаву да доделом кредита жели
да коначно реши стамбено питање за себе и чланове свог
породичног домаћинова.

Подношење молбе за кредит

Стамбени кредит се може одобрити лицу из члана 45.
овог правилника за следеће намене:
1) за изградњу или куповину о а н а или породичне
стамбене зграде (у даљем тексту: оан), и то:
а) ако нема о а н у личној својини, својини свог брачног друга или малолетног детета;
б) ако нема на коришћењу о а н чији је носилац станарског права он или његов брачни друг;
в) ако има о а н у личној својини, својини свог брачног друга или малолетног детета, као и ако има на коришћењу о а н Заједнице или о а н из оамбеног фонда Југословенске народне армије, односно о а н у друштвеној својини
који је мањи од р а н а какав му припада по одредбама чл.
21. до 23. овог правилника и оекне право на већи о а н по
одредбама овог правилника, под условом да одуоане од
права на већи о а н ;
г) ако има породичну оамбену зграду у личној својини, својини свог брачног друга или малолетног детета за
коју је надлежни општински орган утврдио да је склона
рушењу и ако то потврди надлежна комисија команде гарнизона;
2) за побољшање услова оановања: модернизацијом,
реконорукцијом, адаптацијом и санацијом имајућег стана, и то:
а) ако има на коришћењу о а н Заједнице или о а н из
стамбеног фонда Југословенске народне армије, односно
о а н у друштвеној својини и право на већи о а н и ако
одуоане од тог права;
б) ако има о а н у личној својини, својини свог брачног друга или малолетног детета и право на већи о а н и
ако одуоане од тог права;
в) ако му је активна војна служба преоала пре 31. децембра 1959. године, a нема право на о а н Заједнице јер
има стан у личној својини, својини свог брачног друга или
малолетног детета, под условима:
- да надлежна комисија команде гарнизона утврди да
је неопходно извођење радова за побољшање услова становања, сходно општим прописима о побољшању услова
становања;
- да после пензионисања није користио стан из стамбеног фонда Југословенске народне армије или други
друштвени стан;
- да до подношења захтева за доделу кредита за побољшање услова становања није користио оамбени кредит код Војног сервиса.

Члан 51.
Д!) Молба за доделу кредита подноси се Војном сервису, на прописаном обрасцу, који је саоавни део овог
правилника.
(2) Уживалац војне пензије који тражи кредит дужан
је да све податке у молби тачно наведе.
(3) Молба се подноси од I. фебруара до 31. децембра
текуће године.
Члан 52.
(1) Уживалац војне пензије уз молбу за одобравање
кредита прилаже потребну документацију којом се потврђују чињенице, односно подаци наведени у молби, a нарочито:
1) закључак надлежне гарнизонске оамбене комисије
о развроавању молбе за о а н у одговарајућу групу из члана 11. овог правилника;
2) решење о праву на кредит за лица која оамбено
питање решавају доделом оамбеног кредита према одредбама члана 45. тачка 5. и члана 48. тачка I. одредба под
д) и тачка 2. одредба под в) овог правилника;
3) техничку документацију (план - пројект, односно
предмет и предрачун радова, графички приказ, елаборат и
друга документа којима се утврђују и разрађују услови и
начин извођења радова на објекту);
4) одобрење надлежног .општинског органа за извођење радова по техничкој документација
5) комисијски записник команде гарнизона о чињеничном о а њ у , са детаљним описом конкретних стамбених услова и неопходних радова за које се тражи одобрење кредита;
6) мишљење комисије надлежне за оцену условности
станова оамбеног фонда Југословенске народне армије,
као и налаз и мишљење надлежног општинског органа да
је зграда склона рушењу;
l ) сагласност војног грађевинског органа надлежног
за оамбену изградњу, односно власника стана у друштвеној својини за извођење радова на адаптацији или модернизацији стана;
8) извод из земљишних књига, тапија или извод из
других јавних књига којима се доказује право својине, односно право коришћења земљишта;
9) извод из матичне књиге венчаних ако је техничка
документација, односно доказ о праву власништва издат
на име брачног друга;
10) предуговор или уговор о куповини о а н а ако се
стан купује од друштвеног правног лица, односно документацију наведену у пропису о стамбеном кредиту у Југословенској народној армији, ако се стан купује од приватног лица;
11) решење Завода за социјално осигурање војних
осигураника о утврђивању права на пензију;
12) извештај Поштанске штедионице о износу његове
пензије у месецу у коме подноси молбу за кредит.
(2) Ако уз поднесену молбу није приложена комплетна документација, Војни сервис је дужан да у року од 20
дана по пријему молбе затражи од подносиоца молбе да
документацију комплетира у року од два месеца од дана
добијања обавештења Војног сервиса.
(3) Ако подносилац не комплетира молбу у року из
става 2. овог члана, Војни сервис ће вратити молбу и сматраће се као да није ни била поднесена.

Члан 49.

Надлежност комисије

Стамбени кредит за реконструкцију и санацију може
се одобрити само ако надлежна комисија команде гарнизона утврди да је неопходно извођење радова који по пропису о стамбеним кредитима у Југословенској народној
армији спадају у реконструкцију и санацију.

Члан 53.
(1) Ради давања предлога решења по молбама за кредит, руководилац стручне службе за спровођење пензијског и инвалидног осигурања војних осигураника образује комисију (у даљем тексту: Првостепена комисија).
(2) Актом о образовању комисије из става I. овог члана одређују се председник и његов заменик и одређени
број чланова комисије и њихових заменика.

Члан 47.
Чланом породичног домаћинова лица из члана 45.
овог правилника сматрају се брачни друг, односно деца и
родитељи у смислу члана 20. о . 2. и 3. овог правилника.
Члан 48.

Члан 50.
Намене стамбених кредита из члана 48. овог правил-
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(З) Првостепена комисија може имати од три до пет
чланова, a сачињавају је уживаоци војних пензија којима
је коначно решено стамбено питање и активна војна лица.
У састав комисије улази и један представник службе за
спровођење пензијског и инвалидног осигурања војних
осигураника и Војног сервиса.
Члан 54.
(1) За предлагање решења по приговорима против одлука по молбама за кредит, Скупштина Заједнице образује
комисију (у даљем тексту: Другостепена комисија) од
уживалаца војних пензија којима је коначно решено стамбено питање и лица из службе за спровођење пензијског и
инвалидског осигурања војних осигураника.
(2) Другостепена комисија може имати од три до пет
чланова. Један члан комисије је представник Војног сервиса.
Члан 55.
(1) Чланови комисије из чл. 53. и 54. овог правилника
именују се на четири године.
(2) За чланове комисије из става I. овог члана именују
се, по правилу, лица која имају пребивалиште у Београду.
Члан 56.
(1) Првостепена комисија доноси пословник о свом
раду, који одобрава руководилац стручне службе за спровођење пензијског и инвалидног осигурања војних осигураним, уз сагласност руководиоца Војног сервиса.
(2) Другостепена комисија ради према Пословнику о
раду Скупштине Заједнице.
Члан 57.
(1) Првостепена комисија и Другостепена комисија,
чије седнице сазива председник комисије, односно његов
заменик усвајају предлог решења већином гласова присутних чланова.
(2) Да би предлог решења комисије био пуноважан,
седници мора присуствовати већина чланова комисије.
(3) На седници комисије води се записник, у који се
обавезно уносе: број присутних чланова, питања о којима
се расправља и предлог одлуке коју треба донети.
(4) Записник потписују сви присутни чланови комисије и записничар.

Члан 60.
Против решења из члана 59. став I. овог правилника
може се, у року од 15 дана од његовог пријема, поднети
приговор Војном сервису, непосредно или поштом препоручено.
Члан 61.
(1) Поводом поднесеног приговора, надлежни орган
за кредитирање стамбене изградње Војног сервиса, на
предлог Првостепене комисије, може приговор усвојити и
своје решење заменити новим ако утврди да су решењем
против ког је приговор поднесен повређене одредбе овог
правилника.
(2) Надлежни орган одбациће приговор ако утврди да
је неблаговремен или да га је поднело неовлашћено лице.
(3) Против решења из става I. овог члана може се
поднети приговор, у року и на начин који су прописани
одредбом члана 60. овог правилника.
Члан 62.
(1) Решење по приговору из члана 60. и члана 61. став
3. овог правилника, на предлог Другостепене комисије, доноси надлежни другостепени орган Војног сервиса у року
од 30 дана од дана подношења приговора, a ако је потребно поступак допунити - у року од 60 дана од дана подношења приговора.
(2) Надлежни другостепени орган Војног сервиса кад
решава по приговору поступа у складу са одредбама члана 33. став I. овог правилника.
(3) Орган из става 2. овог члана може, по праву надзора, да измени или поништи решење из члана 59. став I.
овог правилника.
(4) Примедбе и упутства органа из става I. овог члана
обавезујуће су за орган из члана 59. став I. овог правилника.
Члан 63.
Решење против кога није поднесен приговор и решење којим је приговор одбијен, односно одбачен постаје коначно.
Члан 64.
Кредит се даје уживаоцу војне пензије у оквиру његове кредитне способности до једне трећине укупног нето-примања пензије у месецу у коме је поднео молбу за кредит.

Поступак за одобравање кредита
Члан 58.
(1) Кредит за прибављање стана или породичне стамбене зграде одобрава се према редоследу предаје комплетне документације, с тим што се првенствено решавају
молбе лица без стана.
(2) Ред првенства за давање кредита одређује се од дана подношења комплетне документације уз молбу за кредит.
(3) Ако се због недостатка новчаних средстава кредит
не одобри у години у којој је молба поднесена, одобрава се
у наредној години, и то првенствено у односу на новопримљене молбе.
(4) Ако се располаже новчаним средствима, молбе се
могу разматрати и кредити одобравати и после истека рока из члана 51. став 3. овог правилника.
Члан 59.
(1) Решење о одобравању кредита, на предлог Првостепене комисије, доноси надлежни орган одсека за кредитирање стамбене изградње Војног сервиса.
(2) Предлог Првостепене комисије за одбијање молбе
за одобрење кредита мора бити образложен.
(3) Ако Првостепена комисија оцени да је закључак о
прихватању и разврставању молбе за стан дат противно
одредбама овог правилника, доставиће га, с мишљењем,
надлежном стамбеном органу.

Висина кредита, кредитна способност, рок коришћења кредита, отплата кредита и каматна стопа
Члан 65.
Висина стамбеног кредита који се може одобрити,
кредитна способност, рок коришћења и отплата кредита и
каматна стопа утврђују се по пропису о стамбеним кредитима у Југословенској народној армији.
Уговор о кредиту
Члан 66.
(1) Права и обавезе Војног сервиса и корисника кредита утврђују се уговором о кредиту.
(2) Уживалац војне пензије коме је одобрен кредит
дужан је да у року од 30 дана од дана пријема коначног решења о додели кредита закључи уговор са Војним сервисом. У противном, сматраће се да је одустао од молбе за
одобрење кредита.
(3) Уговор о кредиту сачињава се у потребном броју
примерака, од којих Војни сервис један обавезно доставља
гар A изо некој стамбеној комисији која је кориснику кредита издала закључак о праву на стан, ради скидања молбе
са евиденције и увођења у евиденцију о додељеним кредиv
тима.
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Члан 67.
(1) Поред висине кредита, рока и начина коришћења,
висине каматне стопе и одредбе о њеној променљивости,
рока враћања и других елемената значајних за извршење
уговорених обавеза, уговором о кредиту утврђују се следеће обавезе лица којима се кредит одобрава:
1) да у земљишне или друге јавне књиге у које се уписује право својине на непокретности изврши упис забележбе права првенственог реда, односно укњижба заложног права на непокретностима које су предмет кредитиран^ до висине износа кредита и припадајуће камате, у
корист Заједнице социјалног осигурања војних осигураника;
2) да пристане на стављање административне забране
на своја примања из пензијског и инвалидног осигурања
у корист Војног сервиса, према општим условима о обезбеђењу покрића у износу утврђене месечне рате за обезбеђење ^коришћеног кредита;
3) да обезбеди менични бланко-акцепт са потписом
два жиранта као менично покриће;
4) да након закључења уговора о одобреном кредиту
осигура објект у приватном власништву, годишње, до коначне отплате најмање на износ одобреног кредита и да
полису Осигуравајућег завода пренесе на Народну банку
Југославије - Војни сервис;
5) да редовно сваког петог, a најкасније до IO. у месецу отплаћује кредит према отплатном плану;
6) да неће отуђити или заменити стан, односно стамбену зграду коју је прибавио кредитом док тај кредит у целини не отплати;
7) да у року наведеном у молби за доделу кредита, односно најкасније у року од 30 дана од дана истека уговореног рока у коме је био дужан да прибави стан испразни
свој досадашњи стан и преда надлежном стамбеном органу гарнизона у исправном стању, слободан од лица и ствари, у складу са прописом о стамбеним кредитима у Југословенској народној армији.
(2) Војни сервис има право да једнострано раскине
уговор о кредиту и тражи наплату укупног износа неотплаћеног износа кредита, у року од 30 дана:
1) ако после закључења уговора о кредиту установи
да је корисник кредита дао нетачне податке који су били
значајни за одобрење кредита и одређивање намене и износа кредита;
2) ако се у поступку контроле наменског коришћења
одобреног кредита утврди да корисник та средства не користи наменски;
3) ако корисник кредита не плати три месечне рате
узастопно или шест месечних рата за последње две године.
(3) Ако се испуне услови из става 2. тач. I. и 2. овог
члана, у уговор о кредиту уноси се одредба да је корисник
кредита обавезан да врати износ ревалоризоване вредности кредита утврђен применом прописа о стамбеним кредитима у ЈНА, у тренутку раскида уговора.
Члан 68.
(1) Потпис лица коме се одобрава кредит на уговору
мора бити оверен од надлежног суда или општинског органа надлежног за оверу потписа.
(2) Трошкове овере потписа сноси лице коме се одобрава кредит.
Допунски кредит
Члан 69.
(1) Уживаоцу војне пензије коме је одобрен кредит за
намене из члана 48. тачка I. овог правилника може се
одобрити допунски кредит ако због повећања цене грађевинског материјала и услуга није завршио радове за које
му је кредит одобрен, односно ако због повећања наведених цена не може да купи стан или породичну стамбену
зграду.
(2) Молбама допунски кредит може се поднети по истеку шест месеци, a најкасније до истека 18 месеци од дана
fe. закључења уговора о кредиту.

Петак, 26. јул 1991.

(3) Уз молбу за допунски кредит треба приложити комисијски записник, са предрачуном недовршених радова
који су неопходни за коришћење стана или зграде,1 односно за измирење купопродајне цене који мора бити оверен
од надлежног стамбеног органа гарнизона.
(4) Допунски кредит може износити највише до висине предрачуна недовршених радова који су неопходни за
коришћење стана или зграде, односно за измирење купопродајне цене, a укупни износ кредита не може бити већи од
важећег лимита за ту намену у време решавања молбе за
допунски кредит.
(5) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, молба за
допунски кредит за куповину или изградњу стана или породичне стамбене зграде преко стамбене задруге може се
поднети и раније ако обавеза плаћања цене произлази из
уговора, a висина кредита се утврђује применом става 4.
овог члана.
(6) Кориснику кредита се, по одредбама овог правилника, може одобрити само један допунски кредит.
'

Коришћење кредита

Члан 70.
Кредит се користи стављањем на располагање кориснику кредита, према условима из уговора о кредиту.
Члан 71.
Одобрени кредит користи се у ратама, зависно од висине кредита, захтева корисника кредита и темпа градње,
a начин коришћења, рокови и висина појединих транши
посебно се утврђују уговором о кредиту, тако да се последња транша, у износу од најмање 10% одобреног кредита, мора односити на завршне радове.
Члан 72.
(1) Корисник кредита дужан је да кредит користи у
сврхе за које је он одобрен.
(2) Ако се кредит користи ненаменски или ако се не
испуњавају, обавезе из уговора, Војни сервис има право да
раскине уговор о кредиту.
(3) Наменско коришћење стамбених кредита контролишу:
1) стручна служба Војног сервиса, на основу документације о реализацији средстава одобреног кредита, у току
коришћења кредита;
2) гарнизонска стамбена комисија надлежна за територију на којој се реализује кредит, која на захтев Војног
сервиса, обавезно пре исплате последње транше кредита,
на лицу места у присуству корисника кредита, сачињава
записник о наменском коришћењу кредита.
Члан 73.
За скривљено неуредно отплаћивање кредита плаћа
се законска затезна камата.
Члан 74.
По извршеној отплати кредита, Војни сервис је
дужан да кориснику кредита изда исправу на основу које
он може захтевати брисање хипотеке у земљишним и другим књигама у које се уписују право својине и друга стварна права на непокретности, као и да врати техничку документацију на основу које је одобрено коришћење стамбеног кредита.
VIL ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 75.
(1) Молбе лица за доделу стана са станарским правом
које су прихваћене и разврстане у одговарајуће групе до
ступања на снагу овог правилника, a по којима није донето решење о додели конкретног стана решаваће се по одредбама овог правилника о, расподели и додели станова
Заједнице.
(2) Лицима чије су молбе за доделу стана прихваћене
у смислу става I. овог члана до ступања на снагу овог пра-
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вилника може се дати стан Заједнице уз обавезу да закључе и уговор о откупу тог стана. Ако не желе да откупе понуђени стан, та лица могу решавати стамбено питање на
други начин предвиђен овим правилником уз задржавање
реда првенства који су стекли до дана доношења одлуке о
додели стана са станарским правом.
(3) Решења (изводи из решења) о додели конкретног
стана која су донета до ступања на снагу овог правилника
остају на снази.
(4) Лица из става I. овог члана и лица којима је донето решење о додели стана могу се определити да своје
стамбене потребе решавају на други начин утврђен овим
правилником.
Члан 76.
(1) Стамбени орган гарнизона дужан је да у року од
60 дана од дана ступања на снагу овог правилника анкетом или на други погодан начин затражи да се лица чије
су молбе за доделу стана са станарским правом прихваћене определе на који начин, прописан овим правилником,
желе да решавају своје стамбено питање.
(2) Неодазивање анкети или одбијање пријема анкетног листа, односно неизјашњавање о начину решавања
стамбеног питања сматраће се као да је подносилац молбе
одустао од доделе стана на коришћење са станарским правом.
Члан 77.
Поднети захтеви за стамбени кредит који нису решени до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се

по одредбама овог правилника о додели стамбених кредита Заједнице.
Члан 78.
Објашњења за примену одредаба овог правилника
даваће, по потреби, руководилац стручне службе за спровођење социјалног осигурања војних осигураника.
Члан 79.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о давању станова на коришћење и кредита за прибављање станова уживаоцима војних пензија
(„Службени лист СФРЈ", бр. 38/87).
Члан 80.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
Скупштина Заједнице социјалног
осигурања војних осигураник
Бр. 48-1
27. јуна 1991. године
Београд

Председник Председништва
генерал-потпуковник у
пензији,
Боривој Петков, с. р.

Образац бр. I

МОЛБА ЗА:
1) уступање стана одређеног за откуп
2) стан са станарским правом

КОМАНДИ ГАРНИЗОНА
Редни
број
I

Подаци

t

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ, чин - класа

2

Место становања, улица и број

3

Број решења по коме прима пензију

4

Датум пензионисања (дан, месец и година)

5

Када је ступио-ла - закључио-ла брак - да ли је у
току поступак за развод брака?

6

Назив радне организације у којој је запослен брачни друг и од када и да ли је и када поднео молбу
за стан?

7

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ:
Презиме и име чланова породице који се узимају у
обзир у смислу члана 20. Правилника о решавању
стамбених потреба уживалаца војних пензија
l)
2)
З)
4)
5)

8

Основ по коме тражи стан (без стана, користи неодговарајући стан)

9

Да ли он или његов брачни друг има породичну
стамбену зграду или стан у личној својини или у
својини малолетног детета

)

Година
рођења

Сродство

Занимање
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Редни
број

Подаци
ч

IO

Да ли је узео кредит за прибављање стана или побољшање услова становања

11

Остале околности које могу утицати на доделу и
првенство при додели стана (здравствено стање)

12

ПОДАЦИ О СТАНУ НА КОРИШЋЕЊУ (рубрике попуњава лице које има својство носиоца станарског права; за лица која немају својство носиоца станарског права уписује се преко скице стана: „Нема стан на коришћењу"): .
fi
1) врста стана
комфоран-некомфоран

LJ

. ,-

, собни

површина
месечна станарина

,
-

2) својина стана:
t) гфупгги^ра moju нд
(навести даваоца стана на коришћење)

2) својина грађана
3) лична својина (брачног друга, деце)
Решење бр.

од

.19
(заокружити одговарајући број)

године

m2
динара
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580.
На основу члана 17. ст. 2. и 3. Закона о Привредној
комори Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 42/90), по
)прибављеном мишљењу привредних комора република и
аутономних покрајина, Скупштина Привредне коморе Југославије, на седници одржаној 11, јула 1991. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ
И СТОПЕ ПЛАНСКОГ ДОПРИНОСА И НАЧИНУ И
РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНОЈ
КОМОРИ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА Ш ! . ГОДИНУ
I. У Одлуци о утврђивању основице и стопе чланског

доприноса и начину и роковима плаћања доприноса Привредној комори Југославије за 1991. годину („Службени
лист СФРЈ", бр. 1/91) после тачке 2. додаје се тачка 2а, која гласи:
„2а. Чланови Коморе који немају запослене раднике,
као и они који имају до IO запослених радника плаћају допринос Комори у паушалном износу од 2.000,00 (две Хиљаде) динара годишње. Уплата се врши одједном за целу годину.".
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ".
Број: 0210/5-7ц
11. јула 1991. године
Београд

Председавајући,

Милош Петровић, с. р.

Петак, 26. јул 1991.,
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УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ

ОДЛУКА
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА I.
ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРОМЕТУ РОБЕ И
СУПРОТНОСТИ ТЕ ОДРЕДБЕ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним
судом Југославије поступак за оцењивање уставности одредбе члана I. Закона о допуни Закона о промету робе
(„Службени Гласник Републике Србије^бр. 6/90) и супротности те одредбе са Законом о финансијском пословању
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89,
79/89 и 61/90).
Покретач поступка сматра да оспорена одредба наведеног закона није сагласна са одредбама члана 251. став 2,
члана 252. став I. алинеја прва и став 2. и члана 270. Устава СФРЈ и да је у супротности са одредбама чл. 7а. и 34a.
Закона о финансијском пословању због тога што је том
одредбом Извршно веће Републике Србије овлашћено да
може прописати ближе услове за давање потрошачких
кредита грађанима, a те услове, према наведеним одредбама Устава СФРЈ и савезног закона, може прописати само
Савезно извршно веће.
2. Одредбом члана I. Закона о допуни Закона о промету робе прописано је да ће предузећа и друга правна лица давати потрошачке кредите грађанима за робу произведену на територији Републике Србије, с тим што Извршно
веће може прописати ближе услове за одобравање потрошачких кредита, нарочито у погледу врсте робе и рокова
отплате.
3. Одредбом члана 251. став 2. Устава СФРЈ утврђено
је да су радни људи и организације удруженог рада равноправни у обављању делатности и стицању дохотка на јединствбном југословенском тржишту на основу деловања
законитости тржишта и друштвеног усмеравања привредног и друштвеног развоја и усклађивања односа на
тржишту.
'
Одредбом члана 252. став I. алинеја I. Устава СФРЈ
утврђено је да основу јединственог југословенског тржишта чини и слободно кретање и удруживање рада и средстава репродукције и слободна размена робе и услуга на целој територији СФРЈ, a одредбом става 2. истог члана утврђено је да се промет pode и услуга на целој територији
СФРЈ може ограничити само на основу савезног закона.
Амандманом XXX тачка 2. на Устав СФРЈ утврђено
је да су противуставни прописи и други акти и радње којима се организације удруженог рада или радни људи, зависно од седишта, односно пребивалишта, доводе у неравноправан положај.
Одредбом члана 270. Устава СФРЈ утврђено је да су
савезни закони и Други прописи и општи акти обавезни на
целој територији СФРЈ, ако тим прописима и актима није
одређено да се примењују на ужем подручју.
Одредбом члана 7а. Закона о финансијском пословању прописано је да правно лице може одобравати кредите
грађанима, a одредбом члана 346. истог закона прописано
је да Савезно извршно веће може прописати ближе услове
за одобравање потрошачких кредита грађанима.
Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одредаба Устава СФРЈ и Закона о финансијском пословању,
сматра да је оспореном одредбом члана I. Закона о допуни Законао промету робе установљен посебан режим промета робе за радне организације и грађане Републике Србије, којим су спречени проток робе на јединственом југословенском тржишту и примена савезног закона у овој области, због чега је оценио да је оспорена одредба несагласна са одредбама члана 251. став 2, члана 252. став I. алинеја прва и став 2. Устава СФРЈ, као и са Амандманом XXX
тачка 2. на Устав СФРЈ и са чланом 270. Устава СФРЈ, којима је утврђено да су радни људи и организације удруженог рада равноправни на јединственом југословенском тржишту, да су противуставни акти и радње којима
се исти субјекти доводе у неравноправан положај по осно-
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ву пребивалишта, односно седишта и да се само савезним
законом може ограничити промет робе на територији
СФРЈ, Осим тога, Уставни суд Југославије је оценио да је
оспорена одредба наведеног закона у супротности са одредбама чл. 7ak и 34б. Закона о финансијском пословању
којима је прописано да правна лица могу давати потрошачке кредите грађанима, a да је само Савезно извршно
веће овлашћено да пропише ближе услове за давање ових
кредита, услед чега произлази да је том одредбом фактички суспендована примена савезног закона у Републици Србији, што није у сагласности ни са одредбом члана 270. Устава СФРЈ.
Због тих разлога, Уставни суд Југославије је оценио
да одредба члана I. Закона о допуни Закона о промету робе није сагласна са Уставом СФРЈ и да је у супротности са
савезним законом, што је утврдио овом одлуком.
5. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Устава СФРЈ и члана 37. Пословника Уставног суда Југославије, на седници одржаној 12. јуна 1991. године, донео је
Одлуку
Утврђује се да одредба члана I. Закона о допуни Закона о промету робе („Службени гласник Републике Србије", бр. 6/90) није сагласна са Уставом СФРЈ и да је у супротности са Законом о финансијском пословању.
Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у
„Службеном гласнику Републике Србије".
Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саставу: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козарев, др Иван Кристан, др Ратко Марковић, Вељко Марковић, Душ!ћ Ружић и Радко Мочивник.
I У Број 126/1-90
12. јуна 1991. године
Београд

Председник
Уставног суда Југославије,
Милован Бузаџић, с.р.

ОДЛУКА
О ОЦЕЊИВАЊУ УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛ. I. И
2. УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ КРЕДИТА ГРАЂАНИМА И ЊИХОВЕ СУПРОТПОСТИ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним
судом Југославије поступак за оцењивање уставности одредаба чл. I.h 2. Уредбе о условима за давање потрошачких кредита грађанима („Службени гласник Републике Србије", бр. 8/90) и њихове супротности са одредбом члана
316. Закона о финансијском пословању.
Покретач поступка сматра да су оспорене одредбе наведене уредбе несагласне са одредбама члана 251. став 2,
члана 252. став I. алинеја прва и став 3. и члана 270. Устава СФРЈ и да су у супротности са одредбом члана 316. Закона о финансијском пословању због тога што су тим одредбама поремећени односи на јединственом југословенском тржишту, спречена слобода размене робе и услуга на
том тржишту, која се no Уставу СФРЈ може ограничити
само савезним законом, и искључено деловање савезног
закона на територији Републике Србије у том смислу што
је Законом о финансијском пословању изричито прописано да само Савезно извршно веће има овлашћење да утврди услове за давање потрошачких кредита грађанима,
па су оспорене одредбе у супротности с тим.
2. Одредбама чл. К и 2. Уредбе о условима за давање
потрошачких кредита грађанима, коју је донело Извршно
веће Републике Србије, прописано је да предузећа, банке и
друге финансијске организације и друго правно лице могу
давати потрошачке кредите грађанима за куповину робе
произведене на територији Републике Србије, са претежним учешћем репродукционог материјала из те републике, с тим што рок отплате кредита не може бити дужи
од 36 месеци.

3. Одредбама члана 251. став 2. Устава СФРЈ утврђено је да су радни људи и организације удруженог рада равноправни у обављању делатности и стицању дохотка на јединственом југословенском тржишту на основу деловања
законитости тржишта и друштвеног усмеравања привредног и друштвеног развоја и усклађивања односа на
тржишту.
Одредбом члана 252. став I. алинеја I. Устава СФРЈ
утврђено је да основу јединственог југословенског тржишта чини и слободно кретање и удруживање рада и средстава репродукције и слободна размена робе и услуга на целој територији СФРЈ.
Одредбом члана 252. став 2. Устава СФРЈ утврђено је
да се промет робе и услуга на целој територији СФРЈ
може ограничити само на основу савезног закона.
Одредбом члана 316. Закона о финансијском пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89,
79/89 и 61/90) Савезно извршно веће је овлашћено да
може прописати ближе услове за одобравање потрошачких кредита грађанима.
Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одредаба Устава СФРЈ и Закона о финансијском пословању,
сматра да је оспореним одредбама чл. I.h 2. Уредбе о условима за давање потрошачких кредита грађанима установљен посебан режим промета којим је спречен слободан
проток робе на јединственом југословенском тржишту,
због чега је оценио да те одредбе нису сагласне са одредбама члана 251. став 2. и члана 252. став I. алинеја прва и
став 3. Устава СФРЈ, којима је утврђено да су радни људи
и организације удруженог рада равноправни у обављању
делатности и стицању дохотка на јединственом југословенском тржишту и да је кретање робе на том тржишту
слободно и само се савезним законом може Ограничити.
Поред тога, Уставни суд Југославије је оценио да су оспорене одредбе наведене уредбе у супротности са одредбом
члана 316. Закона о финансијском пословању због тога
што је том одредбом наведеног савезног закона овлашћено једино Савезно извршно веће да прописује ближе услове за давање потрошачких кредита грађанима, док је одредбама чл. 7а. и 8. истог савезног закона прописано да
правно лице може одобравати кредите грађанима под условима које утврђује својим општим актом или уговором.
Због тих разлога, Уставни суд Југославије је оценио
да су оспорене одредбе наведене уредбе несагласне са Уставом СФРЈ и у супротности са савезним законом и одлучио да их укине.
4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Устава СФРЈ и члана 37. Пословника Уставног суда Југославије, на седници одржаној 12. јуна 1991. године, донео је
Одлуку
Укидају се одредбе чл. I. и 2. Уредбе о условима за
давање потрошачка кредита грађанима („Службени гласник Републике Србије", бр. 8/90).
Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и
„Службеном гласнику Републике Србије".
Ову одлуку донео је Уставни суд Југославије у саставу: председник Суда Милован Бузаџић и чланови Суда
Хрвоје Бачић, Божидар Булатовић, Крсте Чаловски, др
Омер Ибрахимагић, др Бранислав Ивановић, Пјетер Коља, Димче Козарев, др Иван Кристан, Вељко Марковић,
Душан Ружић и Радко Мочивник.
Il У број 104/90
12. јуна 1991. године
Београд

Петак, 26. јул 1991.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ

Страна 876 - Број 57

Председник
Уставног суда Југославије,
Милован Бузаџић, с. р.

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА
На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА
Поставља се за помоћника директора Савезног хидрометеоролошког завода Тиослав Петковић, начелник у
Савезном хидрометеоролошком заводу.
Савезно извршно веће
С.н.п. бр. 1089
21. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.

Н^основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ БИРОА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Поставља се за помоћника директора Савезног бироа
за послове запошљавања Петар Гулевски, досадашњи помоћник директора тог бироа.
Савезно извршно веће
е.п.п. бр. 1090
21. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.

На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНДУСТРИЈУ
Поставља се за саветника савезног секретара за енергетику и индустрију Милан Малбашић, председник Пословодног одбора Рударско металуршког комбината Зеница.
Савезно извршно веће
е.п.п. бр. 1091
21. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.

На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 181/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА ЦЕНЕ
Поставља се за саветника директора Савезног завода
за цене Марија Мајсторовић, досадашњи помоћник директора тог завода.
Савезно извршно веће
е.п.п. бр. 1092
21. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.

Петак, 26. јул 1991.,
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На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Разрешава се Вукашин Илић дужности саветника савезног секретара за пољопривреду на лични захтев.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Поставља се за саветника савезног секретара за финансије Никола Јелић, начелник у Савезном секретаријату
за финансије.
Савезно извршно веће
е.п.п. бр. IJ05
3. јула 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковићу, р.

Савезно извршио веће
е.п.п. бр. 1093
21. јуна. 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.

На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ
Разрешава се Јован Вучковић дужности помоћника
савезног секретара за унутрашње послове, на лични захтев.
Именовани се сходно одредби члана 249. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном
већу и савезним органима управе ставља на располагање.
Савезно извршио веће
С.п.п. бр. 1094
21. јуна 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковићу с. р.

На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА ТРЕЗОРА
ФЕДЕРАЦИЈЕ
Поставља се за подсекретара Трезора федерације Љиљана Станишић, делегат у Већу република и покрајина
Скупштине СФ^Ј и председавајући делегације Скуцштиие
СР Босне и Херцеговине у Скупштини СФРЈ.
Савезно извршнб већее.п.п. бр. 1106
3. јула 1991. године
Београд

На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89; 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ

На основу члана 245. Закона о основама система
државне управе и о Савезном извршном већу и савезним
органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 , 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ
ИЗВРШНОМ ВЕЋУ
Поставља се за подсекретара у Савезном извршном
већу Велимир Тадић, досадашњи помоћник генералног
секретара Савезног извршног већа.
Именовани ће обављати задатке и послове у вези са
руковођењем Сектором за вршење задатака и послова који проистичу из односа Већа према Скупштини и Председништву СФРЈ.

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА ТРЕЗОРА ФЕДЕРАЦИЈЕ
Поставља се за помоћника генералног директора
Трезора федерације Александар Андоновски, саветник у
Влади СР Македоније.
Савезно извршно веће
С. п. п. бр. 1112
3. јула 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковићу, р.

На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

Председник,
Анте Марковић, с. р.

На основу члана 244. става I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 42/90, 74/90 и
35/91), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ

Савезно извршно веће
е.п.п. бр. 1104
3. јула 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић,е, р.

О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Разрешава се др Душан Јаковљевић дужности помоћника савезног секретара за финансије са 30. јуном 1991. године због одласка на другу дужност.
Савезно извршно веће
С. п. п. бр. 1113
3. јула 1991. године
Београд

Председник,
Антt Марковић, с. р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ
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На основу члана 244. став I. Закона о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и
35/91)

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОДСЕКРЕТАРА У САВЕЗНОМ
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Разрешава се Невенка Печар-Синђић дужности подсекретара у Савезном секретаријату за финансије са 30. јуном 1991. године због одласка на другу дужност.
Савезно извршно веће
С. п. п. бр. 1114
3. јула 1991. године
Београд

Председник,
Анте Марковић, с. р.
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Петак, 26. јул 1991.
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Федеративне Републике Југославије
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576. Одлука о накнади за опоравак уживалаца војних пензија у 1991. години
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577. Одлука о изменама и допунама. Пословника
Скупштине Заједнице социјалног осигурања
војних осигураника
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578. Одлука о изменама и допунама Одлуке о учешћу војних осигураника и чланова њихових породица у сношењу трошкова коришћења
здравствене заштите
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579. Правилник о решавању стамбених потреба
уживалаца војних пензија
876 .
580. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању основице и стопе чланског доприноса и начину и роковима плаћања доприноса Привредној комори Југославије за 1991. годину
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Одлука о оцењивању уставности одредбе члана I.
Закона о допуни Закона о промету робе и супротности те одредбе са Законом о финансијском пословању
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Одлука о оцењивању уставности одредаба чл. I.h 2.
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Постављења и разрешења

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд,
Јована Ристића I. Пешт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник
НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд,
^
Булевар војводе Мишића бр. 17.

