
f/ 

Urad ni list 

SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

»URADNI LIST SFRJ« Izhaja ч erbsko- 
hrvatskl oziroma hrvatskosrbskl, tlo- 
venski, makedonski, albanski In ma- 
džarski Izdaji — Oglasi po ceniku. 
— Žiro rafun pri Službi družbenega 

knjigovodstva 60802-603-1123 

Petek, 6. septembra 1974. 

BEOGRAD 

Številka 44. leto xxx. 

Cena te številke je 16 dinarjev. — Na- 
ročnina za leto 1974 znaša S50 dinarjev. —< 
Uredništvo: Beograd, ul. Jovana Ulstlća 
Št l. Poštni pre*la) 226 — Telefoni! 
centrala 650-155: uredništvo 651-Ш: na* 
roftnlntka služba 651-732; komercialni 

sektor 651-671: tele* 11756 

838. 840. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih obli- 
kah informacij (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in »Urad- 
ni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zv.ezni sekretar za no- 
tranje zadeve 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih obli- 
kah informacij, (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in »Urad- 
ni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zvezni sekretar za no- 
tranje zadeve 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA 
ČASOPISA »KURIER« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati časopis »Kurier«, 162. številko z dne 13. junija 
1974, 163. številko z dne 14. junija 1974, 164. številko 
z dne 15. junija 1974, 165. številko z dne 16. junija 1974 
in 166. številko z dne 17. junija 1974, ki izhaja v 
nemščini na Dunaju, Avstrija. 

St. 650-1-2/88. 
Beograd, 7. avgusta 1974. ^ : 

Nadomestuje 
zveznega sekretarja 
za notranje zadeve 

pomočnik: 
Josip Bukovac s. r. 

839. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih obli- 
kah informacij (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in »Urad- 
ni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zvezni sekretar za no- 
tranje zadeve 

O D L O C B O 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA 
Časopisa »kleine zeitung« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 137. številko časopisa »Kleine Zeitung« z dne 
18. junija 1974, ki izhaja v nemščini v Gradcu, Avstrija. 

St. 650-1-2/93. 
Beograd, 7. avgusta 1974. 

Nadomestuje 
zveznega sekretarja 
za notranje zadeve 

pomočnik; 
Josip Bukovac s. r. 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA 
REVIJE »DOMENICA DEL CORRIERE« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 25. številko revije »Domenica del corriere« 
z dne 23. junija 1974, ki izhaja v italijanščini v Milanu, 
Italija. 

St. 650-1-22/160. 
Beograd, 7. avgusta 1974. 

Nadomestuje 
zveznega sekretarja 
za notranje zadeve 

pomočnik: 
Josip Bukovac s. r. 

841. 

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 127. člena za- 
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vojaških zavarovancev (»Uradni list SFRJ« Jt. 67/72) 
ter drugega in tretjega odstavka 82. člena zakona 9 
zdravstvenem zavarovanju vojaških zavarovancev 
(»Uradni list SFRJ« št. 13/72 in 67/73) je sprejela 
Skupščina skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

STATUT 

SKUPNOSTI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 
VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Skupnost socialnega zavarovanja vojaških zavaro- 

vancev sestavljajo tisti, ki imajo po zakonu, s katerim 
se ureja vojaška služba, lastnost aktivnih vojaških 
oseb (v nadaljnjem besedilu: aktivne vojaške osebe), 
tisti, ki imajo po tem zakonu pravico do mesečnega 
denarnega nadomestila zaradi prenehanja službe po po- 
trebi službe (v nadaljnjem besedilu: uživalci denarnega 
nadomestila) ter starostni, invalidski in družinski upo- 
kojenci po zakonu o pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju vojaških zavarovancev (v nadaljnjem bese- 
dilu: upokojenci). Aktivne vojaške osebe, uživalci 
denarnega nadomestila in upokojenci so po tem statutu 
vojaški zavarovanci. 
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r Skupnost socialnega zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev (v nadaljnjem besedilu: skupnost) je enotna 
samoupravna interesna skupnost vojaških zavarovan- 
cev v Jugoslaviji. 

2. člen N 

Skupnost je organizirana po zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovan- 
cev (v nadaljnjem besedilu: zakon o pokojninskem 
zavarovanju), zakon o zdravstvenem zavarovanju vo- 
jaških zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: zakon o 
zdravstvenem zavarovanju) in tem statutu. 

Skupnost izvaja pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje ter zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem 
besedilu: socialno zavarovanje) skladno z zakonom o 
pokojninskem zavarovanju, zakonom o zdravstvenem 
zavarovanju in drugimi predpisi, družbenimi dogovori 
ter samoupravnimi sporazumi in tem statutom. 

Socialno zavarovanje izvajajo služba za izvajanje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdrav- 
stvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: strokov- 
na služba) ter drugi organi in organizacije, določeni 
skladno z zakonom. 

3. člen " ! 

Skupnost ima lastnost pravne osebe. 
Sedež skupnosti je v Beogradu. 
Skupnost ima pečat in štampiljko. 
Pečat je okrogel in okrog notranje strani kroga 

so v vseh jezikih narodov Jugoslavije besede: »Skup- 
nost socialnega zavarovanja vojaških zavarovancev«, 
v sredi kroga pa beseda: »Beograd«. 

Stampiljka ima obliko pravokotnika in besedilo, 
ki je določeno za pečat v četrtem odstavku tega člena. 

4. člen 
Vojaški zavarovanci uresničujejo samoupravljanje 

V garnizijskih skupščinah ter po medgarnizijskih skup- 
ščinah in Skupščini skupnosti socialnega zavarovanja 
vojaških zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: skup- 
ščina skupnosti) kot samoupravnih oblikah dogovar- 
janja, odločanja-in upravljanja zadev skupnosti. 

■ • 5. člen 
Vojaški zavarovanec ima pravico in dolžnosti: 
1) biti navzoč, sodelovati pri delu in odločati v 

garnizijski skupščini in v skupščini, v katero je izvo- 
ljen (medgarnizijski skupščini in skupščini skupnosti); 

2) predlagati in neposredno voliti člane delegacije 
garnizijske skupščine ter biti izvoljen v to delegacijo; 

3) biti seznanjen z delom delegacije garnizijske 
skupščine in z delom medgarnizijske skupščine ter 
skupščine skupnosti; 

4) sodelovati pri obravnavanju vprašanja organi- 
zacije in dela skupnosti ter dajati mnenja, pripombe 
in predloge o vprašanjih s področja socialnega zava- 
rovanja; 

5) izvajati sklepe garnizijske in medgarnizijske 
skupščine in skupščine skupnosti. 

6. člen 
Vojaški zavarovanec sme biti največ dvakrat zapo- 

redoma izvoljen za člana delegacije iste garnizijske 
skupščine. 

"3" 7. člen 
Podatki o vojaških zavarovancih ter o družinskih 

članih vojaških zavarovancev se smejo zbirati s prej- 
šnjim soglasjem pristojnega vojaškega organa. 

II. SAMOUPRAVLJANJE V SKUPNOSTI 

1. Garnizijska skupščina 

8. člen 
Garnizijska skupščina se ustanovi v kraju, v kate- 

rem je vojaška garnizija, ter v kraju, v katerem ni 
garnizije, če je tam 50 vojaških zavarovancev. 

Garnizijsko skupščino sestavljajo vojaški zavaro- 
vanci, ki stalno prebivajo na območju te skupščine. 

V krajih, v katerih vojaški zavarovanci stalno pre- 
bivajo izven sedeža garnizijske skupščine, se lahko 
ustanovijo odseki garnizijske skupščine. 

V vojaških garnizijah, v katerih je več vojaških 
zavarovancev, se lahko ustanovi več garnizijskih 
skupščin. 

Skupščina skupnosti določa merila za ustanavljanje 
več garnizijskih skupščin po četrtem odstavku tega 
člena in odsekov garnizijskih skupščin po tretjem od- 
stavku tega člena. 

9. člen 
Garnizijska skupščina 'opravlja tele zadeve: 
1) ustanavlja delegacijo garnizijske skupščine ter 

voli in odpokliče člane te delegacije; 
2) določa stališča o bistvenih vprašanjih, po kate- 

rih se mora pri svojem delu usmerjati delegacija; 
3) obravnava vprašanja sprejemanja statuta skup- 

nosti in važnejših splošnih aktov skupščine skupnosti 
(58. in 59. člen) ter zavzema stališče o teh vprašanjih; 

4) obravnava zdravstveno varstvo vojaških zavaro- 
vancev in njihovih zavarovanih družinskih članov, 
sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami v vojaš- 
ki garniziji glede napredka zdravstvenega varstva, daje 
ustrezne predloge poveljstvu vojaške garnizije in 
zdravstvenim zavodom, kot tudi spremlja ukrepe glede 
teh predlogov; 

5) opravlja tudi druge zadeve, ki izhajajo iz zakona, 
tega statuta in drugih splošnih aktov skupščine skup- 
nosti. 

10. člen 
Garnizijska skupščina voli predsednika in namest- 

nika predsednika garnizijske skupščine, če je treba, 
pa tudi druge organe. 

Mandat predsednika in namestnika predsednika 
garnizijske skupščine ne sme trajati več kot 4 leta. 

11. člen 
Predsednik in namestnik predsednika garnizijske 

skupščine pripravljata seje garnizijske skupščine, izva- 
jata sklepe garnizijske skupščine in opravljata druge 
zadeve, ki jih določi garnizijska skupščina in sta za 
svoje delo odgovorna tej skupščini. 

12. člen 
Garnizijska skupščina dela po poslovniku, ki si ga 

sama predpiše, in po tem statutu. 
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13. člen 
Delegacija garnizijake skupščine ima največ 15 

delegatov, s pristavkom, da so v delegaciji zastopane 
vse kategorije vojaških zavarovancev. 

Delegacija voli delegata za medgarnizijsko skup- 
ščino iz svojih vrst, po merilih, ki jih sporazumno s pri- 
stojnim vojaškim starešinom določi medgarnizijska 
skupščina. 

Delegacija obravnava vprašanja s področja soci- 
alnega zavarovanja vojaških zavarovancev in se izjav- 
lja o teh vprašanjih v skladu s stališči, ki jih določi 
garaizijska skupščina." 

Delegacija dela na sejah po poslovniku, ki si ga 
v skladu s poslovniki garnizijske in medgarnizijske 
skupščine ter tem statutom sama predpiše. 

Mandat delegacije traja štiri leta. 
Delegat ima pravico do potnih, prevoznih in drugih 

stroškov v zvezi s svojim delom v delegaciji in po 
sklepu skupščine skupnosti, s katerim je določena vi- 
šina takih stroškov za delegate v skupščini skupnosti. 

2. Medgarnizijska skupščina 

14. člen 
Medgarnizijska skupščina se ustanovi v sedežu po- 

veljstva armade, vojaškega pomorskega oblastva in 
vojaškega območja Titograd. 

15. člen 
Medgarnizijsko skupščino sestavljajo delegati, ki 

so jih izvolile delegacije garnizijskih skupščin z ob- 
močja poveljstva, v sedežu katerega je ustanovljena 
medgarnizijska skupščina, po merilih, ki jih določi 
skupščina skupnosti glede na število vojaških zavaro- 
vancev, od katerih je najmanj polovica aktivnih vo-: 
jaških oseb 

16. člen 
Mandat medgarnizijske skupščine traja štiri leta. 

17. člen 
Medgarnizijska skupščina opravlja tele zadeve; 
1) določa, katera delegacija garnizijske skupščino 

voli aktivno vojaško osebo, upokojenca ali uživalca 
denarnega nadomestila za delegata v medgarnizijski 
skupščini, pri čemer upošteva, da bodo aktivne vojaške 
osebe izvoljene iz delegacij tistih garnizijskih skupščin, 
v katerih je število aktivnih vojaških oseb večje od 
števila aktivnih vojaških oseb v dragih garnizijskih 
skupščinah; 

2) voli iz svojih vrst delegate za skupščino skup- 
nosti po merilih, ki jih določi skupščina skupnosti, 
s pristavkom, da sestavljajo najmanj polovico skup- 
nega števila izvoljenih delegatov aktivne vojaške osebe; 

3) izda pooblastilo vojaškemu zavarovancu, izvo- 
ljenemu za delegata skupščine skupnosti; 

4) odpokliče delegata v skupščini skupnosti na 
predlog delegacije, katere je član, ali skupščine 
skupnosti oziroma na svojo pobudo; 

5) določa svoj program in delovni načrt; 
6) določa stališča o bistvenih vprašanjih za delo 

delegatov v skupščini skupnosti, pri čemer upošteva, 
da je delegatom omogočeno usklajevanje stališč; 

7) predlaga sklicevanje skupščine skupnosti; 
8) obravnava vprašanja v zvezi s sprejemanjem 

statuta skupnosti in važnejših splošnih aktov skupščine 
skupnosti (58. in 59. člen) ter daje svoje mnenje in 
predloge, obravnava zdravstveno varstvo vojaških za- 

varovancev in njihovih zavarovanih družinskih članov 
na svojem območju, sodeluje s pristojnimi vojaškimi 
organi in organizacijami o vprašanjih napredka zdrav- 
stvenega varstva in jim daje ustrezne predloge ter 
spremlja ukrepe po teh predlogih; 

9) spremlja uresničevanje pravic iz socialnega za- 
varovanja vojaških zavarovancev in njihovih zavaro- 
vanih družinskih članov ter predlaga ukrepe za zbolj- 
šanje njihovega položaja pri uresničevanju teh pravic; 

10) seznanja vojaške zavarovance na svojem ob- 
močju s svojim delom in z delom skupščine skupnosti; 

11) opravlja tudi druge zadeve, ki ji jih zaupa 
skupščina skupnosti. 

18. "člen 
Medgarnizijska skupščina dela na sejah. 
Medgarnizijska skupščina dela polnopravno, če je 

na seji navzočih več kot polovica njenih članov, odloča 
pa z večino glasov navzočih članov. ' 

Seje medgarnizijske skupščine so javne, če ta ne 
odloči drugače. 

19. člen 
Medgarnizijska skupščina dela po poslovniku, ki 

si ga sama predpiše, in po tem statutu. 

20. člen 
Delegat v medgarnizijski skupščini sodeluje pri 

delu svoje garnizijske skupščine in delegacije te skup- 
ščine, zbira mnenja in predloge o vprašanjih, ki jih 
obravnavata medgarnizijska skupščina in skupščina 
skupnosti ter ju seznanja z delom in sklepi medgarni- 
zijske skupščine in skupščine skupnosti. 

Delegat v medgarnizijski skupščini je za svoje 
delo odgovoren medgarnizijski skupščini, garnizijski 
skupščini in delegaciji, ki ga je izvolila. 

21. člen 
Delegat v medgarnizijski skupščini ima pravico do 

potnih, prevoznih in drugih stroškov v zvezi s svojim 
delom v medgarnizijski skupščini in po sklepu skup- 
ščine skupnosti, š katerim je določena višina takih 
stroškov delegatov v skupščini skupnosti. 

22. člen 
Mandat delegata v medgarnizijski skupščini traja, 

dokler ne izteče mandat tej skupščini. 
Preden izteče mandat iz prvega odstavka tega 

člena, preneha delegatu mandat s prenehanjem last- 
nosti vojaškega zavarovanca, z odpoklicom ali odsto- 
pitvijo. 

Odpoklic se začne in izvaja po postopku, ki je 
določen za redne volitve. 

Ce preneha delegatu medgarnizijske skupščine 
mandat preden je potekel čas, za katerega je bil izvo- 
ljen, se opravijo dopolnilne volitve. 

Dopolnilne volitve se izvajajo po postopku, ki je 
določen za redne volitve. 

23. člen 
Medgarnizijska skupščina voli predsednika in na- 

mestnika predsednika medgarnizijske skupščine, če je 
treba, pa tudi druge organe. 

24. člen 
Predsednik medgarnizijske skupščine sklicuje seje 

medgarnizijske skupščine in jim predseduje, podpisuje 
akte, ki jih sprejema medgarnizijska skupščina, in. 
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ukrepa za izvrševanje teh aktov in aktov skupščine 
skupnosti kot tudi drugih organov v skladu z zakonom 
in tem statutom. 

Predsednik medgamizijske skupščine sklicuje seje 
skupščine po programu in delovnem načrtu. 

Predsednik med|arnizijske skupščine skliče sejo 
cmenjene skupščine na predlog skupščine skupnosti, 
ene tretjine garnizijskih skupščin na območju med- 
gamizijske skupščine, ene tretjine članov medgamizij- 
ske skupščine ali vojaškega organa, v sedežu katerega 
je ustanovljena medgarnizijska skupščina. 

Predsednik medgamizijske skupščine predhodnega 
sklica, skliče prvo sejo novo izvoljeno medgamizijske 
skupščine in ji predseduje, dokler ni izvoljen nov 
predsednik. 

. \ 25. člen 
Namestnik predsednika medgamizijske skupščine 

nadomestuje predsednika- pri njegovih pravicah in dol- 
žnostih, če je ta odsoten ali zadržan. 

3. Skupščina skupnosti 

') Zadeve skupščine skupnosti 

26. člen 
Skupščina skupnosti pri uresničevanju funkcije 

najvišjega organa upravljanja skupnosti: 
1) sprejema: statut skupnosti; splošne akte (sklepe, 

pravilnike in navodila, odločbe, priporočila in smernice) 
za uporabo zakona o pokojninskem zavarovanju in za- 
kona o zdravstvenem zavarovanju; finančni načrt skla- 
da pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških 
zavarovancev in v soglasju z zveznim sekretarjem za 
ljudsko obrambo finančni načrt sklada zdravstvenega 
zavarovanja vojaških zavarovancev ter poslovnik , o 
svojem delu; 

2) določa; program in delovni načrt v zvezi z izva- 
janjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
zdravstvenega zavarovanja vojaških zavarovancev; po- 
vračila potnih in. drugih stroškov vojaških zavarovan- 
cev ter njihovih zavarovanih družinskih članov glede 
uresničevanja pravic po zakonu o pokojninskem zavaro- 
vanju in zakonu o zdravstvenem zavarovanju; povra- 
čila potnih ter prevoznih in drugih stroškov udeležencem 
pri delu skupščine skupnosti in medgarnizijskih skup- 
ščin, njihovih organov ter teles in delegatov iz šestega 
odstavka 13. člena tega statuta; stopnje, ki se izločajo 
iz dela sredstev sklada pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavarovancev za rekreacijo upo- 
kojencev ^er stopnje, ki se izločijo iz dela sredstev 
omenjenega sklada za reševanje stanovanjskih potreb 
upokojencev; višino zneska terjatev sklada pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vojaških za.varo- 
.vancev ter sklada zdravstvenega zavarovanja vojaških 
zavarovancev, ki se sme odpisati, ter merila za tak 
odpis in merila za izvolitev delegatov v skupščini; 

3) odloča o uporabi sredstev, namenjenih za zbolj- 
šanje gmotnega položaja upokojencev in sredstev, na- 
menjenih za reševanje stanovanjskih potreb upoko- 
jencev ter o sodelovanju z drugimi skupnostmi, organi 
in organizacijami; 

4) potrjuje zaključne račune sklada pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev ter 
sklada zdravstvenega zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev; 

5) daje smernice za uporabo sredstev sklada po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških 
zavarovancev ter sklada zdravstvenega zavarovanja 
vojaških zavarovancev in za kar najbolj učinkovito 
izvajanje socialnega zavarovanja; 

6) nastopa oziroma predlaga ukrepe za napredek 
zdravstvenega zavarovanja in varstva pravie vojaških 
zavarovancev in njihovih zavarovanih družinskih 
članov; 

7) predlaga višino sredstev, ki so potrebna za po- 
kojninsko in invalidsko zavarovanje ter stopnje pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje; 

8) predlaga sprejetje predpisov s področja social- 
nega zavarovanja in sodeluje pri pripravljanju teh 
predpisov; 

9) obravnava letno poročilo strokovne službe; 
10) obravnava program in delovni načrt strokovne 

službe; 
11) organizira in zagotavlja sodelovanje z organi 

drugih skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja ter zdravstvenega zavarovanja ter z drugimi 
organi in organizacijami za izvajanje socialnega zava- 
rovanja, kot tudi sodelovanje med organi skupnosti; 

12) uresničuje sodelovanje z družbenopolitičnimi in 
drugimi organlizacijami; 

13) sklepa družbene dogovore in samoupravne spo- 
razume v skladu z zakonom in tem statutom; 

14) opravlja tudi druge zadeve, ki jih določajo za- 
kon ter drugi predpisi in splošni akti. 

27. člen 
Skupščina skupnosti sprejema sklepe, s katerimi 

so urejena posamezna vprašanja organizacije in de!a 
skupnosti, sodelovanja in odnosov z drugimi skup- 
nostmi, organi in organizacijami. 

Splošni akti iz 26. člena tega statuta, s katerimi 
so urejene pravice in obveznosti vojaških zavarovan- 
cev, se objavijo v »Uradnem listu SFRJ«. 

Sestava skupščine skupnosti ter pravice in dolžnosti 
delegatov 

28. člen 
Skupščino skupnosti sestavljajo delegati, ki so jih 

izvolile medgamizijske skupščine. 
Mandat skupščine skupnosti traja 4 leta. 

29. člen 
Delegati v skupščini skupnosti imajo tele pravice 

in dolžnosti: 
1) udeleževali se sej skupščine skupnosti, izvršil- 

nega odbora, skupščinskih odborov in komisij, katerih 
člani so; 

2) sodelovati v razpravah in dajati mnenja, pri- 
pombe in predloge pri odločanju o vprašanjih, ki so 
na dnevnem redu skupščine skupnosti; 

3) predlagati in voliti kandidate za predsednika 
in namestnika predsednika skupščine skupnosti ter za 
člane izvršilnega odbora in skupščinskih odborov in 
komisij; 

4) biti voljeni v izvršilni odbor in skupščinske od- 
bore ter komisije; 

5) seznanjati vojaške zavarovance s splošnimi in 
drugimi akti, ki jih mora sprejeti skupščina skupnosti 
ter 2 njenim delom'in obveščati skupščino skupnosti o 
predlogih in pripombah vojaških zavarovancev; 

6) obveščati skupščino skupnosti o problemih, ki 
se pojavljajo pri izvajanju socialnega zavarovanja na 
območju, v katerem so bili izvoljeni za delegate; 

7) izvrševati naloge, ki jim jih zaupa skupščina 
skupnosti. 

30. člen 
Delegati v skupščini skupnosti so za svoje delo 

odgovorni tej skupščini in telesu, ki jih je izvolilo. 
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31. člen 
Delegat je dolžan pravočasno obvestiti predsednika 

skupSčine skupnosti oziroma predsednika izvršilnega 
odbora, skupščinskega odbora ali komisije, da je za- 
držan in da ne more biti navzoč na seji skupščine 
skupnosti, izvršilnega odbora in skupščinskega odbora 
ali komisije, v katere je izvoljen. 

32. člen 
Vojaški zavarovanci, ki sodelujejo pri delu skup- 

ščine skupnosti, izvršilnega odbora ter skupščinskih 
odborov in komisij, kot tudi pri delu njihovih delovnih 
skupin, imajo pravico do potnih, prevoznih in drugih 
stroškov. 

Skupščina skupnosti določi višino povračila stroš- 
kov iz prvega odstavka tega člena in podrobnejše po- 
goje za uveljavljanje tega povračila. 

3) Organi skupščine skupnosti ' 

Predsednik in namestnik predsednika 

33. člen 
Skupščina skupnosti ima predsednika in namest- 

nika predsednika. 
Predsednika in namestnika predsednika voli skup- 

ščina skupnosti izmed delegatov v tej skupščini. 
■ Mandat predsednika in namestnika predsednika 

traja do izteka mandata skupščine skupnosti, ki ju je 
izvolila. 

34. člen 
Predsednik skupščine skupnosti: 
1) predstavlja skupnost; 
2) sklicuje seje skupščine skupnosti; 
3) predlaga dnevni red in vodi seje skupščine 

skupnosti po poslovniku; 
41 usklajuje delo skupščine skupnosti, izvršilnega 

odbora,/skupščinskih odborov ter komisij in njihovih 
delovnih teles; 

5) ima pravico biti havzoč na sejah izvršilnega od- 
bora, skupščinskih odborov in komisij ter sodelovati 
pri delu brez pravice odločanja; 

6) predlaga izvršilnemu odboru in skupščinskim 
odborom ter komisijam obravnavanje posameznih 
vprašanj iz delovnega področja skupščine skupnosti; 

7) uresničuje sodelovanje z organi drugih skup- 
nosti socialnega zavarovanja pri zadevah, ki imajo 
skupen pomen Za napredek medsebojnih odnosov; 

8) uresničuje sodelovanje z družbenopolitičnimi 
skupnostmi in organizacijami; 

9) podpisuje splošne akte in obvestila, ki jih daje 
skupščina skupnosti; 

10) skrbi za, uporabo statuta in drugih splošnih 
aktov skupščine skupnosti; 

11) opravlja tudi druge zadeve, ki so po tem sta- 
tutu ter drugih predpisih in splošnih aktih v njegovi 

. pristojnosti. 
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini 

skupnosti. 

35. člen 
Namestnik predsednika skupščine skupnosti nado- 

mestuje predsednika glede njegovih pravic in dolžnosti, 
če je ta odsoten ali zadržan. 

Ce je predsedniku prenehal mandat, opravlja vse 
zadeve do izvolitve novega predsednika namestnik 
predsednika. 

Izvršilni odbor 

36. člen 
Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine skup- 

nosti in se ustanovi na prvi seji novo izvoljene skup- 
ščine skupnosti. , 

Izvršilni odbor ima devet članov, od katerih skup- 
ščina skupnosti voli osem izmed svojih delegatov, de- 
veti član pa je vodja strokovne službe. 

Mandat izvršilnega odbora traja do izvolitve no- 
vega izvršilnega odbora. 

-Na prvi seji izvršilnega odbora, ki jo skliče pred- 
sednik skupSčine skupnosti, se izvolita predsednik izvr- 
šilnega odbora in njegov namestnik. Namestnik pred- 
sednika izvršilnega odbora nadomestjuje predsednika 
v njegovih pravicah in dolžnostih, če je ta odsoten ali 
zadržan, 

37. člen 
Izvršilni odbor skupščine skupnosti; 
1) predlaga splošne in druge akte, ki jih sprejema 

skupščina skupnosti; 
2) izvršuje sklepe skupščine skupnosti in predlaga 

ukrepe za njihovo pravočasno in pravilno izvrševanje; 
3) obravnava načrt in delovni program strokovne 

službe, finančne načrte in zaključne račune sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških 
zavarovancev ter sklada zdravstvenega zavarovanja 
vojaških zavarovancev, osnutke zakonov in drugih 
predpisov s področja socialnega zavarovanja ter daje 
skupščini skupnosti mnenja in predloge; 

4) skrbi za uresničevanje pravic vojaških zavaro- 
vancev; 

5) predlaga sklicevanja skupščine skupnosti, če je 
to potrebno; 

6) usklajuje svoje delo z delom skupščinskih od- 
borov in komisij ter organizira medsebojno sodelovanje; 

7) obvešča delegate v skupščini skupnosti o vpra- 
šanjih, ki jih je obravnaval; 

8) opravlja tudi druge zadeve, za katere ga po- 
oblasti skupščina skupnosti. 

Sej6 izvršilnega odbora sklicuje predsednik ome- 
njenega odbora po delovnem načrtu ali če je to po- 
trebno. Predsednik je dolžan sklicati s?jo izvršilnega 
odbora na zahtevo najmanj treh članov izvršilnega od- 
bora, predsednika skupščine skupnosti ali vodje stro- 
kovne službe. 

Izvršilni odbor dela na sejah po poslovniku skup- 
Sčine skupnosti. 

38. člen 
Ce je to potrebno, lahko izvršilni odbor ustanovi 

komisije in delovne skupine za preučevanje posamez- 
nih vprašanj iz svojega delovnega področja. 

Z aktom o ustanovitvi komisije ali delovne skupine 
izvršilnega odbora se podrobneje določijo sestava, na- 
loge in način dela komisije oziroma delavne skupine. 

Ni nujno, da bi bili člani komisije izvršilnega od- 
bora člani izvršilnega odbora, s pristavkom, da pred- 
sednik komisije mora biti član izvršilnega odbora. 

39. člen 
Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren skup- 

ščini skupnosti. 

Skupščinski odbor in komisije 

40. člen 
Skupščina skupnosti ustanovi odbore in komisije 

(stalne in začasne) za posamezna področja iz svojega 
delovnega področja, kot tudi delovne skupine za izvr- 
ševanje posameznih nalog. 
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Odbore sestavlja najmanj pet članov, komisije pa 
najmanj trije člani. 

Za člane odborov, komisij in delovnih skupm so 
lahko izvoljeni tudi vojaški zavarovanci, ki niso dele- 
gati v skupščini skupnosti. 

Odbori in komisije izvolijo na prvi seji predsednika 
in namestnika predsednika izmed delegatov v skup- 
ščini skupnosti. 

Delo odbora oziroma komisije .vodi predsednik, 
med njegovo odsotnostjo ali zadržanostjo pa namestnik 
predsednika. 

Odbori in komisije so za svoje delo odgovorni 
skupščini skupnosti. 

41. člen 
Skupščinski odbori in komisije obravnavajo posa- 

mezna vprašanja iz delovnega programa skupščine 
skupnosti, ter druga vprašanja, ki spadajo v njihovo 
delovno področje, in predložijo o tem skupščini skup- 
nosti poročila s svojim mnenjem in predlogom, oprav- 
ljajo pa tudi druge zadeve, ki jih določi skupščina 
skupnosti. 

Skupščinski odbori in komisije sodelujejo pri 
opravljanju zadev iz svojega delovnega področja z iz- 
vršilnim odborom. 

42. člen 
Delo skupščinskih odborov in komisij poteka na 

sejah po poslovniku skupščine skupnosti. 

43. člen 
Skupščina skupnosti ustanovi tele stalne odbore 

in komisije: 
1) odbor za pokojninsko in invalidsko zavarovame; 
2) odbor za zdravstveno zavarovanje; 
3) odbor za finance; 
4) komisijo za zdravstveno varstvo; 
5) komisijo za stanovanjska vprašanja; 
G) komisijo za vloge in pritožbe; 
7) komisijo za informiranje; 
8) komisijo za revizijo in odločanje na drugi stop- 

nji o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja vojaških zavarovancev; 

9) komisijo za odpis terjatev; 
10) komisijo za statut. 
Skupščina skupnosti lahko ustr.novi tudi druge 

stalne odbore in komisije. 

44. člen 
Odbor za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

obravnava problematiko pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavarovancev. 

45. člen 
Odbor za zdravstveno zavarovanje obravnava pro- 

blematiko zdravstvenega zavarovanja vojaških zava- 
rovancev. 

46. člen 
Odbor za finance obravnava problematiko finan- 

ciranja socialnega zavarovanja vojaških zavarovancev. 

47. člen 
Komisija za zdravstveno varstvo obravnava pro- 

blematiko zdravstvenega varstva vojaških zavarovan- 
cev in njihovih zavarovanih družinskih članov. 

48. člen 
Komisija za stanovanjska vprašanja obravnava 

stanovanjsko problematiko upokojencev. 

49. člen 
Komisija za vloge in pritožbe obravnava vloge in 

pritožbe vojaških zavarovancev ter drugih zainteresi- 
ranih oseb, preverja neposredno ali po strokovni službi 
navedbe v vlogah in pritožbah ter predlaga pristojnim 
organom ustrezne ukrepe. 

50. člen 
Komisija za informiranje obravnava problematiko 

informiranja vojaških zavarovancev ir. drugih oseb, 
organov in organizacij ter predlaga p.-istojnim orga- 
nom ukrepe, ki so potrebni za pravilna in učinkovito 
informiranje. 

51. člen 
Komisija za revizijo in odločanje na drugi stopnji 

o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja vojaških zavarovancev opravi revizijo odločb 
strokovne službe na prvi stopnji in odloča o pritožbah, 
vloženih zoper odločbe strokovne službe na prvi stop- 
nji, kadar je to določeno z zakonom. 

52. člen 
Komisija za odpis terjatev obravnava problematiko 

premoženjsko-pravnega varstva skupnosti, predlaga 
ustrezne ukrepe za napredek tega varstva in odpisuje 
terjatve sklada pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja vojaških zavarovancev ter sklada zdravstvenega 
zavarovanja vojaških zavarovancev po merilih, dolo- 
čenih s sklepom skupščine skupnosti. 

Komisija odloča o odpisu terjatev, ko dobi mnenje 
strokovne službe. 

53. člen 
Komisija za statut skrbi za uporabo statuta in daje 

pojasnila glede njegove uporabo. 

4) Delo skupščine skupnosti 

54. člen 
Skupščina skupnosti dela po zakonu, tem statutu 

in poslovniku. 

55. člen 
Skupščina skupnosti opravlja zadeve na sejah, ki 

so javne. Skupščina skupnosti sme izjemoma odločiti, 
da seje niso dostopne javnosti. 

Delo skupščine skupnosti na seji vodi predsednik 
skupščine. Ce na seji nista navzoča predsednik in na- 
mestnik, vodi delo seje skupščine delegat, ki ga ta 
izvoli. 

Skupščina skupnosti polnopravno odloča, če je na 
seji navzočih več kot polovica delegatov, sklepe pa 
sprejema z večino glasov navzočih delegatov, če ni 
s tem statutom drugače določeno. 

Statut skupnosti se sprejema z: večino glasov vseh 
delegatov v skupščini skupnosti. 

O delu skupščine skupnosti na seji se piše zapisnik^ 

56. člen 
Sejo skupščine skupnosti sklicuje predsednik, po 

delovnem načrtu, ali če je to potrebne 
Predsednik je dolžan sklicati sejo skupščine skup- 

nosti na predlog. Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega 
sveta, najmanj ene tretjine skupnega števila medgar- 
nizijskih skupščin, najmanj ene tretjine delegatov v 
skupščini skupnosti, izvršilnega odbora ali vodje stro- 
kovne službe. 
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Predsednik dobi pred sejo skupščine skupnosti 
mnenje skupščinskega odbora oziroma komisije, iz de- 
lovnega področja katerih, je vprašanje, ki bo obravna- 
vano na seji. 

57. člen 
Skupščina skupnosti seznanja vojaške zavarovance 

ter vojaške in druge zainteresirane organe in organi- 
zacije o bistvenih vprašanjih, o katerih odloča ali re- 
Sevanje katerih predlaga. 

Gradiva, ki se nanašajo na vprašanja, ki jih obrav- 
nava skupščina skupnosti, razen gradiv zaupne narave, 
morajo biti dostopna sredstvom javnega informiranja. 

58. člen 
Osnutek statuta skupnosti se daje v javno obrav- 

navo. 
Osnutek statuta skupnosti se daje v obravnavo 

delegatom skupščine skupnosti ter skupščinskim odbo- 
rom in komisijam najmanj 30 dni pred dnem, ko je 
seja. 

59. člen 
Pri sprejemanju važnejših splošnih aktov, zahteva 

skupščina skupnosti o njih mnenje vojaških zavaro- 
vancev, vojaških in drugih zainteresiranih organov, 
družbenopolitičnih in družbenih organizacij. Skupščina 
skupnosti ocenjuje, ali so splošni akti važni. 

Skupščina skupnosti lahko pri sprejemanju važnej- 
šega splošnega akta zahteva mnenje vojaških zavaro- 
vancev po medgarnizijskih skupščinah, delegacijah 
in garnizijskih skupščinah, pristojnih vojaških in dru- 
gih zainteresiranih organih in organizacijah, kot tudi 
z anketiranjem vojaških zavarovancev in z drugimi 
oblikami preizkušanja mnenja vojaških zavarovancev. 

Na kakšen način se bodo dobila mnenja, določi 
skupščina skupnosti v skladu s 7. členom tega statuta. 

60. člen 
V nujnih primerih sme skupščina skupnosti spre- 

jeti važnejše splošne akte tudi brez poprejšnjega mne- 
nja iz,prvega odstavka 59. člena tega statuta. 

61. člen 
Skupščina razpiše volitve za delegate v skupščini 

skupnosti najpozneje v treh mesecih, preden izteče 
njen mandat. Volitve se morajo izvesti do izteka 
mandata. 

Prvo sejo novo izvoljene skupščine skupnosti skli- 
cuje predsednik skupščine prejšnjega sklica v 30 dneli 
od dneva volitev, vendar ne pred iztekom mandata 
predhodne skupščine. 

62. člen 
Predsednik skupščine skupnosti prejšnjega sklica 

vodi novo izvoljeno skupščino do izvolitve njenega 
predsednika. 

63. člen 
Novo izvoljena skupščina skupnosti izvoli na prvi 

seji izmed delegatov verifikacijsko komisijo. 
Verifikacijska komisija začne po konstituiranju 

s preizkušanjem potrdil o izvolitvi delegatov. 
Verifikacijska komisija poroča skupščini skupnosti, 

ki mandat potrdi ali ga razveljavi. 
Ce ni noben mandat sporen, glasuje skupščina 

skupnosti o poročilu verifikacijske komisije v celoti. 

Ce je mandat sporen, glasuje najprej v celoti o 
vseh nespornih mandatih, nato pa posebej o vsakem 
spornem mandatu. 

64. člen 
Delegatu v skupščini skupnosti preneha mandat, 

če mu preneha lastnost aktivne vojaške osebe ali vo- 
jaškega zavarovanca, z odpoklicem ali z odstopitvijo. 

Odpoklic se začne in izvaja po postopku, ki velja 
za redne vojitve. 

Skupščina skupnosti lahko predlaga odpoklic dele- 
gata, ki ne izpolnjuje dolžnosti, predpisanih s tem 
statutom. 

65. člen 
Ce preneha delegatu v skupščini skupnosti mandat, 

preden poteče čas, za katerega^ je bil izvoljen, se opra- 
vijo nadomestne volitve. 

III. IZVAJANJE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

66. člen 
Socialno zavarovanje izvajajo strokovna služba, 

vojaške enote in zavodi ter drugi organi in organiza- 
cije v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter sploš- 
nimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. 

67. člen 
Strokovna služba opravlja poleg zadev, ki jih do- 

loča zakon, še tele zadeve: 
1) sklepa v imenu skupnosti pogodbe v skladu z 

zakonom in splošnimi akti ter sklepi skupščine skup- 
nosti; 

2) pripravlja predloge finančnih načrtov in zaključ- 
nih računov skladov skupnosti; 

3) pripravlja gradiva za seje skupščine skupnosti, 
izvršilnega odbora ter skupščinskih odborov in komisij; 

4) opravlja organizacijske in materialne priprave 
za delo skupščine skupnosti in njenih organov, skup- 
ščinskih odborov in komisij; 

5) opravlja strokovne, administrativne in tehnična 
posle za skupščino skupnosti ter njene organe, skup-' 
ščinske odbore in komisije; 

6) opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristoj- 
na po zakonu in drugih na njegovi podlagi izdanili 
predpisih, po tem statutu in sklepu skupščine skup-' 
nosti. 

68. člen 
Vodja strokovne službe vodi delo te službe in za- 

stopa skupnost: 
1) v premoženjskih in drugih razmerjih, ki izha- 

jajo iz dejavnosti skupnosti in njenih organov v zvezi 
s sredstvi skladov skupnosti; 

2) v drugih primerih, kadar ga za to pooblasti 
skupščina skupnosti ali njeni organi. 

Ce vodja strokovne službe ugotovi, da akt organa 
skupščine skupnosti ni v skladu z veljavnim predpi- 
som ali da ni v interesu skupnosti, mora na to opom- 
niti organ, ki je tak akt, sprejel, če pa ta vztraja pri 
svojem sklepu, odloži izvršitev do dokončnega sklepa 
skupščine skupnosti. 

Vodja strokovne službe daje dovoljenje po prverrt 
odstavku 81. člena zakona o pokojninskem zavarovanju. 
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da se upravičencu, ki se za stalno izseli v tujino, tam 
izplačujejo pokojnina in .druge pravice, ki jih določa 
omenjeni zakon. 

Vodja strokovne službe ureja vodenje vpisnikov, 
način vpisovanja, signaturo in hrambo aktov skup- 
nosti. 

Vodja strokovne službe se udeležuje sej skupščine 
skupnosti in njenih organov in je strokovni svetovalec 
pri njihovem delu. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

69. člen 
Garnizijske skupščine se morajo konstituirati do 

konca novembra 1974. 
Prvo sejo, na kateri naj se garnizijska skupščina 

konstituira, organizira in skliče poveljnik vojaške 
garnizije sporazumno z združenjem upokojencev, zdru- 
ženjem zveze borcev narodnoosvobodilne vojne in 
združenjem rezervnih vojaških starešin. i 

70. člen 
Medgarnizijske skupščine se morajo konstituirati do 

konca decembra 1974. 
Starešina poveljstva, v katerega sedežu se ustanovi 

medgarnizijska skupščina, organizira in skliče prvo sejo 
prve medgarnizijske skupščine, izvoljene po tem sta- 
tutu, in jo vodi do izvolitve njenega predsednika. 

71. člen 

Skupščina skupnosti se mora konstituirati do konca 
januarja 1975. 

Skupščina skupnosti določa sporazumno z zveznim 
Sekretarjem za ljudsko obramo merila iz 2. točke 17. 
člena tega statuta za delegate, ki jih bo medgarnizijska 
skupščina delegirala v prvo skupščino skupnosti, ki se 
ustanavlja po tem statutu. 

72. člen 
Mandat članov Začasne skupščine skupnosti soci- 

alnega zavarovanja vojaških zavarovancev in Skup- 
ščina skupnosti socialnega zavarovanja vojaških zava- 
rovancev, konstituiranih od 1. januarja 1973 do kon- 
stituiranja skupščine skupnosti po tem statutu, se ne 
šteje za mandat delegatov po tem statutu. 

73. člen 
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v »Urad- 

nem listu SFRJ«. 

Skupščina skupnosti socialnega zavarovanja 
vojaških zavarovancev , | 

St. 20-1. 
Beograd, 26. junija 1974. 

Predsednik 
generalpodpolkovnik: 
Mirko Novović s. r. 

842. j 1 i -j 

Na podlagi tretjega odstavka 127. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških 
zavarovancev (»Uradni list SFRJ« št. 67/72) je sprejela 
Skupščina skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

POSLOVNIK 

SKUPŠČINE SKUPNOSTI SOCIALNEGA ZAVARO- 
VANJA VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV 

I. Splošne določbe i 

1. člen 
Skupščina skupnosti socialnega zavarovanja vo- 

jaških zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: skupšči- 
na) in njeni organi delajo po tem poslovniku skladno 
s statutom skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: statut). 

2. člen i 
Statut in splošni akti ter drugi akti, ki jih spre- 

jema skupščina, kot tudi sklepi, predlogi in mnenja 
izvršilnega odbora skupščine in skupščinskih odborov 
ter komisij (v nadaljnjem besedilu: odbori) in drugih 
organov skupščine morajo imeti pismeno obliko. 

Predlogi splošnih in drugih aktov se predložijo 
skupščini v obliki, v kateri jih ona sprejme. 

3. člen 
Delo skupščine in odborov poteka na sejah. 

4. člen 
Na sejo skupščine se vabijo in pri njenem delu 

sodelujejo delegati v skupščini, imajo pa pravico biti 
navzoči in sodelovati pri delu tudi predstavniki Skup- 
ščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta. Zveznega sek- 
retariata za ljudsko obrambo in druge povabljene 
osebe. 

Ce je seja skupščine1 javna, smejo biti na njej 
navzoči predstavniki družbenopolitičnih organizacij in 
druge osebe, čeprav niso bile povabljene, vendar brez 
pravice sodelovanja pri delu skupščine. 

Pri odločanju sodelujejo samo delegati. 

5. člen 
Na sejo odborov se vabijo in pri njenem delu so- 

delujejo člani omenjenih odborov, smejo pa biti nav- 
zoči, če so bili povabljeni, tudi predstavniki drugih 
organov, družbenopolitičnih in drugih organizacij ter 
druge osebe. 

Pri odločanju sodelujejo samo člani odborov. 

6. člen 
Služba za izvajanje pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja vojaških 
zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: strokovna služba) 
zagotavlja navzočnost ustrezne strokovne osebe kot 
strokovnega svetovalca — za vsako sejo skupščine ali 
odbora. 

. 1 7. člen 1 
O poteku seje skupščine oziroma odbora se piše 

zapisnik po določbah statuta in tega poslovnika. 
O poteku seje se lahko pišejo stenografski zapiski, 

ki obsegajo popolen potek seje, ali ta snema z magnet 
tofonom. 
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V stenografske zapiske se zapišejo vsa ustna izva- 
janja. ' 

Udeleženec seje lahko dobi, če to zahteva, na vpog- 
led stenografske zapiske oziroma magnetofonske pos- 
netke. Udeleženec seje sme glede sloga spremeniti svoje 
izvajanje, prevedeno s stenografskih zapiskov oziroma 
posneto z magnetofonskih posnetkov, vendar ne sme 
spremeniti smisla in bistva svojega izvajanja. 

Ce se odloči, da se s seje ali samo z dela seje 
izključi javnost, se na tej seji oziroma njenem delu 
pišejo poseben zapisnik ter posebni stenografski za- 
piski ali njen potek posebej snema z magnetofonom. 

8. člen 
Za polnoveljavnost dela odbora je potrebna nav- 

zočnost več kot polovice njegovih članov. 
Odbor odloča z večino glasov svojih navzočih čla- 

nov, če statut ali ta poslovnik ne določata drugače. 

II. Konstituiranje I 

, z 9. člen 
Prvo sejo novo izvoljenega odbora skliče delegat, 

izvoljen za člana odbora, ki je prvi po vrstnem redu 
članov v sklepu o izvolitvi članov odbora. On predlaga 
dnevni red in vodi delo odbora do izvolitve njegovega 
predsednika, 

10. -člen 
Mandate novo izvoljenih delegatov v skupščini 

verificira skupščina na predlog verifikacijske komisije, 
katere člane izvoli izmed delegatov na prvi seji. 

Pravico predlagati kandidate za člane verifikacij- 
ske komisije ima vsak delegat v skupščini. Člani te 
komisije se izvolijo z javnim glasovanjem, za izvolje- 
nega pa se šteje tisti kandidat, ki dobi večine glasov 
navzočih delegatov. Člani verifikacijske komisije- izvo- 
lijo izmed sebe predsednika komisije, zapisnikarja pa 
določi vodja strokovne službe. 

Delegati, katerih mandat je sporen, imajo pravico 
sodelovati pri obravnavi o verifikaciji, vendar ne mo- 
rejo glasovati o verifikaciji svojega mandata. ) 

11. člen ' I 1 

Mandat novo izvoljenih članoV odbora verificira 
predsedujoči na prvi seji po izvolitvi in po sklepu o 
izvolitvi novih članov odbora. 

12. člen 1 

Na prvi seji voli novo izvoljena skupščina predsed- 
nika skupščine in namestnika predsednika skupščine 
ter člane odborov, katerih ustanavljanje je po statutu 
obvezno. 

! ■ III. Sklicevanje sej 

13. člen 
Sejo skupščine oziroma sejo odbora sklicuje pred- 

sednik skupščine oziroma predsednik odbora s poši- 
ljanjem pismenega vabila skupaj z gradivom za sejo 
in zapisnikom s prejšnje1 seje vsakemu delegatu v skup- 
ščini oziroma članu odbora ter drugi osebi, ki se vabi 
na sejo, in sicer nazpozneje v 7 dneh pred sejo. 

Skupščinski odbor oziroma komisija lahko poobla- 
sti^ enega izmed svojih članov, ki stalno prebiva v se- 
dežu skupščine, da sklicuje seje skupščinskega odbora 
oziroma komisije, če predsednik in namestnik predsed- 
nika omenjenega odbora oziroma komisije prebivata 
izven sedeža skupščine. 

Ce sta predsednik in namestnik predsednika'skup- 
ščine zadržana, da skličeta sejo, jo skliče izvršilni od- 
bor skupščine, sejo izvršilnega odbora skupščine vodja 
strokovne službe, sejo skupščinskega odbora ali ko- 
misije pa član skupščinskega odbora oziroma komisije, 
ki je za to pooblaščen. 

14. člen 
Dnevni red seje pripravlja in predlaga predsednik. 
Ce skliče sejo oseba iz drugega in tretjega odstav- 

ka 13. člena tega poslovnika, ta pripravlja in predlaga 
dnevni red seje vse dotlej, dokler predsedniku ali na- 
mestniku predsednika ni mogoče, da prevzame ome- 
njene posle. 

Predsednik skupščine se dogovarja š predsednikom 
izvršilnega odbora skupščine in z vodjo strokovne služ- 
be o vprašanjih, ki naj bodo vključena v predlog dnev- 
nega reda seje. 

15. člen 
Gradivo za seje pripravlja strokovna služba na 

zahtevo skupščine ali njenih organov oziroma na last- 
no pobudo. 

Gradiva za seje se pripravljajo kot predlogi sploš- 
nih aktov in kot sklepi, priporočila, smernice, poročila, 
analize in informacije o uresničevanju pravic vojaških 
zavarovancev, o poslovanju sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev ter 
sklada zdravstvenega zavarovanja vojaških zavarovan- 
cev ali o delu strokovne službe. i r 

i . , i 1 IV. Delo na sejah 1 

16. člen 
Predsednik začne sejo, vodi njeno delo in jo sklene. 
Po otvoritvi seje ugotovi predsednik, ali je na seji 

navzočih dovolj njenih delegatov oziroma članov od- 
bora za polnoveljavno delo na seji in vpraša delegate 
oziroma člane, ali imajo k zapisniku s prejšnje seje 
kakšno pripombo. 

17. člen '\ i ' 
Zapisnik, ki se piše o poteku seje, vsebuje: 
1) ime organa (skupščine, odbora ali komisije), ki 

je imel sejo; 
2) zaporedno številko (kronološko) seje; 
3) čas, ko je bila seja (dan, mesec, leto in uro, ko 

se je seja začela); 
4) kraj, kjer je bila seja (kraj, ulica in hišna šte- 

vilka, številka prostora — dvorane v poslopju); 
5) ime in priimek ter funkcijo predsedujočega; 
6) število navzočih delegatov, število odsotnih de- 

legatov in ugotovitev o tem, ali obstoja kvorum za 
polnoveljavnost dela; 

7) predložene predloge, izid glasovanja o predlogu, 
ugotovitev o sprejetih splošnih aktih, sklepih in dru- 
gih aktih; 

8) čas (datum in uro) in razlog prekinitve seje; 
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9) čas (datum in uro) nadaljevanja seje; 
10) druge potrebne podatke; 
11) čas (datum in uro), ko je bila seja končana; 
12) podpis predsedujočega; 
13) podpise zapisnikarja in overiteljev zapisnika. 

18. člen 
Vsak delegat v skupščini oziroma član odbora ima 

pravico dati pripombe k vročenemu zapisniku o po- 
teku predhodne seje. 

O utemeljenosti pripomb odloča skupščina oziro- 
ma odbor brez obravnave. 

Pred določitvijo dnevnega reda seje skupščine, 
lahko postavi delegat v skupščini predsedniku izvršil- 
nega odbora skupščine oziroma vodji strokovne službe 
pismeno ali ustno vprašanje iz pristojnosti skupščine, 
njenih organov in strokovne službe. Če na postavljeno 
vprašanje ni mogoče dati odgovora na isti seji, se mora 
dati na prvi naslednji seji v pismeni obliki. 

19. člen 
Ce se ugotovi, da se seja lahko začne, določi skup- 

gčina oziroma odbor dnevni red po predlogu, ki je bil 
vročen z vabilom za sejo. 

Predlagani dnevni red se lahko, dopolni ali spre- 
meni na predlog delegata v skupščini oziroma članov 
odbora. 

Med sejo praviloma ni dovoljeno dopolnjevati do- 
ločenega dnevnega reda, vendar se sme spremeniti 
vrstni red obravnavanja posameznih vprašanj. Z dnev- 
nega reda se sme črtati vprašanje, če je za njegovo 
rešitev treba dobiti mnenje posameznih organov, re- 
Siti kakšno predhodno vprašanje, opraviti dopolnilno 
razčlenitev gradiva ali pa če ni potrebe, da se zadevno 
vprašanje obravnava. 

Na seji se smejo obravnavati samo vprašanja, ki 
so predlagana v dnevnem redu. 

20. člen 
Obravnavanje vprašanja, ki je na dnevnem redu 

seje, se začne z ustnim izvajanjem poročevalca, če 
skupščina oziroma odbor ne določi drugače. 

Poročevalec mora na zahtevo skupščine oziroma 
odbora razložiti vse gradivo ali posamezne njegove 
dele. 

Sprememba in dopolnitev posameznega gradiva se 
lahko predlaga ustno ali pismeno na seji. 

21. člen 
Vprašanja, ki so na dnevnem redu seje, se obrav- 

navajo praviloma v načelu in v podrobnostih. 
Načelno in podrobno obravnavanje lahko obsega 

predloge splošnih aktov in sklepov, priporočil in smer- 
nic, kot tudi poročila, ki so predložena skupščini ozi- 
roma odborom. 

Druga vprašanja se obravnavajo praviloma hkrati 
v načelu in v podrobnostih. 

O vsakem vprašanju, ki je na dnevnem redu, se 
odloči, ali bo v načelu in v podrobnostih obravnavano 
posebej ali hkrati.   

22. člen 
Udeleženci seje smejo govoriti, ko zahtevajo in 

dobijo besedo od predsednika. 
Predsednik daje besedo po vrsti, kot so se prig- 

lasili. 
Predsednik sme dati predlagatelju besedo, ne gle- 

de na vrsto priglasitve le, če ta zahteva spremembo ali 
dopolnitev predloga ali njegovo utemeljitev. 

23. člen 1 

Skupščina oziroma odbor lahko sklene na predlog 
predsednika ali delegata oziroma člana odbora, da je 
izvajanje delegatov oziroma članov odbora časovno 
omejeno. 

i 
24. člen 1 

Udeleženec seje sme govoriti le o vprašanju, ki 
se obravnava. 

Udeleženca seje sme prekiniti ali opomniti k redu 
samo predsednik. , ] 

V. Vzdrževanje reda na seji 

25. člen 
Predsednik ima izključno pravico in dolžnost 

vzdrževati na seji red, ki ga določa ta poslovnik. 

26. člen 
Za kršitve reda na seji se smeta izrekati udeležen- 

cu tale ukrepa: opomin in odvzem besede. 

27. člen 
Opomin se izreče udeležencu seje, ki s svojim go- 

vorjenjem ali obnašanjem krši red na seji ali določbe 
tega poslovnika ali uporablja izraze, ki niso v skladu 
z dostojanstvom skupščine oziroma odbora. 

Odvzem besede se izreče udeležencu,seje, ki kljub 
opominu znova enako prekrši red na seji. 

28. člen 
Opomin izreče predsednik, ko oceni, da je to po- 

trebno. 
O odvzemu besede se odloča na predlog predsed- 

nika ali delegata v skupščini oziroma člana odbora z 
večino glasov navzočih delegatov oziroma članov od- 
bora. 

Ce predsednik ne more z rednimi ukrepi ohraniti 
reda na seji, prekine sejo. 

VI. Sprejemanje splošnih in drugih aktov 

29. člen 
Splošni in drugi akti skupščine in odborov se spre- 

jemajo na seji skupščine oziroma odbora. 

30. člen 
Izvršilni odbor skupščine določi predloge splošnih 

in drugih aktov, ki se predložijo skupščini. 
Predlog splošnega akta obravnava izvršilni odbor 

z gledišča pristojnosti za njegovo sprejemanje, potrebe 
sprejemanja, utemeljenosti načel, na katerih naj te- 
melji, ter njihove pravilne in dosledne razčlenjenosti, 
kot tudi z gledišča vsebine akta. 

Izvršilni odbor obravnava splošne akte tudi v pod- 
robnostih tako, da razpravlja o posameznih določbah' 
predloženega akta. 

Ce se med načelno obravnavo ugotovi, da v pred- 
logu splošnega akta ni pravilno in dosledno izvedena 
osnovna zamisel politike skupščine, se ne obravnava 
v podrobnostih. Izvršilni odbor obvesti predsednika 
skupščine, naj predlaganega akta ne da na dnevni red 
seje. 
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31. flen 
Ce skupščina obravnava predloge splošnih aktov, 

določi Izvršilni odbor skupščine svojega predstavnika. 
Predstavnik izvršilnega odbora razloži stališče iz- 

vršilnega odbora o vprašanju, ki se obravnava, in ima 
pravico predlagati v imenu izvršilnega odbora spre- 
membe in dopolnitve in se izjaviti o predlaganih spre- 
membah in dopolnitvah, brž ko so predlagane. 

Сз se predstavnik izvršilnega odbora strinja s 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami, postanejo 
te sestavni del predloga splošnega akta. če pa se z njimi 
ne strinja, odloči skupščina z glasovanjem. Ce je več 
predlogov za spremembo ali dopolnitev iste določbe 
predloga splošnega akta, se glasuje o njih po vrsti, kot 
so bili predloženi. 

Predlagane spremembe ali dopolnitve, ki jih skup- 
ščina sprejme, postanejo sestavni del predloga sploš- 
nega akta. 

32. člen 
Skupščinski odbor oziroma komisija odloča o na- 

činu obravnavanja osnutkov splošnih aktov. 

33. člen 
Skupsčlr" oziroma odbori-odločajo o načinu obrav- 

navanja drugih aktov (sklepov, priporočil, smernic idr.), 
razen aktov, s katerimi se odloča o pravicah in obvez- 
nostih posameznikov. 

Akti, s katerimi se odloča o pravicah in obvezno- 
stih posameznikov, se obravnavajo na način in po po- 
stopku, ki sta določena za sprejemanje teh aktov. 

34. člen 
Ko je obravnava posameznega vprašanja iz dolo- 

čenega dnevnega reda končana oziroma ko predsednik 
Ugotovi, da nihče več ne zahteva udeležbe v njegovi 
obravnavi, se preide h glasovanju, če se mora o ob- 
ravnavanem vprašanju sprejeti akt. - 

Ce predsednik meni, da je zadevno vprašanje do- 
volj obravnavano, čeprav še niso govorili vsi prigla- 
šeni govorniki, lahko zahteva od preostalih govornikov, 
da se izjavijo, ali bodo govorili ali pa od tega odsto- 
pili. Ce preostali govorniki od tega ne odstopijo, lahko 
skupščina oziroma odbori na predlog predsednika brez 
debate odločijo o nadaljnji obravnav 

Preden se preide h glasovanju, mora predlagatelj 
ustno podati sklep, o katerem naj se skupščina oziro- 
ma odbori izjavijo, če ta ni podan že v.vročenem gra- 
divu oziroma če se sklep razlikuje od sklepa v gradivu. 

Sklep o vprašanju, ki je bilo predmet obravnave 
na seji, lahko predlaga vsak delegat v skupščini ozi- 
roma član odbora. 

O predlogu se glasuje po delih ali po posameznih 
njegovih določbah le. kadar je na predlog predsednika 
ali kakšnega drugega delegata v skupščini oziroma čla- 
na odbora na seji tako odločeno. 

35. člen 
Ce ni predloga, naj se sprejme sklep o vprašanju, 

ki je bilo obravnavano na seji, ali če obravnavano 
vprašanje ne zahteva sklepa, predlaga predsednik, naj 
se sklene obravnava zadevnega vprašanja in preide 
na naslednjo točko dnevnega reda. 

Vil. Glasovanje 

36. člen 
Delegat v skupščini in član odbora glasujeta javno. 
Na predlog delegata v skupščini se lahko na seji 

odloči, naj bo glasovanje v skupščini tajno. 

37. člen 
Javno se glasuje z dviganjem rok. 
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik 

pozove delegate v skupščini qziroma člane odborov, naj 
se z dviganjem rok izrečejo, kdo je »za« predlog, nato 
pa kdo je »proti« predlogu, in končno, kdo se »vzdržu- 
je« glasovanja. 

38. člen 
Ce se glasuje tajno, predlaga predsednik skupščine 

komisijo treh članov za izvajanje glasovanja. Po usta- 
novitvi komisije za glasovanje določi predsednik čas, 
v katerem je treba pripraviti glasovnice. 

Na glasovnici se navedejo predlogi splošnih aktov 
oziroma imena predlaganih kandidatov, če se volijo 
organi skupščine ali razrešujejo delegati skupščine 
oziroma članov odbora, po vrsti, kot so bili predlagani. 

Ko komisija za volitve razdeli glasovnice, določi 
predsednik skupščine čas, ki je potreben, da se glasov- 
nice izpolnijo, in po preteku tega časa objavi začetek 
glasovanja. 

Delegat v skupščini obkroži v glasovnici zapored- 
no, številko pred predlogom splošnega akta oziroma 
pred imenom kandidata, za katerega glasuje tako, da 
spusti svojo prepognjeno glasovnico v glasovalno skri- 
njico. 

Ko je glasovanje končano, vpraša predsednik skup- 
ščine, ali so delegati, ki niso glasovali. Ce ugotovi, da 
kakšen de-legat ni glasoval, ga pozove, naj to stori. 

Vsak delegat sme glasovati za enega izmed pred- 
logov splošnega akta oziroma za toliko kandidatov, 
kolikor se jih voli. 

Ce je na glasovnici obkroženo več zaporednih šte- 
vilk pred več kot enim predlogom splošnega akta ozi- 
roma več zaporednih številk pred imeni kandidatov, 
kot se^voli članov, se šteje, da je delegat glasoval za 
tisti predlog splošnega akta oziroma za tistega kandi- 
data, ki je prvi po vrsti vpisan in obkrožen na glasov- 
nici. Ce je delegat obkrožil manj zaporednih številk 
pred imeni kandidatov, kot se jih voli, se šteje, da je 
glasoval samo za tiste kandidate, katerih zaporedne 
številke je obkrožil. Neobkrožena zaporedna številka 
pred predlogom splošnega akta se šteje za glas proti 
omenjenemu predlogu. 

Neveljavne so tiste glasovnice, v katerih zapored- 
no številke sploh niso obkrožene ali so obkrožene tako, 
da ni mogoče zanesljivo ugotoviti, katere zaporedne 
številke so obkrožene. 

Ce se odloča o razrešitvi, morata biti na glasovnici 
pred imenom delegata v skupščini oziroma člana od- 
bora, o čigar razrešitvi se glasuje, druga pod drugo be- 
sedi: »za razrešitev« in »proti razrešitvi«. 

Ce glasuje delegat za razrešitev, obkroži besedi: 
»za razrešitev«, če pa glasuje proti razrešitvi, obkroži 
besedi: »proti razrešitvi«. 
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39. člen 

Vsak delegat v skupščini ima pravico predlagati 
enega kandidata, skupina najmanj 5 delegatom pa lah- 
ko predlaga skupno število kandidatov za člane organa 
skupščine, ki se voli. 

Predlog kandidatov se predloži ustno ali pismeno. 
Predlog je dovoljeno umakniti do začetka glaso- 

vanja. 
Po končanem predlaganju kandidatov preide pred- 

sednik skupščine k določitvi kandidatske liste, spo- 
roči, kateri predlogi so bili predloženi in jih da na gla- 
sovanje po vrsti, kot so bili predlagani. Ko predssd- 
nik objavi, da ss začne glasovanje, ne more nihče do- 
biti besede, razen če namerava govoriti o kršitvah po- 
slovnika. 

Ce je v kandidatski listi toliko število kandidatov, 
kolikor se jih voli, so izvoljeni tisti kandidati, za ka- 
tere je glasovala večina navzočih delegatov v^ skup- 
ščini. 

Ce predlagani kandidat ne dobi večine glasov, se 
volitve ponovijo; v tem primeru je dovoljeno dati nove 
predloge, kot tudi umakniti prejšnjo kandidaturo. 

Ce je bilo na kandidatski listi več kandidatov, 
kot se jih voli, so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobiii 
največ glasov navzočih delegatov v skupščini. 

40. člen 
V skupščini oziroma odboru je sprejet predlog 

splošnega akta, za katerega je glasovala večina nav- 
zočih delegatov oziroma članov odbora, če za posa- 
mezne akte s statutom in tem poslovnikom ni drugače 
določeno. 

41. čien 
Po glasovanju ugotovi predsednik izide glasova- 

nja, če je bilo glasovanje javno, komisija za glasova- 
nje pa, Ce je bilo glasovanje tajno. 

42. člen f 
Izid vsakega javnega glasovanja objavlja predsed- 

nik in razglaša, da je predlog sprejet ali razvrnjen. 
Pri objavljanju izida glasovanja je treba sporočili, 

koliko delegatov v skupščini je glasovalo, koliko je bilo 
neveljavnih glasovnic (če je bilo glasovanje tajno), ko- 
liko delegatov je glasovalo za vsak posamezen pred- 
log splošnega akta oziroma kandidata, koliko proti in 
koliko se jih je vzdržalo glasovanja. 

VIH. Odnosi s predstavniki tiska in drugih oblik 
informacij 

43. člen 

Predstavniki tiska in drugih oblik informacij se 
smejo udeleževati sej skupščine in odborov ter obve- 
ščati javnost o delu na teh sHsh, fe skupščina oziroma 
odbori ne odločijo drugače. 

O odnosih s predstavniki tiska in drugih oblik 
Informacij iz prvega odstavka tega člena skrbi pred- 
sednik skupščine oziroma po njegovi pooblastitvi vodja 
strokovne službe. 

I . IX. Končna določba 

44. člen 
Ta poslovnik začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ <. 

Skupščina skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

St. 21-1. 
Beograd, 26, junija 1974. 

I Predsednik 
: i i generalpodpolkovnik: 

Mirko Novovič s. r. 

843. 

Na podlagi 244. člena ustave SFRJ sklepajo repub- 
like in avtonomni pokrajini 

DOGOVOR 

O OBLIKOVANJU SREDSTEV SOLIDARNOSTI NA- 
RODOV IN NARODNOSTI JUGOSLAVIJE TER RE- 
PUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN ZA ODPRAV- 

LJANJE POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ 

1. člen 
Da bi uresničile ustavna načela o varstvu in soli- 

darnosti pri odpravljanju splošne nevarnosti, so se 
republike in avtonomni pokrajini soglasile, da obliku- 
jejo sredstva solidarnosti narodov in narodnosti Jugo- 
slavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odprav- 
ljanje posledic elementarnih nesreč. 

2. člen 
Sredstva solidarnosti so namenjena za odpravljanje 

posledic elementarnih nesreč, ki so jih v republikah 
in avtonomnih pokrajinah pretrpeli občani, organiza- 
cije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti 
in družbenopolitične skupnosti, kot tudi za medsebojno 
pomoč republikam in avtonomnima pokrajinama, v ka- 
terih so nastale škode zaradi velikih elementarnih ne- 
sreč. ob pogojih in na način, ki ga določa ta dogovor, 

3. člen 
Z elementarnimi nesrečami so po tem dogovoru 

mišljeni: potres, poplava in druge nesreče, ki jih 
s svojimi predpisi določijo republike in avtonomni po- 
krajini. pri katerih pa sta ogrožena življenje ali zdrav- 
je večjega števila ljudi oziroma je povzročena večja 
Skoda. 

Po tem dogovoru se smejo sredstva solidarnosti za 
medsebojno pomoč republikam in avtonomnima pokra- 
jinama uporabljati samo za odpravljanje posledic 
večjih potresov ali poplav. 

4. člen 
Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 

s svojimi predpisi zagotovijo, da se sredstva solidar- 
nosti v republiki in avtonomni pokrajini oblikujejo V 
višini 0,2V» na leto od družbenega proizvoda vsega 
gospodarstva republike oziroma avtonomne pokrajine 
za preteklo leto. 
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Republike in 'avtonomni pokrajini so soglasne, da 
prenehajo obveznosti izločanja sredstev solidarnosti, ko 
ta dosežejo raven najmanj 2°/« družbenega proizvodu 
vsega gospodarstva republike oziroma avtonomne po- 
krajine v letu, ki mu sledi leto, v katerem preneha 
obveznost izločanja sredstev solidarnosti. 

Družbeni proizvod vsega gospodarstva iz tega člena 
se določa po podatkih Zveznega zavoda za statistiko. 

5. člen 
Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 

se sredstva solidarnosti oblikujejo iz dohodka, ki se 
doseže z izdajo »znamk solidarnosti« med »Tednom 
solidarnosti«, prispevka, ki ga na dan 26. julija vsako 
leto ob Dnevu solidarnosti narodov in narodnosti Ju- 
goslavije ter republik in avtonomnih pokrajin pri 
obrambi in odpravljanju posledic elementarnih nesreč 
dajejo delovni ljudje^ in občani v obliki prispevkov, 
pomoči, daril in iz drugih virov, ki jih določijo repub- 
like in avtonomni pokrajini. 

Sredstva solidarnosti se oblikujejo tudi iz prispev- 
kov jugoslovanskih delavcev, zaposlenih v tujini. 

Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 
s svojimi predpisi oprostijo izločena sredstva solidar- 
nosti davkov in prispevkov. 

6. člen 
Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 

s svojimi predpisi določijo vire in način izločanja sred- 
stev solidarnosti. 

7. člen 
Da bi se zbrala sredstva solidarnosti, so republike 

in avtonomni pokrajini soglasne, da se vpelje »Teden 
solidarnosti«. 

»Teden solidarnosti« traja od 26. julija do 1, avgusta 
vsako leto. Republike in avtonomni pokrajini bodo s 
svojimi predpisi poskrbele, da se med »Tednom soli- 
darnosti« plačajo »znamke solidarnosti« za vse poštna 
pošiljke iev za vse vstopnice za kulturne, zabavne, 
športne in druge prireditve. »Znamke solidarnosti« se 
izdajo kot znamke v enotni emisiji. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo sporazum- 
no uredile vprašanja vrednosti, izdaje "in prodaje 
»znamk solidarnosti« ter način kritja stroškov za nji- 
hovo izdajo in prodajo. 

8. člen 
Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 

predlagajo Skupščini SFRJ, .naj sprejme predpis, s ka- 
tel-ini bi se sredstva anuitet od doslej odobrenih kre- 
ditov za odpravo posledic elernentarnih nesreč pre- 
nesla v sredstva solidarnosti republik in avtonomnih 
pokrajin sorazmerno udeležbi vsake republike oziroma 
avtonomne pokrajine pri oblikovanju sredstev omenje- 
nih kreditov. 

9. člen 
Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 

se vsa sredstva solidarnosti vplačujejo in vodijo na 
posebnih računih, na način in ob pogojih, ki jih te 
predpišejo. Z omenjenimi predpisi bodo republike in 
avtonomni pokrajini zagotovile, da se sredstva solidar- 
nosti ne uporabljajo trajno v druge namene razen za 
namene iz tega dogovora, in da bodo likvidna tako, da 
se, če pride do elementarnih nesreč, lahko uporabijo 

; y namene, ki jih določa ta dogovor. 

Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 
se sredstva solidarnosti, oblikovana v organizacijah 
združenega dela, evidentirajo in vodijo na posebnih 
računih pri omenjenih organizacijah. 

10. člen 
Denarna sredstva, ki jih dajo tuje države, medna- 

rodne Organizacije in druge domače ter tuje pravne 
in fizične osebe kot pomoč, prispevek in darilo, za od- 
pravo posledic elementarnih nesreč, se evidentirajo na 
posebnem računu, ki ga določi republika oziroma avto- 
nomna pokrajina, kateri so ta sredstva namenjena. 

Materialne vrednosti, ki so naslovljene, se pošljejo 
pristojnemu republiškemu oziroma pokrajinskemu od- 
boru Rdečega križa za pomoč na ogroženem območja. 

Denarna sredstva in materialne vrednosti, poslane 
kot pomoč, kadar ni elementarnih nesreč ali odprav- 
ljanja posledic elementarnih nesreč, ki niso naslovljena,, 
se odstopijo Jugoslovanskemu Rdečemu križu. 

11. člen 
Sredstva solidarnosti se uporabljajo za pomoč re- 

publiki oziroma avtonomni pokrajini, ki je pretrpela 
škodo zaradi elementarnih nesreč iz drugega odstavka 
3. člena tega dogovora v znesku, ki presega З^/о druž- 
benega proizvoda vsega njenega gospodarstva, dose- 
ženega v predhodnem letu. 

12. člen 
Za pomoč za odpravo škod zaradi elementarnih' 

nesreč iz drugega odstavka 3. člena tega dogovora na 
ozemlju posamezne republike oziroma- avtonomne po- 
krajine se predvsem updrabljajo sredstva solidarnosti 
omenjene republike oziroma avtonomne pokrajine, in 
sicer v znesku iz drugega odstavka 4. člena tega do- 
govora, če pa omenjena sredstva niso zadostna, sc 
sorazmerno uporabljajo sredstva solidarnosti drugih 
republik in avtonomnih pokrajin, vendar največ do 
zneska, ki ga določa drugi odstavek 4. člena tega do- 
govora. ' , 

13. člen 
Ce prizadenejo elementarne nesreče hkrati dve ali 

več republik oziroma avtonomni pokrajini, se sredstva 
solidarnosti uporabljajo za odpravo škode v omenjenih 
republikah oziroma avtonomnih pokrajinah sorazmerno 
nastalim škodam v skladu z 12. členom tega dogovora. 

14. člen 
Ce se uporabljajo sredstva solidarnosti po 12. in 13. 

členu tega dogovora, so republike in avtonomni pokra- 
jini soglasne, da v roku, o katerem se dogovorijo, za- 
gotovijo iz svojih dohodkov potrebna sredstva za na- 
mene iz drugega odstavka 3. člena tega dogovora, 
vendar največ v znesku iz drugega odstavka 4. člena 
tega dogovora. 

15. člen 
Pogoje in način uporabljanja sredstev solidarnosti 

v republiki oziroma avtonomni pokrajini za namene iz 
prvega odstavka 3. člena tega dogovora bodo uredile 
republike in avtonomni pokrajini. 

16. člen 
Višina pomoči republikam in.avtonomnima pokra- 

jinama se določi na podlagi ugotovljene skupne škode 
in meril iz 11. člena tega dogovora. 
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Višina škode se ugotavlja na način in po metodo- 
logiji, po kateri ugotavljajo škodo zavarovalnice. 

17. člen 
Republike in avtonomni pokrajini so soglasne, da 

se sredstva solidarnosti ne smejo uporabljati; 
1) za pomoč za odpravo škod zaradi elementarnih 

nesreč, ki niso določene v 3, členu tega dogovora; 
2) za pomoč za odpravo škod zaradi elementarnih 

nesreč, ki so nastale zaradi neizvajanja oziroma ne- 
pravilnega izvajanja veljavnih predpisov; 

3) za pomoč za odpravo škod zaradi elementarnih 
nesreč, za katere se je po, pogojih in predpisih o zava- 
rovanju premoženja in oseb lahko opravilo zavarovanje 
pri zavarovalnicah, pa to ni bilo storjeno; 

4) za pomoč za odpravo škod zaradi elementarnih 
nesreč, za katere so zagotovljena sredstva rezerv ali se 
po veljavnih predpisih zagotavljajo sredstva v prora- 
čunih ali skladih družbenopolitičnih skupnosti oziroma 
v skladih organizacij združenega dela. 

18. člen 
O dajanju sredstev solidarnosti republiki oziroma 

avtonomni pokrajini kot pomoč za odpravo posledic 
elementarnih nesreč v primeru iz drugega odstavka 
3. člena tega dogovora se republike in avtonomni po- 
krajini v skladu z določbami tega dogovora posebej 
dogovorijo. 

19. člen 
Sredstva solidarnosti se dajo praviloma brez vra- 

Cilne obveznosti. Sredstva solidarnosti, ki so bila do- 
bljena kot pomoč, se morajo predvsem uporabljati za 
saniranje važnejših gospodarskih in drugih objektov, ki 
so pomembni za gospodarstvo republike oziroma avto- 
nomne pokrajine oziroma so nujni za normalno živ- 
ljenje občanov. 

, 20. člen 
Republika oziroma avtonomna pokrajina, ki uživa 

pomoč, mora dati podatke in omogočiti vpogled v do- 
kumentacijo drugim republikam oziroma avtonomnima 
pokrajinama, da bi preverile ugotovljene škode in na- 
mensko uporabljanje sredstev solidarnosti, dobljenih 
kot pomoč. 

Ce republika oziroma avtonomna pokrajina nena- 
mensko uporablja sredstva solidarnosti, ki jih je dobila 
kot pomoč, ali če ne omogoči vpogleda v dokumenta- 
cijo o nastali škodi, ustavijo druge republike in avto- 
nomni pokrajini nadaljnjo pomoč in zahtevajo povra- 
čilo sredstev solidarnosti, ki so bila dana kot pomoč. 

21. člen 
Ob, elementarnih nesrečah, za katere se da pomoč ' 

po določbah tega dogovora in da bi se učinkoviteje in 
popolneje odpravljale posledice elementarnih nesreč, 
bodo republike in avtonomni pokrajini dogovorno pred- 
lagale, naj pristojni organi federacije izdajo predpise 
o oprostitvi carin in drugih uvoznih davščin, o olaj- 
šavah pri dobivanju in uporabi deviznih sredstev ter 
o ukrepih na področju kreditno-monetarne politike, 
kot tudi, da določijo obseg omenjenih olajšav in njihovo 
{rajanje. 

22, člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga potrdijo skupščine 

republik in avtonomnih pokrajin. 

23. člen 
Ta dogovor se objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

St. 22-1. 
Beograd, 8. maja 1974. 

Za SR Bosno in Hercegovino 
član izvršnega sveta in republiški 
sekretar za finance: 
Obrad Piljak s. r. 

Za SR Črno goro 
namestnik republiškega sekretarja 
za finance: 
I)ani!o Aleksic s. r. 

Za SR Hrvatsko 
član izvršnega sveta Sabora: 
Zvonko Spoijar s. r. 

Za SR Makedonijo 
član izvršnega sveta in republiški 
sekretar za finance: 
Kisto FHipovski s. r. 

Za SR Slovenijo 
namestnik republiškega sekretarja 
za finance: 
Jože Tepina s. r. 

Za SR Srbijo 
član izvršnega sveta in republiški 
sekretar za finance: 
Miloš Milosavljević s. r. 

Za SAP Vojvodino 
podsekretarka v pokrajinskem 
sekretariatu za finance: 
Julijana Vuletic s. r. 

Za SAP Kosovo 
član izvršnega sveta: 
liijaz Ilijazi s. r. 

844. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O -SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA GONILNE, 
PLOSNATE IN OKROGLE JERMENE, ŠIVALNE 

JERMENE IN TESNILA 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 8. februarja 1974 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za gonilne, plos- 
nate in okrogle jermene, šivalne jermene in tesnila, s 
pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati 
svoje zadržane prodajne cene največ za 160/o. 
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2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 80 z dne 14. avgusta 1974. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: Kombinat »Konus« — 
Slovenske Konjice, »Borčanka« — Bor in »Utenzi- 
lija« — Leskovac. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Astra« — Ljub- 
ljana, »Konus« — Beograd, »Konus« — Novi Sad, 
»Konus« — Ljubljana, »Konus« — Celje, »Konus« 
— Ptuj, »Tehnohemija« — Beograd, »Indokomerc« 
— Zagreb, »Dravinjski dom« — Slovenske Konjice, 
»Niš promet« — Niš, MTT — Maribor, »Tanin« 
— Maribor in »Mlinoopskrba« — Zagreb. 

845. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA GRADBENE 
STROJE IN NAPRAVE TER NJIHOVE NADOMESTNE 

DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki pot- 
rošnikov so dne 12. junija 1974 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za gradbene stro- 
je in naprave ter.njihove nadomestne dele, ki jih ob- 
sega sporazum, s pristavkom, da smejo proizvajalne 
organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih 
pogojih in po ceniku, ki je sestavni del sporazuma, 
povečati svoje zadržane prodajne cene povprečno do 
15%. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih^ ki jih določa 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 669 z dne 23. avgusta 1974. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Gradiš« — Ljubljana, 
»Itas« — Kočevje, »Fagram« — Smederevo, »Ra- 
doje Dakič« — Titograd, »Progres« — Mladenovac, 
»Lifam« — Stara Pazova, »Liv« — Postojna, »Sig- 
mat« — Brestanica in »Tehnika« — Ljubljana. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: 26 kupcev-pot- 
rošnikov, podpisnikov sporazuma. 

846. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepata 
predstavnik proizvajalcev in predstavnik potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA CISTERNE 
ZA FEKALIJE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavnik potroš- 
nikov sta dne 11. julija 1974 sklenila in podpisala'spo- 
razum o spremembi zadržanih cen za cisterne za fe- 
kalije, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih pove- 
čati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša 
najvišja prodajna cena: ! 

din/kos 
1) za cisterno za fekalije CL—17 21.298 
2) za cisterno za fekalije CL—22 22.968 
3) za cisterno za fekalije CL—27 24.640 
4) za cisterno za fekalije CL—30 28.745 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah iri ob pogojih, ki jih določa 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 699 z dne 23. avgusta 1974. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: »Kreina« — Kranj. 
Predstavnik kupcev-potrošnikov: »Agrotehnika« — 
Ljubljana. 

847. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepata 
predstavnika proizvajalcev s predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA RADIJSKE 
SPREJEMNIKE IN SERVISNI MATERIAL ZANJE 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 15. julija 1974 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za radijske spre- 
jemnike in servisni material zanje, s pristavkom, da 
smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob 
sedanjih prodajnih pogojih povečati svoje zadržane 
prodajne cene za radijske sprejemnike povpi-ečno ■ do 
120/о, za servisni material za radijske sprejemnike pa 
povprečno do 25'Vo in po cenikih, ki so sestavni del 
sporazuma. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 318 z dne 23. avgusta 1974. 
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4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev: Elektronska industri- 
ja-Niš in »Iskra« — Sežana. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: 17 kupcev — po- 
trošnikov, podpisnikov sporazuma. 

ODLIKOVANJA ^ , 

UKAZ 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 337. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in 4. člena zakona o od- 
likovanjih Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije odločil, da se 

>; 
— ob šestdesetletnici življenja in dolgoletnem re- 

volucionarnem delu, za izredne zasluge v boju za svo- 
bodo in neodvisnost naše države, za graditev socializ- 
ma in razvoj miroljubnega sodelovanja ter prijatelj- 
skih odnosov med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in drugimi državami odlikuje 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z 
LENTO 

Kapor Milana Cedo. 

St. 30. 
Beograd, 1. aprila 1974. i 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

! UKAZ ' s 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 337. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in 4. člena zakona o od- 
likovanjih Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije odločil, da se 

— za prispevek pri gojitvi prijateljskega sodelo- 
vanja med Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Kraljevino Nizozemsko odlikujejo: 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO 
ZVEZDO 

Fritz Alfred Behrendt, glavni politični karikaturist 
neodvisnega nizozemskega socialističnega dnevnika 
»Het Parool«; 

Jacobo Arres Agnitus Knoppers, član nizozemske- 
ga dela mešane jugoslovansko-nizozemske komisije za 
ekonomsko, industrijsko in tehnično sodelovanje; 

Jan Wessel Menger, direktor Fondacije za kontro- 
lo mlekarske industrije na območju severne Nizo- 
zemske. 

St. 33. 
Beograd, 5. aprila 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

i I UKAZ 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 337. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in 4. člena zakona o od- 
likovanjih Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije odločil, da se 

— za dolgoletno revolucionarno delo in posebne 
zasluge na področju javnega delovanja, ki prispeva k 
splošnemu napredku države, odlikuje 

Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM 

Cetinič Marina Marin. 

St. 34. 
Beograd, 12. aprila 1974. i 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 
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Stran. 
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