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545. 
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o sve- 

tu za ljudsko obrambo Predsedstva Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 
50/74) je sprejelo Predsedstvo SFRJ 

ODLOK1 

o izvolitvi Članov sveta za ljudsko 
OBRAMBO PREDSEDSTVA SFRJ 

Za člane sveta za ljudsko obrambo Predsedstva 
SFRJ se izvolijo poleg članov sveta, ki so določeni v 
zakonu o svetu za ljudsko obrambo Predsedstva SFRJ: 

1. predsedujoči predsedstva CK ZKJ 
2. Minič Miloš, član predsedstva CK ZKJ 
3. Kurtovič Todo, predsednik zvezne konference 

SZDLJ 
4. Spiljak Mika, predsedujoči sveta ZSJ 
5. Margan dr. Ivo, podpredsednik Zveznega izvrš- 

nega sveta 
6. Matic Petar, predsednik komisije za SLO pred- 

sedstva CK ZKJ 
7. Dolničar Ivan, podsekretar v ZSLO 
8. Sarac Džemil, podsekretar v ZSLO 
9. Daljević Milan, izvršni sekretar predsedstva CK 

ZKJ 
10. Cuić Dane, sekretar komiteja konference ZK v 

JLA 
11. Vujatović Dušan, pomočnik zveznega sekretarja 

za ljudsko obrambo za vojaško^gospodarski sektor. 

Beograd, 24. maja 1979. 
Št. 0-8 

Predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

Predsednik Predsedstva 
Predsednik republike; 
Josip Broz Tito, s. r. 

547. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 
0 RAZLASITVI ZAKONA O PROIZVODNJI 

OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

Razglaša se zakon o proizvodnji orožja m vojaške 
1 Objavljena v »Uradnem listu SFRJ« številka 26 z dne 8- junija 1979. 

opreme, ki ga je sprejela Skupšina SFRJ na seji 
Zveznega zbora dne 27. junija 1979. 

PR št. 784. 
Beograd, 27. junija 1979. 

Predsednik republike; 
Josip Broz Tito, s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ; 

Dragoslav Markovič , s. r. 

546. 
ZAKON2 

O PROIZVODNJI OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
Ta zakon ureja pogoje in način graditve zmoglji- 

vosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme; po- 
sebne pogoje za planiranje proizvodnje in proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme; posebne pogoje in način 
ustanavljanja, organiziranja, združevanja, prenehanja, 
spremembe poslovnega predmeta in drugih statusnih 
spremembah organizacij združenega dela, ki izdelujejo 
orožje in vojaško opremo; pogoje in način uresniče- 
vanja posebnega družbenega interesa na področju pro- 
izvodnje orožja in vojaške opreme; posebne pravice 
in obveznosti organizacij združenega dela, ki izdelu- 
jejo orožje in vojaško opremo, ter druga vprašanja na 
področju proizvodnje in notranjega prometa orožja in 
vojaške opreme; posebne pogoje glede uporabe, uprav- 
ljanja in razpolaganja s sredstvi, namenjenimi za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme, kakor tudi druga 
vprašanja, ki so pomemba za njuno proizvodnjo. 

2. člen 
Proizvodnja orožja in vojaške opreme je dejav- 

nost posebnega družbenega pomena. 
Proizvodnja gotovih proizvodov, polizdelkov, sklo- 

pov, podsklopov, delov, reprodukcijskega materiala, 
surovin in drugih proizvodov, kakor tudi opravljanje 
storitev, ki so posebnega pomena za proizvodnjo orož- 
ja in vojaške opreme — imata prioriteten pomen. 

3. člen 
Organi družbenopolitičnih skupnosti nastopajo v 

skladu s tem zakonom v mejah pravic in dolžnosti, 
določenih z ustavo in zakonom, s potrebnimi ukrepi, 
s katerimi zagotavljajo materialne in druge pogoje za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme, da se oboro- 
žene in druge sile ljudske obrambe Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije uspešno in učinkovito 
opremijo z orožjem in vojaško opremo iz domače pro- 
izvodnje. 

2 Objavljen u »Uradnem listu SFRJ« številka 30 z dne 
29. junija 1979. 
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4. Men 
S proizvodnjo orožja in vojaške opreme po tem za- 

konu so mišljeni razvoj novih sredstev ter tehnologija 
In izdelava sredstev oborožitve in vojaške opreme za 
opremljanje oboroženih sil Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: oborože- 
ne sile SFRJ) in za druge potrebe ljudske obrambe, 
kakor tudi priprave za njihovo izdelavo v vojni. 

5. člen 
Z orožjem in vojaško opremo po tem zakonu so 

mišljeni: funkcionalni kompleti aH sistemi, namenjeni 
za opremljanje oboroženih sil SFRJ ali za druge po- 
trebe ljudske obrambe, ki obsegajo osnovno sredstvo 
(ladjo, letalo, tank, vozilo, puško, radijsko napravo 
idr.) in elemente, ki zagotavljajo avtonomno in na- 
mensko funkcijo kompletov ali sistemov pri izvršitvi 
nalog (strelivo, razstrelivo, smodnik, pirotehnična, di- 
mna in zažigalna sredstva, specialne elektronske na- 
prave, optična sredstva idr.), specialna sredstva za ob- 
rambo in radiacijsko-biološko-kemično -zaščito, agre- 
gati, specialno orodje in pribor; embalaža za transport 
in hrambo; tehnična in eksploatacijska dokumentacija. 

6. člen 
Za ustanavljanje, konstituiranje, organiziranje, 

spremembo dejavnosti, združevanje, izločanje in dru- 
ge statusne spremembe organizacij združenega dela, 
ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, za proizvodnjo 
In notranji promet orožja in vojaške opreme, kakor 
tudi za uporabo, upravljanje in razpolaganje s sred- 
stvi za proizvodnjo orožja in vojaške opreme oziro- 
ma za sprejemanje programov in planov proizvodnje, 
graditve in razvoja zmogljivosti teh organizacij zdru- 
ženega dela veljajo pogoji in način, ki so določeni z 
zveznim zakonom, če ni s tem zakonom drugače do- 
ločeno. 

Imenovanje in razrešitev poslovodnega organa v or- 
ganizacijah združenega dela iz prvega odstavka tega 
člena se opravi po določbah tega zakona. 

II. DOLOČBE O STATUSNIH VPRAŠANJIH ORGA- 
NIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, KI IZDELUJEJO 

OROŽJE IN VOJAŠKO OPREMO 

7. člen 
S proizvodnjo orožja in vojaške opreme po tem 

zakonu se smejo ukvarjati: 
1) organizacije združenega dela, ki jih na pred- 

log Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo določi 
Zvezni izvršni svet kot organizacije združenega dela, 
ki izdelujejo orožje in vojaško opremo; 

2) organizacije združenega dela, ki v okviru svoje 
osnovne dejavnosti izdelujejo orožje in vojaško op- 
remo na podlagi dolgoročnih pogodb z Zveznim sekre- 
tarialm za ljudsko obrambo oziroma dolgoročnih po- 
godb o kooperaciji z organizacijami združenega' dela 
iz 1. točke tega člena; 

3) organizacije združenega dela, ki so na podlagi 
posebnega zveznega zakona določene za proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme v vojni. 

8. člen 
Delovno organizacijo za proizvodnjo orožja in vo- 

jaške opreme lahko ustanovijo tudi organizacije zdru- 
ženega dela, ki Izdelujejo orožje In vojaško opremo, 
iz 1. točke 7. člena tega zakona, če dobijo poprej so- 
glasje Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. 

9. člen 
Organizacija združenega dela, ki namerava usta- 

noviti delovno organizacijo iz 8. člena tega zakona, 
mora poslati Zveznemu sekretariatu za ljudsko ob- 
rambo elaborat o družbeni in ekonomski opravičenosti 
ustanovitve takšne, delovne organizacije. 

10. člen 
Delovna organizacija iz 8. člena tega zakona se 

ustanovi za uresničevanje enotnega procesa razvoja 
in proizvodnje orožja in vojaške opreme, nujne teh- 
nično-tehnološke ravni zmogljivosti za razvoj In pro- 
izvodnjo, orožja in vojaške opreme ter za zagotavlja- 
nje ekonomsko-pravne samostojnosti, da bi se zago- 
tovila obrambna sposobnost države in opremljale obo- 
rožene sile SFRJ z orožjem in vojaško opremo Iz do- 
mače proizvodnje. 

V delovno organizacijo iz prvega odstavka teg* 
člena se združujejo praviloma temeljne organizacija 
združenega dela, ki izključno ali pretežno izdelujeje 
orožje in vojaško opremo, v skladu z zakonom o zdru- 
ženem delu pa se lahko združujejo tudi druge temeljni 
organizacije združenega dela, s pogojem, da ш tem ne 
postane vprašljivo uresničevanje ciljev iz prvega od- 
stavka tega člena. 

11. člen 
Delovne organizacije, ki izdelujejo orožje in vo- 

jaško opremo, se lahko zaradi specializacije, družbe- 
ne delitve dela, doseganja skupnega dohodka in dru- 
gih skupnih interesov združujejo z drugimi delovnimi 
organizacijami za proizvodnjo orožja in vojaške op- 
reme ali z drugimi delovnimi organizacijami v se- 
stavljeno organizacijo združenega dela oziroma v dru- 
ge oblike združevanja dela in sredstev; pogoj pa je, 
da s takšnim združevanjem ne postane vprašljivo ures- 
ničevanje ciljev iz 10. člena tega zakona in uresniče- 
vanje posebnega družbenega interesa na področju pro- 
izvodnje orožja in vojaške opreme. 

12. člen 
Delavci imajo pravico in dolžnost organizirati del 

delovne organizacije, ki izdeluje orožje in vojaško op- 
remo, kot temeljno organizacijo združenega dela, če 
pomeni ta del delovne organizacije delovno celoto, 
temelječo na tehnično-tehnološki celoti zmogljivosti 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, v okviru 
katere se uresničuje učinkovita in zanesljiva proiz- 
vodnja orožja in vojaške opreme in zagotavljajo up- 
ravljanje, uporaba in razpolaganje z zmogljivostmi 
in drugimi sredstvi, namenjenimi' za njuno proizvod- 
njo, v skladu s tem zakonom. 

13. člen 
Razen po osnovah, določenih v 333. členu zakona 

o združenem delu, se razporedijo sredstva, pravice in 
obveznosti med temeljnimi organizacijami združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, in dru- 
gimi temeljnimi organizacijami v sestavi delovne or- 
ganizacije tudi po tehle osnovah: 

1) sredstva, ki so po programski usmeritvi v ce- 
loti ali deloma namenjena za proizvodnjo orožja in 
vojaške opreme, se razporedijo temeljnim organiza- 
cijam združenega dela, ki se ukvarjajo z omenjeno 
proizvodnjo; 

2) obveznosti, ki ne izvirajo iz poslov v zvezi s 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme, ter obveznosti, 
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H ne izvirajo iz skupnega poslovanja, se ne smejo 
razporejati med temeljne organizacije združenega de- 
la, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo. 

14. 61en 
V delovni organizaciji, ki izdeluje orožje in vojaš- 

ko opremo, se organizira za opravljanje poslov raz- 
voja orožja in vojaške opreme temeljna organizacija 
združenega dela ali delovna skupnost. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko or- 
ganizirajo posli razvoja orožja in vojaške opreme tudi 
v temeljni organizaciji združenega dela, ki izdeluje 
orožje in vojaško "opremo. 

Za opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti 
(energetika, fluidi, kovačnica, orodjarna, delavnica s 
stiskalnicami, vzdrževanje idr.), ki je posebnega po- 
mena za proizvodnjo orožja in vojaške opreme in ki 
ima skupen pomen za več temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, se v okviru delovne organizacije oziroma' 
sestavljene organizacije združenega dela organi-, 
žira temeljna organizacija združenega dela v sestavi 
delovne organizacije oziroma ustanovi delovna orga- 
nizacija v. sestavi sestavljene organizacije združenega 
dela. 

15. člen 
Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Zvezni iz- 

vršni svet in organizacije združenega dela, ki izdelu- 
jejo orožje in vojaško opremo, se natančneje razčle- 
nijo merila in kriteriji za uporabo s tem in z drugim 
zveznim zakonom določenih pogojev za organiziranje 
temeljnih organizacij združenega dela in za ustanav- 
ljanje delovnih organizacij, ki izdelujejo orožje in vo- 
jaško opremo. 

16. člen 
Za izločitev temeljnih organizacij združenega de- 

la, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, iz sestave 
delovne organizacije, za združitev delovne organizacije, 
ki izdeluje orožje in vojaško opremo, v sestavljeno 
organizacijo združenega dela in druge oblike združe- 
vanja dela in sredstev, za odločanje o drugih status- 
nih spremembah organizacij združenega dela, ki iz- 
delujejo orožje in vojaško opremo, kakor tudi za spre- 
membo dejavnosti organizacij združenega dela, ki iz- 
delujejo orožje in vojaško opremo, je potrebno poprej- 
šnje soglasje Zveznega sekretariata za ljudsko ob- 
rambo. 

17. člen 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo ne da so- 

glasja iz 16. člena tega zakona, če se z izločitvijo, zdru- 
žitvijo ali drugimi statusnimi spremembami iz 16. člena 
tega zakona ne zagotavljajo učinkovita in zanesljiva 
proizvodnja orožja in vojaške opreme, tehnično-tehno- 
loska celota zmogljivosti ter ekonomska in pravna 
samostojnost organizacije združenega dela, ki izdeluje 
orozje in vojaško opremo. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena, kakor tu- 
di soglasje za spremembo dejavnosti organizacije zdru- 
ženega dela, ki izdeluje orožje in vojaško opremo, 
je dolžan Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo dati 
ali odreči najpozneje v 60 dneh od prejema zahteve. 

Ce se Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo • 
vloženi zahtevi ne izjavi v roku iz drugega odstavk* 
tega člena, se šteje, da je zahtevano soglasje dano. 

Ce Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo odreče 
soglasje, odloč i o spornem vprašanju na zahtevo orga- 
nizacije združenega dela Zvezni izvršni svet. 

18. člen 
Samoupravni splošni akti organizacij združenega 

dela', ki izdelujejo orožje In vojaško opremo, in akti 
o njihovi ustanovitvi oziroma njihovem organiziranju, 
kakor tudi akti o njihovem vpisu v sodni register ne 
smejo vsebovati podatkov o poslovnem predmetu, kT' 
pomenijo tajne podatke ljudske obrambe. 

Ce to zahtevajo interesi obrambe in varnosti drža- 
ve, ne sme vsebovati firma oziroma ime organizacije 
združenega dela, ki izdeluje orožje in vojaško opremo. 
Označbe dejavnosti, ki jo opravlja takšna organizacija 
združenega dela. 

19., člen 
Zvezni sekretar za ljudsko obrambo'določi, v ka- 

terih temeljnih organizacijah združenega dela, delov- 
nih organizacijah in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, se 
individualni poslovodni organi oziroma predsednik Ir 
člani kolegijskih poslovodnih organov teh organizacij 
imenujejo in razrešujejo po 378. členu zakona o zdru- 
ženem delu v soglasju z Zveznim sekretariatom zs 
ljudsko obrambo. 

III. ZMOGLJIVOSTI "ZA PROIZVODNJO IN PROIZ 
VODNJA OROZJ A IN VOJAŠKE OPREME 

1. Zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme 

20. člen 
Z zmogljivostmi za proizvodnjo orožja in vojaške 

opreme po tem zakonu so mišljeni organiziran sistem, 
elementov, funkcionalno povezanih v proizvodno-teh- 
nološke celote (orodja za delo, infrastruktura, objekti, 
dokumentacija, specialna orodja in druga poslovna 
sredstva), ip kadri. 

21. člen 
Zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške 

opreme po 20. členu tega zakona sestavljajo: 
1) celotne zmogljivosti temeljnih organizacij zdru-. 

ženega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo; 
2) določene zmogljivosti oziroma deli teh zmoglji- 

vosti, ki so namenjene za proizvodnjo orožja in vojaš- 
ke, opreme, drugih temeljnih organizacij združenega 
dela, ki so z Zveznim sekretariatom za ljudsko ob- 
rambo ali z organizacijami združenega dela, ki izde- 
lujejo orožje in vojaško opremo, sklenile dolgoročno 
pogodbo o proizvodnji orožja in vojaške opreme ozi- 
roma o vzdrževanju teh zmogljivosti v trajni proiz- 
vodni sposobnosti; 

3) določene zmogljivosti temeljnih organizacij 
združenega dela, ki so na podlagi zveznega zakona; 
določene za proizvodnjo orožja in vojaške opreme T 
vojni. 
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22. člen 
Podlaga za graditev, modernizacijo, rekonstrukcijo, 

vzdrževanje in uporabo zmogljivosti iz 21. člena tega 
zakona so srednjeročni in letni programi graditve, mo- 
dernizacije, rekonstrukcije in vzdrževanja ter upora- 
be zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške op- 
reme (v nadaljnjem besedilu: program graditve). 

Pri izdelavi programa graditve sodelujejo z Zvez- 
nim sekretariatom za ljudsko obrambo organizacije 
združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško op- 
remo,,v okviru Skupnosti industrije orožja in vojaške 
opreme Jugoslavije. 

Program graditve izda Zvezni sekretariat za" ljud- 
sko obrambo na podlagi planov razvoja, graditve jr* 
opremljanja oboroženih sil SFRJ in drugih polj 
ljudske obrambe v skladu s plani za obrambo države. 

23. člen 
S programom graditve se določi proizVodno-pro- 

gramska usmeritev, . velikost in tehnično-tehnološka 
raven zmogljivosti iz 21. člena tega zakona v skladu 
z njihovimi nameni in nalogami v proizvodnji orožja 
in vojaške opreme ter z organizacijo proizvodnega 
procesa in tehnično-tehnološko opremljenostjo. 

Pri določanju velikosti in tehnično-tehnološke rav- 
.il zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena v okvi- 
ru določene proizvodno-programske usmeritve se do- 
loč ijo s programom graditve tudi posebni pogoji ža 
določene zmogljivosti, zlasti pa: tehnično-tehnološka 
onremljenost zmogljivosti, zagotovitev kadrov za pla- 
nirano proizvodnjo, posebni ukrepi varstva pri delu 
In Ukrepi za zavarovanje zmogljivosti. 

24. člen 
Velikost, proizvodno-programska usmeritev in teh- 

nično-tehnološke ravni zmogljivosti iz 21. člena te- 
ga zakona se določijo na podlagi; 

1) plana razvoja, graditve in opremljanja oborože- 
nih sil SFRJ; 

2) plana zagotavljanja sredstev, nujnih za pouk 
mladine in prebivalstva za obrambo države in za dru- 
ge obrambne potrebe države; 

3) mednarodnih obveznosti Socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije, prevzetih na podlagi odlo- 
čitev organov federacije; 

4) materialnih in drugih možnosti države, da raz- 
vija in zagotovi domačo proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme; 

5) posebnih pogojev za proizvodnjo orožja in vo- 
jaške opreme v vojni. 

S proizvodno-programsko usmeritvijo je mišljen 
predmet dolgoročne razvojne in proizvodne dejavnosti 
na področju ene ali več skupin orožja in vojaške op- 
reme, sorodnih po namenu, konstrukciji in tehnologiji 
izdelave. 

25. člen 
Pri določitvi velikosti in tehnično-tehnološke rav- 

ni določene zmogljivosti iz 21. člena tega zakona so- 
deluje Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo z orga- 
nizacijami združenega dela, za zmogljivost katere gre 

oziroma v zmogljivost katere se vlagajo aredstva za 
graditev novih in za modernizacijo, rekonstrukedjo ali 
vzdrževanje obstoječih zmogljivosti za proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme. 

S pogodbo med Zveznim sekretariatom za ljudsko 
obrambo in organizacijami združenega dela iS prvega 
odstavka tega člena se natančneje uredijo medsebojne 
praviee in obveznosti v zvezi z graditvijo novih zmog- 
ljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme ozi- 
roma v zvezi z modernizacijo, rekonstrukcijo, in vzdr- 
ževanjem obstoječih zmogljivosti, kakor tudi glede po- 
gojev in načina njihove uporabe za proizvodnjo orožja 
in vojaške opreme. 

26. člen 
Organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje 

in vojaško opremo, je obvezna zmogljivosti za njuno 
proizvodnjo vzdrževati nenehno tako, da so sposobne 
za takšno proizvodnjo, ob pogojih in na način, ki jih 
določa ta zakon. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo kontrolira 
vzdrževanje določenih velikosti in tehnično-tehnološ- 
ke ravni zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena. 

O določenih elementih zmogljivosti iz prvega od- 
stavka tega člena se vodi posebna evidenca. 

27. člen 
Zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške op- 

\reme ali dele teh zmogljivosti temeljnih organizacij 
združenega dela odpravlja na predlog Zveznega sekre- 
tariata za ljudsko obrambo Zvezni izvršni svet. 

Z odpravo zmogljivosti ali delov zmogljivosti iz 
prvega odstavka tega člena sta mišljena sprememba 
namena in nalog zmogljivosti iz I. točke 21. člena tega 
zakona oziroma njihovih delov, katere posledica je 
prenehanje proizvodnje predmetov oborožitve in vo- 
jaške opreme, in preusmeritev temeljne organizacije 
združenega dela v drugo dejavnost s celotno zmoglji- 
vostjo ali Z delom zmogljivosti, ki je bila namenjena za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme. 

Na podlagi odloka iz prvega odstavka tega člena 
izdelata Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in or- 
ganizacija združenega dela, katere zmogljivost ali 
njen del se odpravi, program ukrepov, s katerimi se 
uredijo izpolnjevanje nastalih obveznosti, razpolaganje 
z osnovnimi sredstvi, zaposlovanje kadrov in reševa- 
nje ekonomskih in drugih posledic odprave zmoglji- 
vosti. 

Za realizacijo programa ukrepov iz tretjega od- 
stavka tega člena se zagotovijo sredstva v proračunu 
federacije iz sredstev, namenjenih za financiranje 
ljudske obrambe, in iz drugih sredstev. 

Odlok o odpravi zmogljivosti iz prvega odstavka 
tega člena mora biti izdan najpozneje tri leta pred 
rokom določenim za njeno odpravo. 

28. člen 
Graditev novih oziroma modernizacija, rekonstruk- 

cija in vzdrževanje obstoječih zmogljivosti za i£roiz- 
vodnjo orožja in vojaške opreme se opravlja na pod- 
lagi investicijskih programov, ki se izdelajo v skladu 
s programom graditve, tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi. Investicijski program pri- 
pravi in izdela organizacija združenega dela, ki izde- 
luje orožje in vojaško opremo, v sodelovanju z Zvez- 
nim sekretariatom za ljudsko obrambo. 
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Investicijski program iz prvega odstavka tega 
člena sprejme organ upravljanja organizacije združe- 
nega dela, ki izdeluje orožje in vojaško opremo. 

K investicijskemu programu iz prvega odstavka 
tega člena da soglasje Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo mora dati 
oziroma odreči to soglasje v 60 dneh od dneva, ko je 
poslan' investicijski program. 

29. člen 
Investicijski program iz 28. člena tega zakona vse- 

buje zlasti: 
1) temeljne podatke iz programa graditve; 
2) investicijsko-tehnično dokumentacijo; 
3) podatke o proizvodnji orožja in vojaške opreme 

s prikazom tehnološko-proizvodne in ■ eksploatacijske 
zasnove; 

4) možnost proizvodnje orožja in vojaške opreme, 
ki je predmet investicijskega programa, na podlagi 
kooperantske proizvodnje z ustreznimi delovnimi or- 
ganizacijami v državi; 

5) ekonomski položaj organizacije združenega dela 
v. času predložitve investicijskega programa in njene 
proizvodne rezultate v prejšnjih treh letih; 

6) stanje obstoječih zmogljivosti s podatki o nji- 
hovem namenu, obsegu in stopnji uporabe ter njihovi 
tehnološki opremljenosti; 

7) usklajenost investicijskega programa s prostor- 
skim in urbanističnim načrtom, energetsko in vodno- 
gospodarsko situacijo okoliša, v katerem je zmogljivost, 
oziroma v katerem se bo gradila; 

8) podatke o potrebnem delovnem prostoru, infra- 
strukturi in opremi, potrebni za proizvodnjo orožja in 
vojaške opreme; 

9) podatke o zagotovljenosti potrebnih kadrov za 
planirano proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

10) podatke o virih financiranja graditve novih 
zmogljivosti oziroma modernizacije, rekonstrukcije Sli 
vzdrževanje obstoječih zmogljivosti z dokazi o zago- 
tovljenosti sredstev; 

11) analizo cen orožja in vojaške opreme, ki se 
bosta izdelovala, ter njihov primerjalni pregled glede 
na obstoječe cene za enako ali podobno orožje in vo- 
jaško opremo v državi in v tujini. 

30. člen 
Sredstva za financiranje investicijskega programa 

za graditev novih oziroma modernizacijo, rekonstruk- 
cijo ali vzdrževanje obstoječih zmogljivosti za proiz- 
vodnjo orožja in vojaške opreme zagotavljata organi- 
zacija združenega dela in Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo; 

31. člen 
Organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje 

in vojaško opremo, zagotavlja sredstva za financiranje 
investicijskega programa iz 28. člena tega zakona iz 
lastnih sredstev, iz bančnih kreditov in iz drugih vi- 
rov. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo zagotavlja 
sredstva za financiranje investicijskega programa iz 
28. člena tega zakona v okviru sredstev, ki so v pro- 
računu federacije zagotovljena za financiranje ljudske 
obrambe, in iz drugih virov. 

32. člen 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo planira in 

izloča sredstva za financiranje investicijskih progra- 
mov iz 28. člena tega zakona v skladu s programom 
graditve. 

Sredstva, ki jih zagotavlja. Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo, za financiranje investicijskih prog- 
ramov iz 28. člena tega zakona, se dajejo organizacijam 
združenega dela v oblik) kredita. 

33. člen 
Ne glede na drugi odstavek 32, člena tega zakona, 

lahko Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo v celoti 
ali deloma odpiše kredit, dan za graditev nove oziroma 
za modernizacijo, rekonstrukcijo ali vzdrževanje obsto- 
ječe zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške op- 
reme, če se ta zmogljivost v miru nezadostno izkorišča. 

Sredstva iz drugega odstavka 32. člena tega zako- 
na lahko daje Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo 
organizacijam združenega dela tudi brez vračilne ob- 
veznosti za graditev nove oziroma za modernizacijo ali 
rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječe zmogljivosti 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, ki sta name- 
njeni kot rezervni zmogljivosti za potrebe države v 
vojni. 

,, Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se izkažejo v zaključnem računu Zveznega sekretaria- 
ta za ljudsko obrambo na način, ki ga določa zakon, 
s katerim se urejajo sredstva in financiranje Jugoslo- 
vanske ljudske armade. 

2. Proizvodnja orožja in vojaške opreme 

34. člen 
Razvoj novih sredstev in proizvodnja sprejetih 

sredstev oborožitve in vojaške opreme sta del enotnega 
procesa, s katerim se zagotavljajo . opremljanje obo- 
roženih sil SFRJ in druge potrebe ljudske obrambe z 
orožjem,in vojaško opremo. 

Podlaga za razvoj novih sredstev in proizvodnjo 
sprejetih sredstev oborožitve in vojaške opreme je 
program razvoja in proizvodnje orožja in vojaške op- 
reme (v nadaljnjem besedilu: program proizvodnje), 
ki ga izda Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo, 

35. člen 
Organizacije združenega dele, ki izdelujejo orožje 

in vojaško opremo, so ustrezno svoji določeni proiz- 
vodno-programski usmeritvi praviloma nosilci razvoja 
sredstev oborožitve in vojaške opreme. 

Nosilci razvoja sredstev oborožitve in vojaške op- 
reme sd tudi določeni zavodi Jugoslovanske ljudske 
armade. 

Nosilci razvoja sredstev oborožitve in vojaške op- 
reme so lahko po potrebi tudi druge proizvodne ali 
znanstveno-raziskovalne organizacije združenega dela 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

Nosilce razvoja sredstev oborožitve. in vojaške 
opreme po prvem, drugem in tretjem odstavku tega 
člena določi Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo. 

36. člen 
Nosilci razvoja sredstev oborožitve in vojaške op- 

reme In drugi udeleženci v njihovem razvoju se mo- 
rajo držati posebnih pogojev, postopkov in ukrepov, ki 
jih določi zvezni sekretariat za ljudsko obrambo;. 
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Organizacijo poslov pri razvoju sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme in njihovo koordinacijo mod 
udeleženci v njihovem razvoju opravlja nosilec razvoja 
sredstev oborožitve in vojaške opi-eme v smislu četr- 
tega odstavka 35. člena tega zakona. 

Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z razvo- 
jem sredstev oborožitve in vojaške opreme se uredijo 
s posebno pogodbo o razvoju določenega sredstva med 
Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo ш nosil- 
cem njegovega razvoja. 

37. člen 
Za proizvodnjo gotovih proizvodov, polizdelkov, 

sklopov, podsklopov, delov, reproducijskega materiala, 
surovin idr., ki imajo po drugem odstavku 2. člena 
tega zakona poseben pomen za proizvodnjo in vzdrže- 
vanje orožja in vojaške opreme v vojni, se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 

38. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

in vojaško opremo, in njihovi kooperanti oziroma or- 
ganizacije združenega dela, katere proizvajajo za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme gotove proizvode, 
polizdelke, sklope, podsklope, dele,.reprodukcijski ma- 
terial, surovine idr., ki so zanjo posebnega pomena, 
kakor tudi organizacije združenega dela, katere oprav- 
ljajo storitve za proizvodnjo orožja in vojaške opreme 
(v nadaljnjem besedilu: organizacije, ki se ukvarjajo 
s proizvodnjo in storitvami iz drugega odstavka 2. 
člena tega zakona), so se dolžne v proizvodnji orožja 
in vojaške opreme držati posebnih pogojev glede nju- 
ne kakovosti in zanesljivosti, ki so predpisani ali so 
določeni s pogodbo. 

39. člen 
Za kontroliranje kakovosti in zanesljivosti orožja 

in vojaške opreme med proizvodnim procesom in pred 
dobavo organizirajo organizacije združenega dela. ki 
izdelujejo orožje in vojaško opremo, lastno kontrolo 
kakovosti in zanesljivosti. 

Kontrolo kakovosti in zanesljivosti orožja in vo- 
jaške opreme iz prvega odstavka tega člena opravlja 
tudi Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo po svoji 
službi za kontrolo kakovosti in zanesljivosti orožja in 
vojaške opreme. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo ali stare- 
šina, ki ga ta pooblasti, lahko pošilja v organizacije 
združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opre- 
mo, oziroma v organizacije, ki se ukvarjajo s proiz- 
vodnjo'^ storitvami iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona, osebe v službi v Jugoslovanski ljudski armadi, 
da kontrolirajo kakovost in zanesljivost orožja in vo- 
jaške opreme. 

Organizacija združenega dela je dolžna v primeru 
iz tretjega odstavka tega člena zagotoviti za opravlja- 
nje te kontrole potrebne pogoje, razen specialne op- 
reme, ki jo zagotovi Zvezni sekretariat za ljudsko ob- 
rambo. 

40. člen 
Za opravljanje določenih nalog in poslov so lahko 

v organizacije združenega dela iz 7. člena tega zakona 
poslane na delo oziroma razporejene na dolžnost ak- 
tivne vojaške osebe v službi v Jugoslovanski ljudski 
armadi. 

Zvezni sekretar za ljudsko obrambo lahko določi 
seznam delovnih mest in dolžnosti v organizacijah 
združenega dela iz prvega odstavka tega člena, ki se 
obvezno dopolnjujejo z aktivnimi vojaškimi osebami. 

Organizacija združenega dela iz prvega odstavka 
tega člena lahko predlaga Zveznemu sekretariatu za 
ljudsko obrambo, naj pošlje aktivne vojaške osebe tudi 
na delo oziroma razporedi tudi na določene dolžnosti, 
ki niso v seznamu delovnih mest iz drugega odstavka 
tega člena. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in organi- 
zacija združenega dela iz prvega odstavka tega člena 
uredita s sporazumom medsebojne pravice in obvezno- 
sti do osebe, poslane na delo oziroma razporejene na 
dolžnost v organizacijo zflrvJfsnega dela. 

41 člen 
S pogodbo med Zveznim sekretariatom za ljudsko 

obrambo in organizacijami združenega dela, ki izde- 
lujejo orožje in vojaško opremo, oziroma organizacija- 
mi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in storitvami iz 
drugega odstavka 2. člena tega zakona, in s pogodbo 
med omenjenimi organizacijami se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti v zvezi z omenjeno proizvodnjo 
oziroma z opravljanjem omenjenih storitev. 

Ce pogodbene strani iz prvega odstavka tega čle- 
na ne dosežejo sporazuma, odloči o spornih vprašanjih' 
posebna trič lanska arbitraža. Po enega člana arbitraže 
določi vsaka stran, tretjega člana pa imenuje Zvezni 
izvršni svet. Odločitev arbitraže je izvršna in se upo- 
rablja, dokler se ne doseže sporazum. 

V primeru spora iz drugega odstavka tega člena 
so dolžne organizacije združenega dela iz prvega od- 
stavka tega člena do odločitve arbitraže opravljati 
proizvodnjo oziroma storitve ob pogojih, ob katerih so 
jo oziroma so jih opravljale pred nastankom spora. 

42. člen 
Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Zvezni 

izvršni svet in organizacije združenega dela, ki izdelu- 
jejo orožje in vojaško opremo, določijo v Skupnosti 
industrije orožja in vojaške opreme Jugoslavije natan- 
čneje: .osnove za usklajevanje proizvodno-programske 
usmeritve, velikosti in tehnično-tehnološko raven zmo- 
gljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme s 
plani in potrebami ljudske obrambe; osnove in me- 
rila za določanje reprodukcijske sposobnosti, uporabo 
zmogljivosti in vzdrževanje določene reprodukcijske 
sposobnosti zmogljivosti za proizvodnjo orožja in vo- 
jaške opreme; osnove in merila za urejanje odnosov 
pri planiranju in programiranju zmogljivosti za pro- 
izvodolo orožja in vojaške opreme; osnove in merila 
za skupna, investicijska vlaganja v - zmogljivosti za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme, kakor tudi dru- 
ga vprašanja, ki so posebnega družbenega pomena v 
zvezi s temi zmogljivostmi ali širšega skupnega po- 
mena za udeležence družbenega dogovora. 

IV. PLANIRANJE NA PODROČJU PROIZVODNJE 
OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

43. člen 
Da bi se krepila bojna pripravljenost oboroženih 

sil SFRJ ter obrambna sposobnost in pripravljenost 
vseh subjektov v sistemu splošne ljudske obrambe, se 
z družbenim planom Jugoslavije ob upoštevanju po- 
mena in vloge, ki ju ima proizvodnja orožja in vojaške 
opreme za celoten družbenoekonomski in družbenopo- 
litični razvoj Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije ter za ohranitev pridobitev revolucije, neod- 
visnosti in svobode narodov in narodnosti Jugoslavije, 
zagotavlja tudi uresničevanje razvoja in opremljanja 
oboroženih sil SFRJ in drugih skupnih interesov in 
ciljev na področju ljudske obrambe in varnosti države. 
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44. člen 
Družbeni plan Jugoslavije temelji v delu, ki se 

nanaša na področje proizvodnje orožja in vojaške op- 
reme, na dogovoru, o njegovih osnovah na nodročju 
proizvodnje orožja in vojaške opreme. 

Dogovor iz prvega odstavka tega člena se šteje za 
sklenjenega, ko ga sprejmejo Zvezni izvršni svet, iz- 
vršni sveti skupščin republik in izvršna sveta skupščin 
avtonomnih pokrajin ter organi upravljanja organiza- 
cij združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo, in ko ga potrdijo Skupščina SFKJ, skupščine 
republik in skupščini avtonomnih pokrajin. 

45. čleii 
Dogovor iz 44. člena tega zakona se sklene v skla- 

du s plani za obrambo države, plani razvoja, graditve 
in opremljanja oboroženih sil SFRJ in z vojnimi plani 
proizvodnje orožja in vojaške opreme. 

46. člen 
Z dogovorom iz 44..č lena tega zakona se posebej 

določijo cilji graditve novih ter modernizacije, rekon- 
strukcije oziroma vzdrževanja obstoječih zmogljivosti 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, obveznosti 
in pravice družbenopolitičnih skupnosti in organizacij 

■združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, 
v zvezi z razvojem, graditvijo in modernizacijo oboro- 
ženih sil SFRJ in njihovim opremljanjem s sodobnimi 
sredstvi oborožitve in vojaške opreme, z vsestranskim 
razvojem znanstvenoraziskovalnega dela in njegovim 
povezovanjem z znanstvenim potencialom družbe ob 
pritegnitvi drugih organizacij združenega dela in do- 
mačih virov k proizvodnji orožja in vojaške opreme. 
Z omenjenim dogovorom se določ i, da ima proizvodnja 
orožja in vojaške opreme položaj dejavncsti, ki so z 
družbenim planom Jugoslavije določene kot dejavnosti 
posebnega pomena za uresničevanje dogovorjene po- 
litike celotnega razvoja Socialistične federativne sepub- 
like Jugoslavije. 

47. člen 
Glede dogovarjanja o osnovah družbenega plana 

Jugoslavije na področju proizvodnje orožja in vojaške 
opreme se uporabljajo določbe zakona o temeljih sir 
stema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

48. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

In vojaško opremo, in organizacije, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo in storitvami iz drugega odstavka 2. člena 
tega zakona, sklenejo samoupravni sporazum o osnovah 
skupnega plana proizvodnje orožja in vojaške opreme, 
pazeč pri tem na pomen njene domače proizvodnje za 
uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe, na 
potrebo po enotnosti v procesu njene proizvodnje, ka- 
kor tudi na medsebojno odvisnost, povezanost in od- 
govornost. 

Pri sklenitvi samoupravnega sporazuma iz prvega 
odstavka tega člena sodelujejo Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo in pristojni organi republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

Na podlagi samoupravnega sporazuma iz prvega 
odstavka tega č'ena sprejmejo organizacije združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, in Zvezni 
Sekretariat za ljudsko obrambo skupen plan proizvod- 
nje orožja in vojaške opreme. 

Ce se samoupravni sporazum iz prvega odstavka 
tega člena ne sklene v šesiih mesecih od dneva, ko je 
bila sprožena pobuda za njegovo sklenitev ali če skle- 
njeni samoupravni sporazum neha veljati, začne Zvezni 
izvršni svet pnslopek za sklenitev samoupravnega spo- 
razuma in določi s svojim predpisom začasne osnove 
skupnega plana proizvodnje. 

Predpisi, izdani na podlag'i četrtega odstavka tega 
člena, se uporabljajo dnl|jer se ne sklene samoupravni 
sporazum po prvem odstavku tega člena, vendar naj- 
dalj eno leto od dneva njihove uveljavitve. 

49 člen 
Samoupravni sporazum in skupen plan iz 48. člena 

-tega zakona' se sklene oziroma sprejme v skladu z 
dogovorom iz 44. člena tega zakona ter s plani in pro- 
grami iz 45. člena tega zakona. 

Skupen plan proizvodnje orožja in vojaške opreme 
se sprejme za dobo petih let. 

50. člen 
Delavci V organizacijah združenega dela, ki izde- 

lujejo orožje in vojaško opremo, imajo pravico in dol- 
žnost, da v skladu z zakonom o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, 
kakor tudi v skladu z dogovorom iz 44. člena lega 
zak6na, s samoupravnim sporazumom iz 48. člena tega 

■zakona ter s plani iz 45. in 48, člena tega zakona v 
odnosih medsebojnega sodelovanja, odvisnosti in po- 
vezanosti v procesu proizvodnje orožja in vojaške 
opreme samostojno sprejemajo in uresničujejo plane 
svojih organizacij združenega dela. 

51. člen 
Organizacije združenega dela iz 48.. člena tega za- 

kona sprejemajo svoje plane na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o osnovah plana, ki ga sklenejo z 
zainteresiranimi organizacijami združenega dela in г 
drugimi samoupravnimi organizacijami in'skupnostmi. 

52. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

in vojaško opremo, sprejmejo srednjeročni plan za dobo 
petih let, za njegovo uresničevanje pa sprejemajo letne 
plane, s katerimi se določijo naloge za posamezna leta 
in smernice za ustrezne ukrepe v posameznem letu, da 
se uresniči srednjeročni plan. 

Z letnim planom se določijo zlasti naloge v zvezi 
z razvojem določenih sredstev oborožitve in vojaške 
opreme ter vrste, količine in dinamika njihove proiz- 
vodnje oziroma njihove dobave v letu, za katero se 
sprejema plan. 

53. člen 
Da bi se pravočasno pripravil in sprejel plan orga- 

nizacij združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo, je dolžan Zvezni sekretariat za ljudsko obram- 
bo najmanj eno leto pred iztekom zadnjega leta teko- 
čega skupnega plana proizvodnje orožja in vojaške 
opreme oziroma njihovega srednjeročnega plana poslati 
tem organizacijam združenega dela podatke o potrebah 
v orožju in vojaški opremi za naslednje petletno obdob- 
jo, za pripravo in sprejetje letnega plana, pa najmanj 
tri mesece pred začetkom leta, za katero se sprejema 
letni plan. 
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54. člen 
Ce to zahtevajo interesi ljudske obrambe in če je 

treba zaradi tega spremeniti določene oziroma določiti 
nove naloge, roke in prioritete v proizvodnji orožja in 
vojaške opreme, je dolžan Zvezni sekretariat'za ljudsko 
obrambo začeti' postopek za spremembo Jn dopolnitev 
sklenjenega samoupravnega sporazuma" o osnovah 
skupnega plana proizvodnje orožja in vojaške opreme 
oziroma sprejetega skupnega iplana proizvodnje orožja 
in vojaške opreme. 

V primeru neposredne vojne nevarnosti ali drugih 
izrednih okoliščin,, če to zahtevajo neodložne potrebe, 
obrambe države, lahko Zvezni izvršni svet, ne glede na 
prvi odstavek tega člena, spremeni določene osnove 
skupnega plana proizvodnje oziroma določeni skupni 

■plan proizvodnje, orožja in vojaške opreme in odredi 
nove naloge, roke in prioritete v proizvodnji orožja in 

• vojaške opreme. 

55. člen 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo določi pro- 

grame proizvodnje orožja in vojaške opretne ter naloge 
v vojni organizacijam združenega dela iz 7. člena tega 
zakona o skladu s,plani za obrambo države, s plani 
razvoja, graditve in opremljanja oboraženih sil SFRJ 
in drugih-potreb ljudske obrambe, kakor tudi z vojnimi 
plani za proizvodnjo orožja in vojaške opreme. 

56.: č len 
Za sporazumevanje o osnovah skupnega plana pro- 

izvodnje orožja in vojaške opreme in njegovo sprejetje 
ter za planiranje organizacij združenega dela jz 48. 
Slena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe za- 
kona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

V. PROMET OROŽJA Ш VOJAŠKE OPREME V 
DRŽAVI 

57. člen 
Promet orožja in vojaške opreme v državi je ome- 

jen in se. opravlja ob pogojih in na način, ki jih določa 
ta zakon. 

53. člen 
■Za promet orožja in vojaške opreme v državi se 

štejejo posli nakupa in prodaje orožja in vojaške opre- 
me, opravljanje storitev v prometu in drugi posli v 
zvezi s prometom orpžja in vojaške opreme. 

59. člen 
Orožje in vojaška oprema se smeta Rajati v promet 

v državi samo, če sta bila izdelana po predpisani teh- 
nični dokumentaciji .in drugih predpisanih pogojih. 

60. člen 
Promet orožja in vojaške opreme v državi ob po- 

gojih, ki jih določa ta zakon, opravljajo Zvezni sekre- 
tariat za ljudsko obrambo in organizacije združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo. 

Prometa orožja in vojaške opreme v državi (ie sme- 
jo opravljati organizacije združenega dela ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, občani in ci- 
vilne pravne osebe in ne tuje pravne in civilne osebe, 
razen organov in organizacij iz prvega odstavka tega 
flena. 

Orožje in vojaško opremo nabavlja od organizacij 
združenega dela, ki ju izdelujejo, za opremljanje obo- 
roženih sil SFRJ Zvezni sekretariat za ljudsko obram- 
bo sam ali po pooblaščenih enotah oziroma zavodih 
Jugoslovanske ljudske armđ de. 

61. člen 
Štabi teritorialne obrambe in pristojni organi druž- 

benopolitičnih skupnosti, kakor tudi organizacije zdru- 
ženega dela ter druge samoupravne organizacije in 
skupnosti lahko nabavljajo orožje in vojaško opremo 
od organizacij združenega dela, ki ju izdelujejo, za 
opremljanje svojih enot teritorialne obrambe, civilne 
zaščite in za druge potrebe ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, ob pogojih in na način, ki jih določa 
predpis, izdan na podlagi tega zakona. 

VI. UPRAVLJANJE, UPORABA IN RAZPOLAGANJE 
Z DRUŽBENIMI SREDSTVI, NAMENJENIMI ZA PRO- 

IZVODNJO OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

62. člen 
Posebne pravice, obveznosti in odgovornosti delav- 

cev'v organizacijah združenega dela. ki izdelujejo то- 
žje in vojaško opremo, glede uporabe, upravljanja in 
razpolaganja z đ ružbenimi4sredstvi, ki so namenjena za 
njuno proizvodnjo, se uresničujejo v skladu z naravo 
in namenom teh sredstev in s potrebami uresničevanja 
posebnega družbenega interesa na področju proizvod- 
nje orožja in vojaške opreme na način in ob pogojih,' 
ki jih določa ta zakon. 

63. člen 
Družbena sredstva iz 62. člena tega zakona tvonjo 

sredstva, ki so namenjena oziroma ki se v temeljnih 
organizacijah združenega dela uporabljajo za proizvod- 
njo orožja in vojaške opreme, sredstva, ki jih v ta 
namen zagotovi Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo, 
ter sredstva, zagotovljena v ta namen iz. drueih virov. 

64. člen 
DružDena sredstva za proizvodnjo orožja in vojaške 

PEjeme zagotavljajo delavci v temeljnih in drugih orga- 
nizacijah združenega dela, kj izdelujejo orožje in vo- 
jaško opremo, iz čistega dohodka oziroma dohodka, M 
ga pridobijo iz celotnega prihodka, doseženega po osno- 
vah zakona o združenem delu, z razporeditvijo- dohod- 
ka pa zagotavljajo stabilno in zanesljivo proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme ter potrebno kadrovsko bazo 
zmogljivosti zanjo. 

Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Zvezni 
izvršni svet in organizacije združenega dela, ki izde- 
lujejo orožje in vojaško opremo, v Skupnosti industrije 
orožja in vojaške opreme Jugoslavije, sa zagotavljata 
uresničevanje ciljev iz prvega odstavka tega člena in 
urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju 
skupnega prihodka in skupnega dohodka, doseženega 
z združevanjem dela in sredstev v smislu prvega od- 
stavka tega člena. 

Ce se v šestih mesecih od sprožitve pobude za 
sklenitev družbenega dogovora iz drugega odstavka 
tega člena ne sklene družbeni dogovor oziroma če skle- 
njeni družbeni dogovor neha veljati, lahko sproži Zvez- 
ni izvršni svet pobudo za njegovo sklenitev in lahko a 
svojim predpisom začasno uredi vprašanja in- odnose 
Iz drugega odstavka tega člena,' 
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Predpisi, izdani na podlagi tretjega odstavka tega 
člena se uporabljajo, dokler se ne sklene družbeni do- 
govor po prvem odstavku tega člena, vendar najdalj 
eno lelo od njihove uveljavitve. 

65. člen 
Štelo se bo po tem zakonu, da organizacija združe- 

nega dela, ki izdeluje orožjfc in, vojaško opremo, ne 
zagotavlja uresničevanja posebnega družbenega inte- 
resa, zlasti: 

1) če družbenih sredstev, namenjenih za proizvod- 
njo orožja in vojaške opreme, trajneje ne obnavlja 
oziroma ne povečuje njihove vrednosti v skladu s tem 
zakonom; 

2) če družbena sredstva,"namenjena za proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme, uporablja oziroma če jih 
upravlja in z njimi razpolaga v nasprotju s tem zako- 
nom; 

3) če pogosteje ali dalj časa ne izpolnjuje dogovor- 
jenih obveznosti glede proizvodnje ali dobave orožja 
in vojaške opreme oziroma če pogosteje ali dalj časa 
ne izpolnjuje pogojev glede predpisane ali dogovorjene 
kakovosti in zanesljivosti svojih proizvodov. 

Ce Zvezni izvršni svet ugotovi, da organizacija 
združenega dela ne izpolnjuje katerega izmed pogojev 
Iz prvega odstavka tega člena, lahko Odloči, da ta orga- 
nizacija ne izdeluje več orožja in vojaške opreme. 

66. člen 
Organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje 

in vojaško opremo, ne sme proti plačilu ali brezplačno 
prenesli ali dati v začasno uporabo drugi organizaciji 
združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi in tudi 
ne odtujiti iz družbene lastnine sredstev za proizvodnjo 
in drugih delovnih sredstev, ki so namenjena za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme, niti spremeniti ob- 
stoječe teh nično-tehnološke celote zmogljivosti brez so- 
glasja Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. 

Ce Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo v '60 dneh 
od vložitve zahteve "ne da soglasja iz prvega odstavka 
tega člena, ima organizacija združenega dela pravico 
do povračila škode, ki nastane zaradi zavrnitve so- 
glasja. 

Višino navadne škode ugotovita sporazumno orga- 
nizacija združenega dela in Zvezni sekretariat za ljud- 
sko obrambo. Ce se ne sporazumeta, odloči o višini na- 
vadne škode pristojno sodišče oziroma vojaška go- 
spodarska arbitraža pri Zveznem sekretariatu za ljud- 
sko obrambo v skladu z 89. členom tega zakona. 

Sredstva za izplačilo navadne škode iz tretjega od- 
stavka tega člena se zagotavljajo v okviru sredstev, ki 
so določena za financiranje ljudske obrambe, če niso 
v proračunu federacije za ta namen zagotovljena po- 
sebna sredstva. 

67. "č len 
Ce se organizacija združenega dela, ki izdeluje 

orožje in vojaško opremo, odpravi ali preneha v njej 
proizvodnja orožja in vojaške opreme, je dolžna sred- 
stva za proizvodnjo in druga delovna sredstva, ki so 
namenjena za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, 
ponuditi Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo1.' 

Organizacija združenega dela iz prvega odstavka 
člena je dolžna v ponudbi navesti tudi višino 

';n if-o vodstvene vrednosti sredstev, pogoje njenega iz- 
pidula in druge pogoje za prevzem sredstev. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo se je dolžan 
v 60 dneh od prejema ponudbe, izjaviti, ali prevzema 
sredstva ob ponujenih pogojih. 

Ce se Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo odloči 
prevzeti sredstva iz prvega odstavka tega člena, je dol- 
žan organizaciji združenega dela nadomestiti vrednost 
prevzetih sredstev. 

C3. člen 
Za obračunavanje amortizacije in popravek vred- 

nosti osnovnih sredstev, ki tvorijo zmogljivosti za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme, veljajo določbe 
zveznega zakona, s katerim se ureja amortizacija, osnov- 
nih sredstev temeljnih brganizacij združenega dela.in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Znesek po prvem odstavku tega člena obračunane 
amortizacije se izloči in hrani na posebnem računu 
temeljne organizacije združenega dela, ki izdeluje orož- 
je in vojaško'opremo, pri službi družbenega knjigovod- 
stva in se uporablja za nadomestitev, modernizacijo in 
nabavo osnovnih sredstev s poprejšnjim soglasjem 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. 

Zvezni izvršni svet predpiše roke in način izlo- 
čanja amortizacije za osnovna sredstva, ki tvorijo zmo- 
gljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, ter 
postopek, ki se v zvezi s tem uporablja. 

69. člen 
Ce temeljna organizacija združenega dela, ki izde- 

luje orožje in vojaško opremo, ne uporablja posamez- 
nih sredstev za proizvodnjo in drugih delovnih sred- 
stev, ki so namenjena za proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme, lahko odredi Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo skladno s programom graditve, da se ta sred- 
stva prenesejo na drugo organizacijo združenega dela 
ali dajo začasno v uporabo drugi organizaciji združene- 
ga dela, ki izdeluje orožje in vojaško opremo. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena gre te- 
meljni organizaciji združenega dela, ki izdeluje orožje 
in vojaško opremo, katere sredstva se prenesejo na 
drugo organizacijo združenega dela, ki izdeluje orožje 
in vojaško opremo, nadomestilo v znesku neamortizi- 
ranega dela njihove vrednosti. 

Ce se sredstva prenesejo na drugo organizacijo 
združenega dela, zagotovi in izplača temeljni organi- 
zaciji združenega dela, katere sredstva se prenesejo, 
nadomestilo,iz drugega odstavka tega člena Zvezni se- 
kretariat za ljudsko obrambo. Odnosi med Zveznim 
sekretariatom za ljudsko obrambo in omenjeno organi- 
zacijo v zvezi s prenosom sredstev se natančneje ure- 
dijo s pogodbo. 

V primeru iz tretjega odstavka tega člena je dolžna 
plačati organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje 
in vojaško opremo, na katero so bila sredstva prene- 
sena, Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo zne- 
sek nadomestila, ki ga je sekretariat izplačal organiza- 
ciji združenega dela, katere sredstva so bila prenesena. 
Odnosi med Žveznim sekretariatom za ljudsko obrambo 
in omenjeno organizacijo v zvezi s prenosom sredstev 
in plačilom nadomestila se natančneje uredijo s po- 
godbo. 

Ce se dajo sredstva začasno v uporabo drugi orga- 
nizaciji združenega dela, ki izdeluje orožje in vojaško 
opremo, zagotovi in izplača nadomestilo za začasno 
uporabo temeljna organizacija združenega dela, ki so 
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jI bila sredstva dana v začasno uporabo. Odnosi med 
zainteresiranima organizacijama združenega dela v zve- 
zi z začasno uporabo sredstev In plačilom nadomestila 
se natančneje določijo s pogodbo. 

70. člen 
Določbe 6G., 67. in 69. člena tega zakona se upo- 

rabljajo tudi. 
1) za osnovna sredstva organizacij združenega dela 

iz- 2. točke 7. člena tega zakona; 
2) za osnovna sredstva, ki se vložijo v organizacije 

združenega dela, katere se pripravljajo za proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme, in za njihova osnovna sred- 
stva, ki so namenjena za proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme v vojni; 

3) za osnovna sredstva organizacij združenega dela, 
za katerih nabavo ali zgraditev so bila sredstva zago- 
tovljena,^' okviru sredstev, določenih v proračunu fede- 
racije za financiranje ljudske obrambe, za proizvodnjo 
gotovih proizvodov, polizdelkov, sklopov, podsklopov, 
delov, reprodukcijskega materiala, surovin in drugih 
proizvodov, ki imajo poseben pomen za proizvodnjo 
orožja in. vojaške opreme; 

4) za osnovna sredstva organizacij združenega dela, 
ki proizvajajo investicijsko opremo, reprodukcijski ma- 
terial, surovine ali druga sredstva, ki so posebnega po- 
mena za ljudsko obrambo. 

Določba 4. točke prvega odstavka tega člena se upo- 
rablja za osnovna sredstva organizacij združenega dela 
iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, ki jih na 
predlog Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo do- 
loči Zvezni izvršni svet. 

.71. člen 
Sredstva za zboljšanje in razširitev materialne os- 

nove dela v temeljnih organizacijah združenega dela, 
ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, so namenjena 
za modernizacijo in zboljšanje sredstev za proizvodnjo 
oziroma drugih delovnih sredstev za graditev, moderni- 
zacijo, rekonstrukcijo in vzdrževanje zmogljivosti za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme, za raziskovanje 
in razvoj in za vlaganje v trajna obratna sredstva na 
področju proizvodnje orožja in vojaške opreme, kakor 
tudi za druge potrebe, ki imajo pomen za njuno pro- 
izvodnjo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko 
sredstva za zboljšanje in razširitev materialne osnove 
dela združujejo tudi v druge namene v skladu s pro- 
gramom graditve in programom proizvodnje orožja in 
vojaške opreme. 

72. člen 
Temeljne organizacije združenega dela, ki izdeluje- 

jo orožje in vojaško opremo, oblikujejo, obnavljajo, 
uporabljajo, združujejo in upravljajo sredstva rezerv 
po posebnem zveznem zakonu. 

73, člen 
Za materialne rezerve, ki jih za izredne potrebe 

ljudske obrambe nabavijo in hranijo organizacije zdru- 
ženega r'cla iz 7. člena tega zakona, kakor tudi za sred- 
stva, objekte in priprave, ki jih imajo te organizacije 
kot rezervna zmogljivosti za potrebe ljudske obrambe 
v vojni, S3 ne plačujejo davki in druge davščine. 

Z davki in drugimi davščinami po tem zakonu so 
mišljeni davki, carine, takse, prispevki, obvezna poso- 
jila in druge podobne dajatve, določene z zveznimi, 
republiškimi, pokrajinskimi ali občinskimi predpisi. 

Zvezni sekretar za ljudsko obrambo določi, kaj se 
šteje 'po prvem odstavku tega člena za materialne re- 
zerve, sredstva, objekte in priprave. 

74. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

in vojaško opremo, smejo uporabljati obratna sredstva 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme samo za po- 
trebe te proizvodnje. 

75. člen 
Na sredstva za proizvodnjo in druga delovna sred- 

stva organizacij združenega dela za proizvodnjo orožja 
in vojaške opreme, gotove proizvode, polizdelke, sklope, 
podsklope, dele, reprodukcijski material, surovine in 
druge proizvode, ki so posebnega pomena za proizvod- 
njo orožja in vojaške opreme, kakor tudi na izdelano 
orožje in vojaško opremo organizacij združenega dela, 
ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, ni mogoče seči 
z izvršbo. 

76. člen 
S samoupravnim sporazumom o združevanju dela 

in sredstev ali z drugim samoupravnim splošnim aktom 
ni mogoče določiti odgovornosti organizacije združe- 
nega deia, ki izdeluje orožje in vojaško opremo, za ob- 
veznosti druge organizacije združenega dela, ki ne 
izvirajo iz poslov v zvezi s proizvodnjo orožja in vo- 
jaške opreme. 

Določbe samoupravnega sporazuma, ki so v na- 
sprotju s prvim odstavkom tega člena, so nične. 

VII. VARNOST Ш DRUŽBENA SAMOZAŠČITA NA 
PODROČJU PROIZVODNJE IN PROMETA OROŽJA 

IN VOJAŠKE OPREME V DRŽAVI 

77. člen 
Varnost in družbena samozaščita na področju pro- 

izvodnje in prometa orožja in vojaške opreme obsegata; 
ukrepe in postopke za varnost in zavarovanje zmoglji- 
vosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme ter ob- 
jektov za njuno spravljanje in hrambo; ukrepe za var- 
nost pri prevozu orožja in vojaške opreme; shranjanje 
in zavarovanje tajnih podatkov o zmogljivosti za pro- 
zvodnjo orožja in vojaške opreme in objektih za nji- 

hovo spravljanje in hrambo ter podatkov o proizvodnji 
in prometu orožja in vojaške opreme; posebne ukrepe 
za zavarovanje tajnih podatkov s tega področja v od- 
nosih s tujino, kakor tudi posebne ukrepe za varstvo 
pri delu. 

78. člen 
Varnost in družbena samozaščita na področju pro- 

izvodnje in prometa orožja in vojaške opreme temeljita 
na temeljih varnosti ljudske obrambe, ki so določani 
z zveznim zakonom, organizirata in uresničujeta na se 
v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, kakor tudi z drugimi zveznimi predpisi 
o zavarovanju in shranjanju tajnih podatkov ljudske 
obrambe. 
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79. člen 
Zadeve varnosti In družbene samozaščite iz 77. 

<lena tega zakona opravljajo v mejah pravic in dol- 
žnosti, določenih z zakonom, v skladu s tem zakonom 
In predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, delavci, 
zaposleni v organih družbenopolitičnih skupnosti. 
Organizacijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, pooblaščeni organi 
družbenopolitičnih skupnosti, varnostni organi Jugo- 
slovanske ljudske armade, organizacije združenega dela 
In organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in pro- 
metom ali prevažanjem "orožja in vojaške opreme ali 
hranijo orožje in vojaško opremo oziroma kakorkoli г 
njima razpolagajo. 

80. člen 
Organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje in 

vojaško opremo, je dolžna organizirati izvajanje ukre- 
pov za .varnost in družbeno samozaščito v skladu s tem 
■akoncm in oblikovati posebno službo in enote zi 
Varnost. 

Organizacijo, sestavo, moč ter vrsto sredstev obo- 
rožitve in drugih materialno-tehničnih sredstev službe 
in enot za varnost določi s svojim sklepom organ uprav- 
ljanja organizacije združenega dela. 

81. člen 
Delavci službe in enot za varnost iz prvega odstav- 

ka 80. člena tega zakona ravnajo pri varovanju zmog- 
ljivosti za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, objek- 
tov za njuno spravljanje in hrambo ter drugih objektov 
organizacije združenega dela, ki izdeluje orožje in vo- 
jaško opremo, po predpisih o zavarovanju in čuvanju 
omenjenih objektov in predpisih o družbefti samoza- 
šč iti, s katerimi se urejajo pravice, dolžnosti in način 
dela delavcev službe za varnost v organizacijah zdru- 
ženega deia in drugih samoupravnih organizacijah ter 
skupnostih. 

Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 
In vojaško opremo, sprejemajo plane tehničnega, fizič- 
nega in protipožarnega zavarovanja zmogljivosti za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme in objektov za 
njuno spravljanje in hrambo ter druge plane izvajanja 
varnostnih ukrepov in ukrepov družbene samozaščite, 
kakor tudi natančnejša navodila za izvajanje varncst- 
nih ukrepov In ukrepov družbene samozaščite 

Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi 
ла druge organizacije, kakor tudi na organe družbeno- 
politične skupnosti, ki kakorkoli imajo in hranijo v 
svojih objektih orožje in vojaško opremo. 

82. člen 
Zadeve varnosti v smislu zveznega zakona, s kate- 

rim se urejajo temelji sistema državne varnosti, oprav- 
ljajo v organizacijah združenega dela, ki izdelujejo 
orožje in vojaško opremo, varnostni organi Jugoslovan- 
ske ljudske armade, v skladu z zveznim zakonom, s ka- 
terim se ureja ljudska obramba, s tem zakonom in s 
predpisi, Izdanimi na njuni podlagi. 

Poleg ukrepov, s katerimi nastopajo kot pooblašče- 
ni varnostni organi po zveznem zakonu, izkazujejo var- 
nostni organi Jugoslovanske ljudske ormade v mejah 
svoje pristojnosti organizacijam združenega dela stro- 
kovno pomoč pri pripravljanju in sprejemanju navodil 
Iz 81. člena tega zakona In sodelujejo pri določanju 
varnostnih ukrepov in ukrepov družbene samozaščite 
ter ocenjevanju tajnosti podatkov, listin, sredstev 

oborožitve in vojaške opreme, objektov, pcsebnega po- 
mena za obrambo države, kakor tuđ i določenih delov- 
nih mest ter dolžnosti in poslov prc"hnesa pomena za 
oborožene sile SFRJ. 

Pri izvrševanju nalog iz svoje pristojnosti sodelu- 
jejo varnostni organi Jugoslovanske ljudske armade v 
organizacijah združenega dela, ki izdelujejo orožje in 
vojaško opremo, s službo in organi, pristojnimi za no- 
tranje zadeve, z organi upravljanja in drugimi organi 
organizacij združenega dela ter z organi družbenopo- 
litične skupnosti 

Varnostni organi iz prvega odstavka tega člena so 
za svoje delo odgovorni pooblaščenemu starešini Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo v skladu s pred- 
pisi o delu varnostnih organov v Jugoslovanski ljudski 
armadi. 

83. člen 
Podatki o zihogljivostih za proizvodnjo orožja in 

vojaške opreme, o programih in planih razvoja oziro- 
ma proizvodnje orožja in vojaške opreme ih njihovi 
realizaciji, o uvozu in izvozu orožja in vojaške opreme, 
o znanstvenotehničnem in drugem sodelovanju s tujino 
na področju orožja in vojaške opreme ter drugi podatki 
v zvezi s proizvodnjo in prometom orožja in vojaške 
opreme se štejejo za tajne podatke ljudske obrambe. 

Zvezni sekretar za ljudsko obrambo predpiše, ka- 
teri podatki v zvezi s prodzvodnjo in prometom orožja 
in vojaške opreme se ne štejejo za tajn^. podatke ljud- 
ske obrambe, in določi pogoje in način, ob katerih se 
smejo posamezni tajni podatki iz prvega odstavka tega 
člena v poslovnih in službenih odnosih sporočiti zain- 
teresiranim ali objaviti 

84. člen 
Orožje, strelivo, razstreliva in drugo orožje in vo- 

jaška oprema, ki pomenijo nevarne stvari, Se ne smejo 
prevažati s sredstvi javnega prometa brez spremstva 
oborožene osebe. 

Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 
In vojaško opremo oziroma ki odpravljajo sredstva obo- 
rožitve in vojaške opreme, so odgovorne za njuno za- 
varovanje do izročitve kupcu oziroma uporabniku. 

Zvezni sekretar za ljudsko obrambo izda natan- 
čnejše predpise o ukrepih in načinu zavarovanja pre- 
važanja orožja in vojaške opreme. 

85. člen 
V okoliših objektov za razvoj in proizvodnjo orožja 

in vojaške opreme in objektov za njuno spravljanje in 
hrambo organizacije združenega dela, ki izdeluje orožje 
in vojaško opremo, se ne smejo graditi objekti brez so- 
glasja zveznega sekretarja za ljudsko obrambo ali vo- 
laškega starešine, ki ga ta pooblasti. 

V okoliših objektov iz prvega odstavka tega člena 
se sme omejiti ali prepovedati opravljanje drugih 
dejavnosti ter omejiti oziroma prepovedati nastanje- 
vanje in gibanje, če je podana nevarnost, da se ogrozi 
varnost teh objektov ali občanov. 

Okoliše objektov Iz prvega odstavka tega člena 
določi zvezni sekretar za ljudsko obrambo ali vojaški 
starešina, ki ga ta pooblasti. 
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86. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

In vojaško opremo ali sodelujejo pri njuni proizvodnji, 
druge organizacije združenega dela ter organizacije in 
organi družbenopolitičnih skupnosti, ki nabavljajo in 
Imajo orožje in vojaško opremo, za svoje potrebe, ju 
hranijo ali z njima kakorkoli razpolagajo, so dolžni o 
njih voditi posebno evidenco na način, ki ga predpiše 
zvezni sekretar za ljudsko obrambo. 

Organi v organizaciji združenega dela in organi iz 
prvega odstavka tega člena so dolžni o vsaki pogrešitvi 
orožja in vojaške opreme ali njunih delov takoj, najpo- 
zneje pa v štiriindvajsetih urah, obvestiti organ samo- 
upravne delavske kontrole in organ vojaške varnosti 
oziroma organ za notranje zadeve. 

VIII DOLOČBE O NADZORSTVU IN REŠEVANJU 
SPOROV 
87. člen 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo nadzoruje 
uporabo in Izvajanje določb tega zakona v organiza- 
cijah združenega dela iz 7. člena tega zakona. 

88. člen 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo sodeluje 

pri opravljanju nadzorstva iz 87. člena tega zakona 
z organi upravljanja in z drugimi organi organizacij 
združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško op- 
remo, in po opravljenem nadzorstvu onozarja na ugo- 
tovljene nepravilnosti, đ a se odpravijo. 

O stanju, ki se ugotovi pri opravljanju nadzor- 
stva 87. člena tega zakona, se sestavi zapisnik. 

89. člen 
Gospodarski in drugi premoženjsko-pravni spori 

iz medsebojnih razmerij organizacij združenega dela, 
ki izdelujejo orožje !n vojaško opremo, kakor tudi 
spori med temi organizacijami združenega dela in 
Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo se lahko 
poverijo v odločanje vojaški gospodarski arbitraži' pri 
Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo, ki je z 
zveznim zakonom ustanovljena kot stalno razsodišče 

tX. DOLOČBE O POOBLASTILIH ZVEZNIH ORP-A- 
NOV 

90 člen 
Zvezni izvršni svet ie pooblaščen- 
1) da določi proizvode in storitve iz drugega od- 

stavka 2 člena tega zakona, ki so posebnega pomena 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

2) da izda predpise o postopku v zvezi s preno- 
som oziroma prevzemom sredstev za proizvodnjo ter 
drugih delovnih sredstev iz prvega odstavka 66. člena 
tega zakona. 

91, člen 
Zvezni sekretar za ljudsko obrambo je poobla- 

ščen, da izda predpise; 
1) o dokumentaciji, ki se predloži skupaj s pred- 

logom za ustanovitev delovne organizacije za proiz- 
vodnjo orožja in vojaške opreme, ter predpise b 
postopku za Izdajanje s-^nsja za ustanovitev takšne 
organizacije; 

2) o sredstvih, ki se štejejo za orožje in vojaške 
opremo po tem zakonu; 

3) o elementih in načinu evidence o zmogljivo- 
stih za proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

4) o pogojih, ob katerih se bodo vlagala sredstva, 
ki jih po 31. členu tega zakona zagotavlja Zvezni 
sekretariat za ljudsko obrambo; 

• 5) o vsebini in načinu predložitve investicijskih 
programov; 

6) o načinu opravljanja kontrole uporabe sred- 
stev za realizacijo investicijskih programov; i 

7) o postopku in ukrepih, ki se jih morajo drža- 
ti nosilci razvoja orožja in vojaške opreme ter drug' 
udeleženci v teh poslih; 

8) o pogojih In načinu opravljanja kontrole ka- 
kovosti in zanesljivosti orožja in vojaške opreme; 

9) o pogojih in načinu nabave orožja in vojaške 
oprema za Jugoslovansko ljudsko armado, teritorialno 
obrambo in za druge potrebe ljudske obrambe; 

10) o sredstvih, ki se štejejo za osnovna sredstva 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme po tem 
zakonu; 

Г1) o načinu evidence osnovnih sredstev za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme ter načinu oprav- 
ljanja kontrole njihovega varovanja in vzdrževanja: 

12) o tehnični dokumentaciji in drugih pogojih, ki 
jih morata izpolnjevtai orožje n vojaška oprema za 
njun promet v državi; 

13) o posebnih ukrepih in načinu varstva pri delu 
v proizvodnji orožja in vojaške opreme; 

14) o ukrepih, pogojih in načinu zavarovanja taj- 
nih podatkov na področju orožja in vojaške opreme 
v odnosih s tujino, 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Gospodarski prestopki 

92.' člen 
Z denaro kaznijo od 100.000 do 1.000.000 dinarjev 

se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija 
združenega dela, ki izdeluje orožje in vojaško opremo: 

1) če ustanovi delovno organizacijo za proizvod- 
njo orožja in vojaške opreme brez poprejšnjega so- 
glasja Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo 
(8. člen); 

2) če se združi s temeljno organizacijo združe- 
nega dela, ki ne izdeluje orožja in vojaške opreme 
(drugi' odstavek 10. člena), oziroma z delovno orga- 
nizacijo, ki ne izdeluje orožja in vojaške opreme, ali 
v druge oblike združevanja dela in sredstev (11. člen) 
— v nasprotju s pogoji iz prvega odstavka 10. člena 
tega zakona; 

3) če spremeni svojo dejavnost brez soglasja 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo (16 členi; 

4) če se pri razvoju orožja ali vojaške opreme ne 
drži predpisanih posebnih pogojev, postopkov ali uk- 
repov (prvi odstavek 36. člena); 

5) če se v proizvodnji orožja In vojaSke opreme 
na drži posebnih pogojev kakovosti in zanesljivosti 
orožja in vojaške opreme, ki šo predpisani ali dolo- 
čeni s pogodbo (38.. člen); 
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6) če đ o odločitve arbitraže iz drugega odstavka 
41. člena tega zakona ne opravlja proizvodnje orožja 
In vojaške opreme ob pogojih, ob katerih jo je op- 
ravljala pred nastankom spora (tretji odstavek 41. 
člena); 

7) če ne sprejme skupnega plana proizvodnje 
(tretji odstavek 48. člena) ali če ne sprejme planov 
proizvodnje iz 52. člena tega zakona; 

8) če zneskov obračunane amortizacije osnovnih 
sredstev, ki tvorijo zmogljivosti za proizvodnjo pred- 
metov oborožitve in vojaške opreme, ne izloči na po- 
seben račun ali uporabi izločene zneske v nasprotju 
s tem zakonom (drugi odstavek 68. člena);' 

9) če prevzame s samoupravnim sporazumom o 
združevanju dela in sredstev ali z drugim samoup- 
ravnim splošnim aktom odgovornost za obveznosti 
druse organizacije združenega dela, ki ne izvirajo iz 
poslov v zvezi s proizvodnjo orožja in vojaške op- 
reme (prvi odstavek 76. člena). 

Za gospodarski prestopek iz 4., 5. in 6. točke 
prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi organi- 
zacija združenega dela, ki za organizacije združenega 
dela. katere izdelujejo orožje in vojaško opremo, pro- 
izvaja gotove proizvode, sklope, reprodukcijski ma- 
terial al idruga sredstva oziroma opravlja zanje sto- 
ritve, ki imajo poseben pomen za proizvodnjo orožja 
in vojaške opreme iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 30.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna ose- 
ba organizacije združenega dela, ki stori dejanje i? 
prvega ali drugega odstavka tega člena. 

2. Prekrški 

93. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 109 000 dinarjev 

se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela 
ki izdeluje orožje in vojaško opremo; 

1) če se izloč i iz organizacije združenega dela 
združi z drugo organizacijo ali izvrši kakšno drugo 
statusno spremembo brez poprejšnjega soaiasia Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo (16. člen); 

2) če imenuje ali razreši individualni poslovodni 
organ ali predsednika in člane kolegijskega poslovod- 
nega organa brez soclasja Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo (19. člen); 

3) če ■ ne uporablja ali ne vzdržuje zmogljivosti 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme v skladu s 
tem zakonom, s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
ali s pogoji, dogovorjenimi z Zveznim sekretariatom 
za ljudsko obrambo, ali če ne vodi o njih predpisane 
evidence (drugi odstavek 25. člena ter prvi in tretji 
odstavek 26. člena v zvezi z 2. točko 91. člena); 

4) če se loti realizacije investicijskega programa, 
preden dobi soglasje (tretji odstavek 28. člena); 

• 5) če prenese proti plačilu ali brezplačno ali da v 
začasno uporabo kakšno sredstvo za proizvodnjo aH 
drugo delovno sredstvo, ki je namenjeno za proizvod- 
njo orožja in vojaške opreme, drugi organizaciji 
Združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi ali 
Ce ga odtuji iz družbene lastnine brez soglasja Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo (66. člen); 

6) če v primeru, ko se odpravi ali preneha v njej 
proizvodnja orožja in vojaške opreme, ne ponudi 
sredstev za proizvodnjo in drugih delovnih sredstev, 
ki so namenjena za proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme. Zveznemu sekretariatu za ljudsko , obrambo 
(prvi odstavek 67 člena); 

7) če ne uporablja sredstev za zboljšanje in raz- 
širitev materialne osnove dela v namene, ki so dolo- 
čeni v tem zakonu (prvi odstavek 71. člena), ali če 
uporabi obratna sredstva za proizvodnjo orožja in 
vojaške opreme v druge namene (74. člen);, 

8) če ne organizira in ne' uresničuje varnosti In 
družbene samozaščite v skladu s tem zakonom in s 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (78. člen), ali 
če ne oblikuje službe ali enot za varnost (prvi od- 
stavek 80. člena), aH če ne izda natančnejših navodil 
in planov tehničnega, fizičnega ali protipožarnega za- 
varovanja svojih zmogljivosti za proizvodnjo orožja 
in vojaške opreme in objektov za njuno spravljanje 
ali hrambo in če ne sprejme drugih potrebnih predpi- 
sov in planov izvajanja varnosti ukrepov in ukrepov 
družbene samozaščite (drugi odstavek 81. člena); 

9) če sporoči ali objavi podatke iz prvega od- 
stavka 83. člena tega zakona v nasprotju s predpisi ' 
iz drugega odstavka 83. člena tega zakona; 

10) če odpravi sredstva oborožitve ali vojaške 
opreme, ki pomenijo nevarne stvari, kupcu oziroma 
uporabniku v nasprotju s tem zakonom ali s predpi- 
si o zavarovanju prevažanja orožja in vojaške opreme 
(84. člen); 

11) če o orožju in vojaški opremi, ki ju izdeluje, 
nabavlja, ima, hrani ali z njima kakorkoli, razpolaga, 
ne vodi predpisane evidence, ali če o pogrešitvi orož- 
ja ali vojaške opreme ali njunih delov ne obvesti 
pristojnega organa v predpisanem roku (86. člen). 

Za prekršek iz 2., 5., 6. in 8. točke prvega od- 
stavka tega člena se kaznuje tudi organizacija zdru- 
ženega dela, ki proizvaja za proizvodnjo orožja in 
vojaške opreme sklope, reprodukcijski material ali dru- 
ga sredstva oziroma opravlja storitve, ki so posebnega 
pomena za proizvodnjo orožja in vojaške opreme Iz 
drtjeega odstavka 2. člena tega zakona. Za prekršek 
fe !>. ijt. 6. točke prvega odstavka tega člena se kaz- 
nuje tudi druga organizacija združenega dela iz 70. 
člena tega zakona. , 

Z denarno kaznijo pd 2.000 do 20.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organiza- 
cije združenega dela. ki stori dejanje iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena. 

94. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združe'nega dela aH 
druga pravna oseba: 

1) če odda'v prevoz ali pceVazi sredsiKg. oho 
rožitve in vojaške opreme,, ki pomenijo nevarne stva- 
ri, v nasprotju s tem zakonom ali s predpisi, o za- 
varovanju prevažanja orožja in vojaške opreme (84. 
člen); 

2) če ne vodi o orožju in vojaški opremi, ki ju 
nabavlja, ima za svoje potrebe, hrani ali kakorkoli 
z njima razpolaga, predpisane evidence ali če o po- 
grešitvi orožja ali vojaške opreme ali njunih delov ne 
obvesti pristojnega organa v predpisanem roku (86. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organiza- 
cija združenega dela aH druge pravne osebe, ki stori 
dejanje Iz prvega odstavka tega člena. 
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

95. člen 
Organizacije združenega dela iz 7. člena tega za- 

kona so dolžne svoje samoupravne splošne akte ter 
svojo organizacijo in poslovanje uskladiti s tem za- 
konom v enem letu od njegove uveljavitve. 

96. člen 
Predpisi in drugi akti, ki so jih na področju pro- 

izvodnje in prometa orožja in vojaške opreme iz- 
dali Zvezni izvršni svet in zvezni upravni organi do 
uveljavitve tega zakona, se morajo uskladiti s tem 
zakonom v šestih mesecih od njegove uveljavitve. 

97. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati 

78. člen, prvi in drugi odstavek 79. člena, 80. do 84. 
člen ter 10., 11. in 12. točka prvega odstavka 222. 
člena zakona o ljudski obrambi (»Uradni list SFRJ« 
št. 22/74) ter 4. člen zakona o amortizaciji osnovnih 
sredstev temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih uiporabnih družbenih sredstev (»Uradni list 
SFRJ« št. 58/76). 

98. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

647. 

Na podlagi 354. člena zakona o službi v službi v 
obroženih silah (»Uradni list SFRJ« št. 32/78) predpi- 
suje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O POVRAČILU POTNIH IN DRUGIH STROŠKOV ZA 
POTOVANJE V TUJINO AKTIVNIH VOJAŠKIH 
OSEB IN CIVILNIH OSEB V SLUŽBI V JUGOSLO- 

VANSKI LJUDSK ARMADI 

1. člen 
V pravilniku o povračilu potnih in drugih stroškov 

za potovanje v tujino aktivnih vojaških oseb in civilnih 
oseb v službi v Jugoslovanski ljudski armadi (»Vojaški 
uradni list« št. 22/75, 28/75 in 17/78) se 30. člen spremeni 
in se glasi: 

»Osebi, premeščeni v tujino v službo v diplomat- 
sko-konzularnem predstavništvu, pripada povračilo 
stroškov zaradi ločenega življenja pod pogoji in na 
način, ki so predpisani z internim aktom zveznega se- 
kretariata za zunjanje zadeve, s katerim je za delavce 
tega sekretariata, premeščene v službo v diplomatsko- 
-konzularnem ali drugem predstavništvu SFRJ v tu- 
jini, urejena pravica do tega povračila. 

Osebi, poslani v tujino na delo na podlagi medna- 
rodne ali meddržavne pogodbe, ki — kadar to dopuš- 
čajo interesi službe — po odobritvi pristojnega stare- 
šine iz drugega odstavka 34. člena tega pravilnika 
ne preseli družine ali posameznih članov svoje dru- 
žine v tujino oziroma, ki jih po odobritvi pošlje iz 
tujine v Jugoslavijo, pripada povračilo stroškov za- 
radi ločenega življenja v določenem odstotku plače 
oziroma osebnega dohodka (v nadaljnjem besedilu: 
plača), ki bi jo ta oseba imela, če bi bila v službi 
v Jugoslaviji, in sicer: 

1) v znesku 65% plače — aktivni vojaški osebi 
s činom majorja ali z višjim činom in civilni osebi 
v službi v Jugoslovanski ljudski armadi, razporejeni 
v I. in II. skupino delovnih mest, in v znesku 70% 
plače — drugim aktivnim vojaškim osebam in ci- 

vilnim osebam v službi v Jugoslovanski ljudski ar- 
madi; to povračilo pripada samo, če ostanejo v Ju- 
goslaviji: zakonec in vsi drugi družinski člani; zakonec 
in posamezni družinski člani; samo zakonec, ki ni v 
delovnem razmerju niti prejemnik pokojnine iz kate- 
regakoli naslova; in vsi družinski člani osebe, ki nima 
zakonca; 

2) v znesku 60% povračila iz 1. točkega tega od- 
stavka — če ostane v Jugoslaviji samo zakonec, ki je 
v delovnem razmerju ali je prejemnik pokojnine iz 
kateregakoli naslova; 

3) če ostanejo v Jugoslaviji posamezni družinski 
člani, razen zakonca, pripada povračilo odvisno od šte- 
vila družinskih članov, ki ostanejo v Jugoslaviji, in si- 
cer: za enega družinskega člana — v znesku 30%; za 
dva družinska člana — v znesku 60%; za tri in več 
družinskih članov — v znesku SOVo zneska povračila iz 
1. točkega tega odstavka. 

Osebi iz drugega odstavka tega člena, ki pusti po 
svoji presoji stalno ali začasno vso družino v Jugosla- 
viji oziroma pošlje vso družino iz tujine v Jugoslavijo, 
pripada povračilo stroškov zaradi ločenega življenja v 
višini povračila, določenega s predpisom o povračilu 
potnih in drugih stroškov v Jugoslovanski ljudski ar- 
madi, s tem da mesečni znesek tega povračila ne sme 
biti večji od zneska povračila iz 1. točke drugega od- 
stavka tega člena. 

Povračilo iz tega člena se izplačuje družini oziroma 
družinskim članom osebe iz 1. člena tega pravilnika 
v Jugoslaviji mesečno za nazaj.« 

2. člen 
V tretjem odstavku, 33. člena se besede: »ne traja 

ta obisk nepretrgoma dalj kot 60 dni«, nadomestijo 
z besedami: »v enem koledarskem letu ta obisk ne tra- 
ja skupaj dalj kot 60 dni«. 

3. člen 
V 41. členu se za drugim odstavkom dodasta nova, 

tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Povračilo iz prvega odstavka tega člena ne pri- 

pada osebi, poslani v tujino na delo na podlagi med- 
narodne ali meddržavne pogodbe, če ji je ta skladno 
s pogodbo, sklenjeno v tuji državi, preskrbljena na- 
stanitev v hotelu, v opremljenem stanovanju ali v op- 
remljeni družinski stanovanjski hiši. 

Ce nastanitev v tuji državi ni priskrbljena na 
način iz tretjega odstavka tega člena, pripada povračilo 
iz prvega odstavka tega člena samo osebi, ki preseli 
v tujino selitvene stvari (pohištvo).« 

4. člen 
V prvem odstavku 49.b člena se za besedami: »pre- 

meščena v službo« dodajo besede: »ali poslana na 
delo«. 

5. člen 
54. člen se črta. 

6. člen 
Oseba, ki je do uveljavitve tega pravilnika uve- 

ljavljala pravico do povračila stroškov zaradi ločenega 
življenja v znesku, večjem od zneska, ki je predpisan 
s pravilnikom, održi pravico do dosedanjega zneska, 
vse, dokler je zanjo to ugodnejše. 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 32. 
Beograd, 12. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo: 

armadni general 
Nikola Ljubičič , s. r. 
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648. 

NAREDBA broj 8-49 
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU 

OD 26. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 103. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

a) unapređ uju se 

u čin pešadijskog potpukovnika 
majori: 
BJELAJAC Bože PETAR. Unapređ uje se sa danom 25. 
juna 1979. godine; 
RISTIC Todora RADISAV. Unapreduje se sa danom 
25. juna 1979. godine; 
SIKAVICA Mate STIPAN. Unapreduje se sa danom 
25. juna 1979. godine; 

u čin pešadijskog majora 
kapetan I klase 
LUBARDA Petra MILENKO. Unapreduje se sa danom 
9. aprila 1979. godine; 

u čin potpukovnika avijacije 
major 
VUKOMANOVIC Miodraga TADIJA. Unapreduje se 
sa danom 18. maja 1979. godine; 

u čin potpukovnika tehničke službe KoV 
majori: 
MIHAILOVIC Aleksandra SRBISLAV. Unapreduje se 
sa danom 3. juna 1979. godine; 
TATALOVIC Ilije SPASE. Unapreduje se sa danom 
5. juna 1979. godine; 

u čin majora tehničke službe KoV 
kapetani I Mase: 
ANTUNOVlC Maksima BUDIMIR. Unapreduje se sa 
danom 26. aprila 1979. godine; 
ARSENIJEVIC Petra SRETEN. Unapreduje se sa da- 
nom 23. maja 1979. godine; 
KEKOVlC Blagote MILORAD. Unapreduje se sa da- 
nom 23. maja 1979. godine; 
MASlC Luke RATKO. Unapreduje se sa danom 15. 
juna 1979. godine; 
MIKAN Mirka VASO. Unapreduje se sa danom 29. de- 
cembra 1978. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog potpukovnika 
major 
JANKOVIC Velimira SVETILSAV. Unapreduje se sa 
danom 15. septembra 1978. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog majora 
kapetani I klaise: 
AKSENTIJEVIC Luke NEDELJKO. Unapreduje se sa 
danom 17. aprila 1979. godine; 
MAREVlC Stipana ANTE. Unapreduje se sa danom 
9. maja 1979. godine; 

u čin mornaričkotehničkog majora 
kapetan I klase 
CEKOVIC Petra SLOBODAN. Unapreduje se sa da- 
nom 13. maja 1979. godine; 

u čin intendantskog majora 
kapetan I klase 
VARDA Nikole JOVO. Unapreduje se sa danom 25. 
juna 1979. godine; 

u čin sanitetskog potpukovnika 
majori: 
DROBAC Sime JUGOSLAV. Unapreduje se sa danom 
11. juna 1979. godine; 
TODOROVIC Đ orda UROS. Unapreduje se sa danom 
30. maja 1979. godine; 

u čin sanitetskog majora 
kapetani I klase: 
RADlC Ljubomira BRANKO. Unapreduje se sa danom 
23. maja 1979. godine; 
UROŠEVIC Zivorada CVETIN. Unapreduje se sa da- 
nom 23. maja 1979. godine; 

u II klasu sanitetskog vojnog službenika 
vojni službenik III klase 
TRIFKOVIC-ŠER Radoslava DARINKA. Unapreduje 
se sa danom 1. juna 1979. godine; 

b) vanredno se unapreduju 

u čin pukovnika artiljerijsko-raketnih jedinica PVO 
potpukovnik 
PIZENT Mirka BRANKO. Unapreduje se sa danom 
29. marta 1979. godine; 

u čin majora geodetske službe 
kapetan I klase 
SAVIC Dušana DRAGOLJUB. Unapreduje se sa da- 
nom 8. juna 1979. godine. 

Savezni sekretar 
za narodnu odbranu 

general armije 
Nikola Ljubičič , s. r. 

649. 

NAREDBA broj 8-50 
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU 

OD 26. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 490. stav 1. tačka 4. Zakona o 
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, 
br. 32/78) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

pešadijskim pukovnicima: 
HERMAN Jožefa VIKTORU, 
LUKIN Sime SALVU, 
MEDIC Dmitra MIRKU, 
SOFRENIC Gaje ALEKSANDRU; 

artiljerijskom pukovniku 
LAPCEVIC Sime DRAGANU; 

pukovnicima artiljerijsko-raketnih jedinica PVO: 
CAUSOVlC Hilmije SEFIKU, 
LISICA Milana DAKI, 
PRACAIC Franje MIRKU; 

pukovnicima avijacije: 
BAUK Frane BOŽI, 
BORJAN Sime VELJKU, 
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BRIŠKI Blaža IVANU, 
DODIC Save MILOVANU, 
ILIC Nikole LJUBIŠI, 
INĐ IC Riste MLADENU, 
JOVIC Dragoljuba DUŠANU, 
LONČAR Tome NIKOLI, 
MEDAN Dušana RANKU, 
PETROVIČ Jevrema NIKOLI, 
STANClC Dragoljuba SLOBODANU, 
ŠKORIC Nikole DURI, 
TIŠMA Mile JOVANU; 

inžinjerijskom pukovniku 
SENIC Nikole VUKAŠINU; 

pukovnicima veze: 
ANTIC Antonija ŽIVORADU, 
RADAKOVIC Milana MIRKU; 

pukovniku tehničke službe KoV 
MAKSIMOVIC Vojislava PETRU; 

vazduhoplovnotehičkim pukovnicima: 
SAVlC Mladena DORDU, 
VUKOJEVIC Vasilija OBRADU; 

intendantskom pukovniku 
CUCAK Dane BOGDANU; 

pukovniku saobraćajne službe 
DEDOVIC Miljana MILOŠU; 

pukovniku finansijske službe 
LAZIC Damjana DUŠANU. 

Savezni sekretar 
za narodnu odbranu 

general armije 
Nikola Ljubičić, s. r. 

650. 

NAREDBA broj 1079-3 
PODSEKRETARA U SAVEZNOM SEKRETARIJATU 

ZA NARODNU ODBRANU 
OD 13. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. st. 1. i 3. Zakona o službi 
u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 
i tačke 10/b Naredbe o određ ivanju nadležnosti i o ov- 
lašćenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi 
vojnih lica (»Službeni vojni list«, br. 9/76) 

unapređ uju se 

u čin zastavnika I klase veze 
zastavnioi: 
MALNAR Josipa JOSIP. Unapređ uje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
MARINKOVIC Branka MILOŠ. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine. 

Podsekretar 
general-pukovnik 
Džemil Sarac, s. r. 

651. 

NAREDBA broj 13-45 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA 

NARODNU ODBRANU ZA POZADINU 
OD 2. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 

u čin sanitetskog kapetana I klase 
kapetani: 
STIJELJA Steve BORISLAV. Unapreduje se sa danom 
14. maja 1979. godine; 
STOJANOVIC Branka MILUTIN. Unapreduje se sa 
danom 14. maja 1979. godine; 

u čin kapetana finansijske službe 
poručnici; 
ANDREJEVIC Hi je VLASTIMIR. Unapreduje se sa da- 
nom 22. juna 1979. godine; 
GOLUBOVIC Jordana DRAGIŠA. Unapreduje se sa 
danom 22. juna 1979. godine. 

Zastupa pomočnika saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 
general-potpukovnik 
Milisav Nikič , s. r. 

652. 

NAREDBA broj 530-2 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA 

NARODNU ODBRANU ZA CIVILNU ODBRANU 
OD 27. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tač . 6/f i 9. Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

artiljerijskom potpukovniku 
RADIVOJEVIC Radivoja MIROSLAVU; 

vazduhoplovnotehničkom potpukovniku 
PUŠKAŠEVIC Branka PAVLU; 

intendantskom zastavniku I klase 
CAGO Ibre ILIJASU; 

zastavniku I klase administrativne službe 
BOBIC Dušana NIKOLI. 

Pomočnik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Bruno Vuletič , s. r. 
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653. 

NAREDBA broj 64-8 
ZAMENIKA NAČELNIKA O EN E R A I.ŠTABA 

JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 
OD 7. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tač. 6/f i 9. Naredbe o određ ivanju nad- 
ležnosti i o ovlascenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 9/76) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

artiljerijskom poipukovniku 
MANDIC Dušana RADOSLAVU; 

artiljerijskom zastavniku I klase 
LUKIC Ilije STOJANU; 

potpukovnicima artiljerijsko-raketnih jedinica PVO: 
MIHAJLOVIC Jovana ZlVOJINU, 
TERZIC Sime DUŠANU, 
VUJADINOVIC Spase VIDAKU; 

zastavnicima I klase artiljerijsko-raketnih jedinica 
PVO: 
GOCMANAC Milosava MILIVOJU, 
UROŠEVIC Save JOVANU; 

inžinjerijskom potpukovniku 
TOŠOVIC Ivana BRANKU; 

potpukovniku tehničke službe KoV 
MAH Vasilija BRANISLAVU; 

zastavniku I klase finansijske službe 
RAPIC Stjepana IVANU; 

zastavnicima I klase administrativne službe: 
MILlClC Bože MILISAVU, 
PUTNIKOVIC Cedomira LJUBODRAGU, 
RADONIC Davida RADOVANU. 

Zamenik načelnika 
general-pukovnik 
Dušan Pekić, s. r. 

654. 

NAREDBA broj 64-12 
ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALŠTABA 

JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 
OD 9. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tač . 6/f i 9. Naredbe o odredivanju 
nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o 
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

artiljerijskom potpukovniku 
DAKOVIC Tomo SLAVKU. 

Zamenik načelnika 
general-pukovnik 
Dušan Pekič, s. r. 

655. 

NAREDBA broj 40-20 
NAČELNIKA UPRAVE BEZBEDNOSTI SAVEZNOG 

SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU 
OD 20. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduje se 

u čin poručnika finansijske službe 
potporučnik 
VIDERGAR Jože JOŽE. Unapreduje se sa danom 17. 
juna 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Branislav Joksovič , s. r. 

656. 

NAREDBA broj 40-22 
NAČELNIKA UPRAVE BEZBEDNOSTI SAVEZNOG 

SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU 
OD 2. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduje se 

u čin kapetana I klase tehničke službe KoV 
kapetan 
GRUJlClC Zivomira MILOVAN. Unapreduje se sa da- 
nom 1. jula 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Branislav Joksovič , s. r. 

657. 

NAREDBA broj 51-6 
NAČELNIKA CENTRA VISOKIH VOJNIH SKOLA 

OD 2. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduje se 

u čin sanitetskog kapetana 
poručnik 
COLAKU Halita SULEJMAN. Unapreduje se sa danom 
30. juna 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Rahmija Kadenić, s. r. 
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658. 

N ARE DBA broj 7-47 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 18. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f Naredbe o određ ivanju nad- 
ležnostii i o ovlascenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službena vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

intendantskom kapetanu I klase 
LONČAR Dimitrije ZlVKU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

659. 

NAREDBA broj 7-59 
KOMANDANTA I ARMIJE 
OD 5. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o 
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

majoru tehničke službe KoV 
POPADIC Vlade ZlVKU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

660. 

NAREDBA broj 7-53 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 22. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 

REZERVNI OFICIRI, rodeni naznačenih datuma, 
u evidenciji navedenih opštinskih organa uprave za 
narodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
JONCIĆ Petra Cedomir, 12. V 1932, SO Cukarica (Beo- 
grad); 
STANKOVlC Vitomira Radmilo, 8. I 1940, SO Palilula 
(Beograd); 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BRBORIC Uroša Branislav, 1. II 1940, SO Zemun; 
BULATOVIC Stevana Rajko, 24. VII 1938, SO Novi 
Beograd; 
PEJOVIC Ulje Bogdan, 14. VII 1943, SO Palilula (Beo- 
grad); 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni poručnik 
SAVOVIC Zivadina Momčilo, 11. IV 1940, SO Novi 
Beograd; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
BATINIC Branika Božidar, 17. XII 1935, SO Voždovac 
(Beograd); 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučmci: 
BOZILOVIĆ Boška Radmilo, 18. VII 1944, SO Novi 
Beograd; 
Đ URĐ EVIC Vojislava Mihailo, 7. IV 1949, SO Zvez- 
dara (Beograd); 
PANTELIĆ Venceslava Zoran, 22. III 1945, SO Palilula 
(Beograd); 
ZLATKOVlC Dušana Jovica, 12. II 1946, SO Voždovac 
(Beograd); 

xi čin rezervnog kapetana I klase ABH-odbrane 
rezervni kapetan 
MILICIC Milana Miodrag, 13. V 1933, SO Novi Beo- 
grad ; 

u čin rezervnog kapetana I klase tehničke službe KoV 
rezervni kapetan 
PASKUTINI Branka Predrag, 20. III 1942, SO Zvez- 
dara (Beograd); 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnici: 
MILOVANOVIC Zivojina Nenad, 8. VIII 1939, SO 
Zvezdara (Beograd); 
RAJŠIĆ Jovana Nikola, 26. IX 1942, SO Vračar (Beo- 
grad) ; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnici: 
Đ ORĐ EVIĆ Aleksandra Slavoljub, 1. XII 1945, SO 
Voždovac (Beograd); 
SRECKOVlC Zdravka Milič , 21. XI 1944, SO Novi 
Beograd; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
MIHAJLOVIC Milorada Pavle, 2. II 1930, SO Stari 
grad (Beograd); 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnik 
NIKOLlC Radomira Ivan, 3. VI 1947, SO Palilula (Beo- 
grad); 

u čin rezervnog kapetana saobračajne službe 
rezervni poručnik 
ANĐ ELKOVIC Radoslava Milomir, 12. VII 1942, SO 
Zvezdara (Beograd). 

Zastupa komandanta 
general-major 

Martin Spegelj, s. r. 
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661. 

N ARE DBA broj 25-93 
KOMANDANTA II ARMIJE 
OD 2. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tač. 6/f 1 17. Naredbe o određ ivanju 
nadležnosti i o ovlašćenjdroa starešina za rešavanje 
o odnosima u služba vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

zastavniku tehničke službe KoV 
POPOVIC Vlajka DRAGANU; 

sanitetskom majoru 
H ALI TI Halita BAJRAMU. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Aleksandar Janić, s. r. 

662. 

NAREDBA broj 1-177 
KOMANDANTA III ARMIJE 
OD 27. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 

u čin pešadijskog zastavnika 
stari j i vodnici I klase: 
OSMANOVIC Ismeta IZET. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
PLUNCEVIC Hilma HAKIJA. Unapreduje se sa danom 
11. juna 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
BADŽA Jovana DUŠAN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog starijeg vodnika 
vodnik I klase 
PETKOVSKI Gerasima SLOBODAN. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika oklepnih jedinica 
vodnik I klase 
STOJKOVIC Miljka RADOSLAV. Unapreduje se sa 
danom 31. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase: 
HADZlC Borisava NIKOLA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
ILIEVSKI Jovana ŠTEFAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
JOVANOVSKI Stojana DIMITRIJE. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
PETREVSKI Jovana BOŽIDAR. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
STAMENKOVIC Blagoja RELJA. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika I klase tehničke službe KoV 
stariji vodnik 
ZORIC Milorada DUŠAN. Unapreduje se sa danom 22. 
aprila 1979. godine; 

u čin mornaričkotehničkog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
PERESKI Nauma VLASE. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Lambe Mihajlovski, s. r. 
663. 

NAREDBA broj 17-71 
KOMANDANTA V ARMIJE 
OD 22. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 
sanitetskom potporučniku 
KREMENOVIC Trivuna RADOMIRU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corković, s. r. 
664. 

NAREDBA broj 17-74 
KOMANDANTA V ARMIJE 
OD 28. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o 
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 
intendantskom kapetanu I klase 
RADUSIN Laze DUŠANU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corkovič , s. r. 
665. 

NAREDBA broj 17-73 
KOMANDANTA V ARMIJE 
OD 27. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 
REZERVNI OFICIRI, rodeni naznačenih datuma, 

u evidenci j i navedenih opštinskih organa uprave za 
narodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnik 
NOVOSEL Dure Nikola, 8. XI 1941, SO Križevci; 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
ANDRASEK Marka Petar, 21. II 1953, SO Novi Marof; 
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u čin rezervnog artiljerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
DOMlSLJANOVlC Stjepana Đ uro, 9. I 1938, SO Đ ur- 
đ evac; 
ŠTIMEC Ivana Ivan, 25. V 1938, SO Cakovec; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnik 
KOŠIC Josipa Josip, 4. IV 1943, SO Križevci; 

u čin rezervnog artiijerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BABIC Jakova Marijan, 19. XI 1946, SO Đ urđ evac; 
BARIC Vladimira Marko, 30. VII 1942, SO Križevci; 
SEKOVANIC Mirka Mirko, 24. I 1949, SO Novi Marof; 

u čin rezervnog poručnika oklopnih jedinica 
rezervni potporučnici: 
HORVAT Dežidera Vladimir, 25. IV 1952, SO Cakovec; 
KOS Adama Branko, 2. VII 1950, SO Cakovec; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
POSAVEC Stjepana Rudi, 15. X 1952, SO Cakovec; 

u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane 
rezervni potporučnik 
ČORBA Martina Bolto, 5. I 1948, SO Đ urdevac; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnici: 
P ALI J AN Mile Stjepan, 17. XII 1947, SO Križevci; 
VARGA Pranje Ivan, 28. IV 1944, SO Cakovec; 

u čin rezervnog veterinarskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
PAVlClC Nikole Jakov, 9. I 1944, SO Križevci. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corkovič , s. r. 
666. 

NAREDBA broj 1-222 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE 
OD 22. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima. u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 
pešadijskom zastavniku I klase 
RADANOVIC Franca FRANCU; 

zastavnicima I klase avijacije: 
NIKOLOVSKI Kire DONCETU, 
PETKOVIC Mihaila RADOSLAVU; 

inžinjerijskom zastavniku I klase 
MIKIC Mladena DRAGUTINU; 

zastavnicima I klase veze: 
GLIŠIC Desimira SLAVOMIRU, 
NIKOLIC Nedeljka VOJISLAVU, 
PETROVIČ Milosava DRAGIŠI; 

zastavnicima I klase tehničke službe KoV: 
SVORCAN Filipa STOJANU, 
PERIC Bože STIPI, 
PETEK Matije FRANCU; 

vazduhoplovnotehničkim zastavnicima I klase: 
DIMITRIJEVIC Petra NIKOLI, 
DIMOVSKI Kame NIKOLI, 
CUPURDIJA Sime JOVI, 
HOD2IC Muharema IBRI, 
JEVREMOVIC Svetislava MIODRAGU, 
KRSTAJIC Todora LAZARU, 
MARDEŠIC Ivana TOMISLAVU, 
NIKOLIC Nikole VOJISLAVU, 
NOVIČKI Mihajla STEVANU, 
PAVlClC Jakoba ILIJI, 
PAVLOVIC Nikole KOSTI, 
SMENDROVAC Josipa JOSIPU, 
STAMENKOVIC Petra VLAJKU, 
ŠALVARICA Dušana MILORADU, 
VIDOJEVIC Vitomira BLAGOMIRU; 

vazduhoplovnotehničkim zastavnicima: 
IKONIC Mihajla STEVANU, 
SUBOTIC Milovana MILIVOJU; 

zastavnicima I klase saobračajne službe: 
ALEKSIC Blago j a NIKOLI, 
NAJVIRT Janeza MIHAELU, 
SKOCIBUSIC Stjepana IVICI; 

zastavniku I klase finansijske službe 
KALAJDŽlC Cvetka SLAVKU; 

intendantskom zastavniku I klase 
ILIC Petra DRAGOLJUBU; 

zastavnicima I klase administrativne službe: 
ALEKSIC Goluba VLAJKU, 
AVRAMOVIC Đ orđ a STANIMIRU, 
GOLIJAN Vase DANILU, 
JOVANOVlC Miloša DRAGUTINU, 
KREZIC Mate TADIJI, 
VUJICIC Branka MARKU, 
VUKICEVIC Radašina VOJISLAVU. 

Zastupa komandanta 
general-potpukovmk 
Stevan Roglič , s. r. 

667. 

NAREDBA broj 1-233 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 3. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

kapetanu I klase avijacije 
PETRlClC Bernarda ROKU. 

Zastupa komandanta 
general-potpukovnik 
Stevan Roglič , s. r. 
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668. 

NAREDBA broj 3-12 
NAČELNIKA UPRAVE VOJNOG OKRUGA SPLIT 

OD 5. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapređ uju se 

REZERVNI MLADI OFICIRI, rođ eni naznačenih 
datuma, u evidenciji organa uprave za narodnu od- 
branu SO Bemkovac, i to: 

u čin rczervnog: pesadijskog vodnika I klase 
rezervni vodniik 
RADAŠ Mira Jandrija, 20. X 1949; 

u čin rezervnog artiljerijskog vodnika I klase 
rezervni vodnik 
CUPAC Jose Sava, 12. I 1949. 

Načelnik 
pukovnik 

Andelko Milišić, s. r. 

669. 

NAREDBA broj 18-67 
KOMANDANTA REPUBLlCKOG ŠTABA TERITO- 
RIJALNE ODBRANE SR BOSNE I HERCEGOVINE 

OD 25. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 105. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 138. 
stav 2. Zakona o narodnoj odbrani (»Službeni list SR 
BiH,« br. 12/78) 

unapreduju se 
REZERVNI OFICIRI, rodeni naznačenih datuma, 

u evidenciji navedenih opštinskih organa uprave za 
narodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pješadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
ANClC Vinka Ilija, 19. II 1939, SO Duvmo; 
GAJIC Gojka Dragomir, 1. V 1941, SO Bosanski Novi; 
GLIGORIC Uroša Pero, 20. VII 1941, SO Duvno; 
GRAONIC Sime Nikola, 12. VIII 1943, SO Bosanski 
Novi; 
HUMACKIC Adema Small, 25. V 1942, SO Duvno; 
JELlClC Save Dušan, 25. IV 1945, SO Bosanska Krupa; 
LOKMIC Nezira Sa^et, 2. XI 1940, SO Duvno; 
MUJANOVIC Jusufa Ismet, 18. III 1946, SO Bosanska 
Krupa; 
OSMANOVlC Muharema Sulejman, 20. V 1941, SO Bo- 
sanski Novi; 
POPOVlC Petra Petar, 7. IV 1924, SO Bosanski Novi; 
SREBRENIKOVIC Abdulaha Sulejman, 22. IX 1940, SO 
Duvno; 
ŠKONDRIC Dure Stojan, 13. VII 1939, SO Bosanski 
Novi; 

u čin rezervnog pješadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
DIZDAREVIC Hasiba Hamdija, 22. I 1948, SO Bosan- 
ska Krupa; 
KACAVENDA Koste Radivoj, 2. II 1948, SO Bosanska 
Krupa; 
MARKEZ Save Stanko, 15. V 1951, SO Jajce; 

MISIRACA Rajka Ratko, 1. XI 1947, SO Bosanski 
Novi; 
NUMlC Huse Mahmut, 5. I 1945, SO Duvno; 
OROZOVIC Dragana Branko, 24. VIII 1953, SO Bo- 
sanski Novi; 
OSMANAGIC Najila Ilijaz, 3. I 1948, SO Bosanska 
Krupa; t 
SAFIC Omera Muharem, 21. VII 1946, SO Bosanski 
Novi; 
SAVIC Manojla Branko, 30. V 1950, SO Jajce; 
ŠARAC Stojana Branko, 3. III 1947, SO Bosanska 
Krupa; 
UMICEVIC Milana Duro, 12. IV 1953, SO Bosanski 
Novi; 
VJEŠTICA Cedomira Miroslav, 27. IX 1947, SO Bo- 
sanska Krupa; 
ZGONJANIN Jove Gojko, 25. IX 1925, SO Bosanski 
Novi; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BALIĆ Ibre Ibrahim, 15. X 1940, SO Duvno; 
PAUKOVIC Jovice Ljubomir, 1. II 1947, SO Bosanski 
Novi; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
DRAMAC Mi je Ivan, 17. XI 1952, SO Jajce; 
MALEŠEVIC Pantelije Slavko, 4. IV 1946, SO Banja 
Luka; 
OBRADOVIČ Drage Zivko, 8. XI 1949, SO Bosanski 
Novi; 
RAKANOVlC Kemala Hajrudin, 3. IV 1944, SO Banja 
Luka; 
ŠARIC Milana Ljupko, 27. II 1951, SO Jajce; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni potporučnik 
PETROVIČ Ivana Slavko, 9. IX 1950, SO Duvno; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnik 
KELAVA Bože Tomislav, 22. IX 1938, SO Duvno; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
PALTJA Rajka Branko, 27. IX 1946, SO Bosanski Novi; 
RADENOVIC Dragana Branko, 23. VI 1952, SO Jajce; 

u čin rezervnog kapetana veze 
rezervni poručnik 
PAPAC Spasoje Pero, 1. X 1939, SO Banja Luka; 

u čin rezervnog kapetana ABH-odbrane 
rezervni poručnik 
RADMANOVIC Dure Zdravko, 3. III 1942, SO Bosan- 
ski Novi; 

u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane 
rezervni potporučnik 
POKRAJClC Ante Marijan, 4. XI 1946, SO Duvno; 

u čin rezervnog kapetana I klase tehničke službe KoV 
rezervni kapetan 
LlCANIN Mladena Dušan, 12. VII 1928, SO Prijedor; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnik 
ŠAPINA Stipana Ivan, 27. X 1949, SO Duvno; 
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u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnioi; 
BALIC Saćira Esad, 17. VIII 1943, SO Duvno; 
KAHVIC Hamdije Faruk, 15. VIII 1942, SO Bosanski 
Novii; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporuomci: 
Đ URIC Branka Duško, 15. IV 1947, SO Bosanski Novi; 
MUHAMEDAGIC Osmana Fikret, 30. VI 1946, SO' Bo- 
sanski Novi; 

u čin rezervnog kapetana saobraćajne službe 
rezervni poručnik 
PAUKOVIC Laze Jovica, 12. Vil 1923, SO Bosanski 
Novi. 

Komandant 
general-pukovnik 

Mirko Vranic, s. r. 

670. 

H A P E Д Б A број 1269 
КОМАНДАНТА ГЛАВНОГ ШТАБА ТЕРИТОРИ- 

ЈАЛНЕ ОДБРАНЕ CP ЦРНЕ ГОРЕ 
ОД 5. ЈУЛА 1979. ГОДИНЕ 

Ha основу чл. 93. и 105. Закона o служби у ору- 
жаним снагама („Службени лист СФРЈ", бр. 32/78) 
и члана 101. Закона o народној одбрани („Служ- 
бени лист СР Црне Горе", бр. 15/75) 

унапређуј у се 

РЕЗЕРВНИ ОФИЦИРИ, рођени назначених да- 
тума, у евиденцији наведених општинских органа 
управе за народну одбрану, и то: 

у чин резервног пјешадијског капетана I класе 
резервни капетан 
ЛЕКОВИЋ Лаза Вуксан, 21. X 1934, СО Титоград; 

у чин резервног пјешадијског капетана 
резервни поручници: 
АШАНИН Радомира Велимир, 4. IV 1940, СО Иван- 
град; 
ДАНИЛОВИЋ Рада Радован, 3. II 1931, СО Тито- 
град; 
ЛУТОВАЦ Микете Миле, 21. VI 1945, СО Иванград; 
РАЧИЋ Јована Вукашин, 3. V 1930, СО Иванград; 
ТОМОВИЋ Владимира Славољуб, 16. X 1932, СО 
Херцег-Нови; 
ВУЈАЧИЋ Сава Миливоје, 6. II 1947, СО Bap; 

у чин резервног пјешадијског поручника 
резервни потпоручници: 
БА.ЈИЋ Ђукана Марко, 16. I 1947, СО Иванград; 
ИВАНОВИЋ Миладина Вожидар, 7. I 1948, СО Ро- 
жаје; 
ЈАНЧИЋ Влажа Томо, 4. II 1947, СО Херцег-Нови; 
ПАЛАЈСА Јосипа Јосип, 9. XII 1947, СО Херцег- 
-Нови; 
РАДОВИЋ Илије Доброслав, 27. VII 1950, СО Хер- 
цег- Нови; 

СТРАХИЊА Сава Бранко, 11. X 1950, СО Тиват; 
ТАХИРОВИЋ Синана Вехбо, 23. III 1946, СО Ро- 
жаје; 

у чин резервног артиљеријског капетана I класе 
резервни капетани: 
БУЛОВИЋ Јакова Михаило, 27. VI 1930, СО Херцег- 
-Нови; 
МИЛОШЕВИЋ. Јова Никола, 22. V 1931, СО Вијело 
Поље; 
ШЋЕКИЂ. Вука Милоје, 11. V 1927, СО Иванград; 
ШУШИЋ. Миливоја Милорад, 15. VII 1927, СО 
Шавник; 

у чин резервног артиљеријског капетана 
резервни поручници: 
ВОЈОВИЂ. Димитрије Милош, 16. II 1929, СО Вијело 
Поље; 
ШАБОТИЋ Шемса Мифтар, 1. V 1945, СО Иванград; 

у чин резервног артиљеријског поручника 
резервни потпоручници; 
РАДЕВИЂ. Милете Слободан, 6. I 1945, СО Иван- 
град; 
РАДУНОВИЋ Јакова Милутин, 20. IV 1948, СО 
Иванград; 

у чин резервног поручника артиљеријско-ракетних 
јединица ПВО 
резервни потпоручник 
ДАВЕТИЋ Велимира Влајко, 4. V 1950, СО Иван- 
град; 

у чин резервног инжињеријског капетана I класе 
резервни капетани: 
БРАЦАНОВИЋ. Јанка Божидар, 26. XII 1931, СО Ти- 
тоград; 
ПУЛЕТИЋ. Михајла Милутин, 19. II 1931, СО Ко- 
лашин; 

у чин резервног инжињеријског капетана 
резервни поручници: 
БУВАЊА Томице Вучић, 14. II 1938, СО Иванград; 
КАВАРИЋ. Филипа Слободан, 15. IX 1937, СО Тито- 
град; 
РАКОЧЕВИЋ Шћепана Никола, 19. XII 1936, СО 
Колашин; 

у чин резервног капетана I класе везе 
резервни капетан 
ОЈДАНИЂ. Петра Вуксан, 15. VII 1928, СО Иван- 
град; 

у чин резервног ваздухопловнотехничког поручника 
резервни потпоручник 
ШОШКИЋ Нова Вељко, 20. VI 1951, СО Иванград; 

у чин резервног интендантског капетана 
резервни поручници: 
ДРАГАШЕВИЋ Јована Радивоје, 26. VI 1934, СО Ти- 
тоград; 
ЗЕЧЕВИЋ Петра Милутин, 9. XII 1935, СО Иван- 
град. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Ђуро Војводић, с. р. 
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671. 

NAREDBA broj 49-1 
KOMANDANTA REPUBLlCKOG ŠTABA 

TERITORIJALNE OBRANE SR HRVATSKE 
OD 18. LIPNJA 1979. GODINE 

Na osnovi člana 105. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 53. 
stav 2. Zakona o opčenarodnoj obrani (»Narodne no- 
vine«, br. 15/76) 

unapređ uju se 
RBZERVNI OFICIRI, rodeni naznačenih datuma, 

u evidenci j i navedenih opčinskih organa uprave za na- 
rodnu obranu, i to; 

u čin rezervnog pješadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
BALA2 Steve Stevo, 14. II 1927, SO Slavonski Brod; 
JAPUNDZlC Imre Mato, 31. I 1924, SO Slavonski Brod; 
NOVAKOVIC Josipa Ivan, 2. XII 1934, SO Slavonski 
Brod; 
RAPAJIČ Jakova Stevan, 3. VIII 1938, SO Našice; 

u čin rezervnog pješadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BABIC Jovana Milorad, 22. I 1940, SO Vinkovci; 
BORJANIC Mile Jovo, 17. VIII 1947, SO Slavonska 
Požega; 
KRIVOKUCA Petra Mile, 13. IX 1929, SO Vinkovci; 
MANDIC Ostoje Gojko, 21. VIII 1921, SO Orahovica; 
PETROVIČ Gaje Nikola, 28. VI 1938, SO Vinkovci; 
PUAC Dušana Ilija, 13. IV 1945, SO Slavonska Po- 
žega; 

u čin rezervnog pješadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
ALEKSIC Doke Dušan, 18. VI 1948, SO Orahovica; 
CALlC Aleksandra Aleksandar, 5. XI 1925, SO Ora- 
hovica; 
GRGURIC Vlade Ivan, 13. XII 1948, SO Orahovica; 
HA VEL Ivana Franjo, 7. VII 1947, SO Dakovo; 
MANDIC Ivana Ivan, 19. VII 1946, SO Slavonska Po- 
žega; 
NARANClC Mirka Zeljko, 25. VIII 1952, SO Slavonska 
Požega; 
PAVLIC Grge Fabijan, 19. I 1948, SO Našice; 
RAJZL Martina Adam, 11. V 1948, SO Dakovo; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
CEŠNIK Vendelina Stjepan, 5. XII 1932, SO Dakovo; 
MIKUŠ Mi je Ljudevit, 25. VIII 1931, SO Slavonska 
Požega; 
RESANOVIC Pavla Veljko, 20. V 1932, SO Slavonska 
Požega; 
TRTICA Milana Nikola, 15. IX 1929, SO Slavonski 
Brod; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
DURDEVIC Nikole Slobodan, 21. XII 1944, SO Sla- 
vonski Brod; 
JAGODIC Stojana Cedo, 5. III 1944, SO Slavonska Po- 
žega; 
KOŽAR Miloša Miodrag, 29. IX 1948, SO Slavonska 
Požega; 

MARKOVIC Bogdana Vojislav, 25. X 1949, SO Ora- 
hovica; 
ZIMA Stjepana Ranko, 4. III 1941, SO Slavonska Po- 
žega; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
CELOVEC Dure Zdenko, 20. II 1943, SO Slavonska 
Požega; 
VELIKIC Zivojina Blagoje, 4. I 1949, SO Osijek; 

u čin rezervnog kapetana I klase artiljerijsko-raketnih 
jedinica PZO 
rezervni kapetan 
PAClC Karla Petar, 14. VII 1929, SO Slavonski Brod; 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PZO 
rezervni poručnik 
DUGOJEVlC Stanka Ivan, 28. III 1933, SO Slavonski 
Brod; 

u čin rezervnog kapetana I klase oklepnih jedinica 
rezervni kapetan 
ZlGlC Bogdana Mladen, 2. X 1932, SO Našice; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
DURDEVIC Mirka Milan, 19. III 1946, SO Orahovica; 
GROZDANIC Branka Miodrag, 12. IX 1938, SO Sla- 
vonska Požega; 
MEDIC Antuna Marijan, 25. VIII 1939, SO Vinkovci; 
PAVlClC Nikole Ivan, 3. VI 1947, SO Slavonski Brod; 
PILIPOVIC Gojka Mladen, 13. VI 1940, SO Slavonska 
Požega; 
TROHA Stjepana Slobodan, 16. I 1948, SO Orahovica; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
MILINKOVIC Antuna Stjepan, 13. XII 1950, SO Sla- 
vonski Brod; 

u čin rezervnog kapetana I klase veze 
rezervni kapetani; 
JURANIC Stjepana Josip, 29. IX 1937, SO Našice; 
KOPORClC Josipa Ilija, 9. VII 1931, SO Slavonski 
Brod; 
PAVLICA Dure Dane, 3. V 1931, SO Slavonska Po- 
žega; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnik 
VUJATOVlC Vukana Branko, 26. VII 1949, SO Ora- 
hovica; 

u čin rezervnog kapetana ABK-obrane 
rezervni poručnik 
ŠULC Ferde Ivan, 27. XII 1943, SO Slavonska Požega; 

u čin rezervnog poručnika ABK-obrane 
rezervni potporučnik 
JAGOD AR Petra Andrija, 4. VIII 1948, SO Slavonski 
Brod; 

u čin rezervnog kapetana avijacije 
rezervni poručnik 
RADAKOVIC Dorda Radoslav, 21. VIII 1946, SO 
Osijek; 
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u čin rezervnog kapetana I klase tehničke službe KoV 
rezervni kapetani: 
LUKIĆ Dure Božidar, 24. VI 1934, SO Slavonska Po- 
20O"a • 
MARENIC Jakoba Zeljko, 4. XII 1933, SO Slavonska 
Požega; 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnik 
GOLUBIC Terezije Franjo, 2. X 1934, SO Slavonski 
Brod; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnik 
SVOBODA Josipa Zeljko, 16. III 1947, SO Slavonska 
Požega; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
ISTVANIC Stjepana Stjepan, 28. XII 1936, SO Našice; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnik 
POPOVIC Svetislava Slavoljub, 28. V 1930, SO Vin- 
kovci; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
NOVALIC Slavka Adam, 6. VI 1944, SO Vinkovci; 
SIKORA Vjekoslava Stanislav, 25. V 1947, SO Ora- 
hovica; 

u čin rezervnog veterinarskog kapetana 
rezervni poručnici: 
FILIPOVIC Stjepana Josip, 7. I 1937, SO Vinkovci; 
KOVAClC Božidara Stevan, 20. II 1935, SO Vinkovci; 

u čin rezervnog veterinarskog poručnika 
rezervni potporučnik 
ALMADI Matije Geza, 14. X 1930, SO Beli Manastir; 

u čin rezervnog kapetana I klase prometne službe 
rezervni kapetan 
MANDIC Petra Vinko, 20. VIII 1928, SO Našice; 

u čin rezervnog poručnika prometne službe 
rezervni potporučnici: 
KAPETANOVIC Sulejmana Demal, 8. V 1950, SO Vin- 
kovci; 
ORKIC Ivana Jožo, 8. XI 1953, SO Slavonski Brod; 

u čin rezervnog kapetana financijske službe 
rezervni poručnik 
KOSIC Žarka Miroslav, 16. VII 1938, SO Slavonski 
Brod. 

Komandant 
general-pukovnik 

Augustin Jukič , v. r. 

672. 

N ARE DBA broj 49-6 
KOMANDANTA REPUBLlCKOG ŠTABA 

TERITORIJALNE OBRANE SR HRVATSKE 
OD 20. LIPNJA 1979. GODINE 

I 
Na osnovi člana 105. Zakona o službi u oružanim 

snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 53. 
stav 2. Zakona o općenarodnoj obrani (»Narodne no- 
vine«, br. 15/76) 

unapreduju se 

REZERVNI OFICIRI, rođ eni naznačenih datuma 
u evidenciji navedenih općinskih organa uprave za na- 
rodnu obranu, i to: 

u čin rezervnog pjesadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
KUZMANIĆ Ante Nikola, 14. XII 1931, SO Karlovac; 
MANOJLOVIĆ Mile Duro, 4. V 1937, SO Karlovac: 
VUJANIC Save Mirko, 24. XII 1939, SO Knin; 

u čin rezervnog pjesadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
LENUZZI Ivana Mladen, 6. IX 1944, SO Karlovac; 
MARICIĆ Petra Duro, 13. V 1926, SO Gračac; 
POŽAR Stjepana Marko, 4. II 1944, SO Karlovac; 

u čin rezervnog pjesadijskog poručnika 
rezervni potporučnici; 
DMITROVIC Nikole Ilija, 17. V 1951, SO Knin; 
GNJATOVIC Mile Petar, 12. VII 1945, SO Obrovac; 
KLJAJIC Branka Lazar, 2. I 1946, SO Obrovac; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
DOBRE Trivuna Nikola, 22. V 1934, SO Zadar; 
DUVANČlC Pilipa Josip, 15. II 1929, SO Knin; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnik 
HABUS Antona Ante, 13. VI 1946, SO Zadar; 

u čin rezervnog kapetana I klase artiljerijsko-raketnih 
jedinica PZO 
rezervni kapetan 
HRSAN Josipa Ivan, 18. XI 1934, SO Karlovac; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PZO 
rezervni potporučnik 
BAKIC Dušana Pavao, 20. VII 1948, SO Karlovac; 

u čin rezervnog poručnika oklopnih jedinica 
rezervni potporučnik 
ZOKVIC Stjepana Ivan, 4. X 1954, SO Ozalj; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnik 
RUBClC Antona Zlatko, 3. VII 1947, SO Karlovac; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
ZATEZALO Jo ve Simo, 14. I 1947, SO Karlovac; 
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u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporucnik 
OSTOJIĆ Nikole Milan, 20. III 1947, SO Gračac; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana 
rezervni poručnik 
TVRDINlC Ivana Vladimir, 10. X 1934, SO Karlovac; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
MUHVlC Alojza Rudolf, 28. VII 1930, SO Karlovac; 

u čin rezervnog veterinarskog kapetana 
rezervni poručnik 
PALAJSA Dragutina Jure, 29. IX 1933, SO Karlovac. 

II 

Na osnovi člana 219. Zakona o opčem upravnom 
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78), člana 105. 
Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni ust 
SFRJ«, br. 32/78) i člana 53. stav 2. Zakona o opoena- 
rodnoj' obrani (»Narodne novine«, br. 15/76), vrši se 

ispravka 

Naredbe komandanta Republičkog štaba tcrilori- 
jalne obrane SR Hrvatske broj 134-23 od 4. prosinca 
1978. godine (»Službeni vojni list«, br. 7/79), u dijelu 
koji se odnosi na unapređ enje u čin rezervnog poruč- 
nika artiljerijsko-raketnih jedinica PZO RUPE Antena 
Antona Umjesto riječi; »u čin rezervnog poručnika 
artiljerijsko-raketnih jedinica PZO«, treba da stoji: »u 
čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedini- 
ca PZO«. 

Komandant 
general-pukovnik 

Augustin Jukič, v. r. 

673. 

NAREDBA broj 49-7 
KOMANDANTA REPUBLIČKOG ŠTABA 

TERITORIJALNE OBRANE SR HRVATSKE 
OD 5. SRPNJA 1979. GODINE 

Na osnovi člana 105. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 53. 
stav 2. Zakona o opčenarodnoj obrani (»Narodne no- 
vine«, br. 15/76) 

unapreduj u se 

REZERVNI OFICIRI, rodenii naznačenih datuma, 
u evidenci j i navedenih opcinskih organa uprave za na- 
rodnu obranu, i to; 

u čin rezervnog pješadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani; 
BENDAR Josipa Stjepan, 21. XII 1925, SO Buje; 
BRKLJAClC Jandre Ivan, 25. Ш 1948, SO Ogulin; 
BUNETA Milana Ivan, 12. III 1946, SO Crikvenica; 
DENONA Sime Petar, 16. I 1947, SO Rab; 
HRASTINA Marijana Marijan, 1. XII 1928, SO Rijeka; 
KURILIC Fabijana Josip, 19. II 1941, SO Pag; 
KUŠĆE Ivana Eđ idio, 18. VII 1925, SO Buje; 
LONCARIC Petra Viktor, 22. III 1942, SO Crikvenica; 
MANESTAR Franje Franjo, 9. XII 1945, SO Crikve- 
nica; 
MARZlC Luke Benedikt, 10. IX 1943, SO Pag; 
NOVAK Sil vije Novica, 30. VIII 1936, SO Rijeka; 
OŠTARIC Ante Ivan, 28. XI 1945, SO Pag; 

POGORILIC Petra Petar, 18. V 1937, SO Pag; 
RAVLIC Grge Dominiko, 4. I 1932, SO Rijeka; 
RIGO Aleksandra Rudolf, 19. III 1934, SO Buje; 
SARAGA Marijana Svetko, 10. X 1928, SO Rijeka; 
SENZEL Tome Ivica, 16. VI 1937, SO Pag; 
STANKOVIC Jovana Predrag, 12. IX 1934, SO Rijeka; 
STIPClC Viktora Viktor, 15. III 1932, SO Rijeka; 
ŠEPAC Zdravka Ante, 10. IV 1942, SO Rijeka; 
ŠIMICIC Antona Josip, 7. IX 1928, SO Rab; 
SKOPAC Stjepana Milivoje, 9. IX 1935, SO Rijeka; 
TONKOVIC Lovre Milan, 14. II 1948, SO Crikvenica; 
TRAVAS Bartola Josip, 19. VII 1943, SO Rab; 

u čin rezervnog pješadijskog poručnika 
rezervni potporučnioi: 
KABALIN Augustina Gradimir, 10. XI 1947, SO Crik- 
venica; 
KARLOVIC Josipa Ivan, 3. XI 1948, SO Crikvenica; 
KUSTIC Josipa Ante-Slavko, 17. I 1929, SO Pag; 
KUSTIC Martina Jure, 12. II 1928, SO Pag; 
LOVRIC Tadije Ivan, 18. XI 1942, SO Rijeka; 
MAKOVAC Josipa Zlatko, 6. I 1950, SO Buje; 
MANDIC Dragana Milan, 8. VII 1946, SO Buje; 
RADIZLOVIC Petra Juri, 6. II 1950, SO Buje; 
SABLIC Davora Miroslav, 15. IV 1932, SO Rijeka; 
SARlC Vlade Momčilo, 11. III 1942, SO Rijeka; 
SUSNlC Antona Livio, 26. I 1936, SO Rijeka; 
SARlC Ive Zvonko, 9. IV 1952, SO Rijeka; 
ŠUMONJA Miloša Milan, 12. VIII 1952, SO Ogulin; 
TADEJ Branka Branko, 10. I 1940, SO Rijeka; 
TAUZER Stjepana Tomislav, 26. X 1943, SO Pag; 
ZELENIKA Petra Ratko, 20. I 1941, SO Rijeka; 
ZENERAL Mate Dinko, 22. II 1922, SO Pag; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
CANDRLlC Franje Anton, 25. VII 1932, SO Rijeka; 
DABAC Nikole Mato, 3. II 1935, SO Rijeka; 
KOML JEN O VI C Miloša Bogdan, 17. X 1931, SO Rijeka; 
LOPAC Marka Ivan, 21. XII 1938, SO Rijeka; 
MRAKOVClC Petra Anton, 8. VI 1936, SO Rijeka; 
MUZEVlC Petra Juraj, 21. VII 1931, SO Rijeka; 
PERANIC Antona Krešimir, 30. IV 1940, SO Pag; 
PUZ Petra Ante, 26. V 1931, SO Rijeka; 
SOKOLIĆ Edvarda Dorjen, 24. II 1928, SO Rijeka; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
ARNOLD Antona Josip, 20. II 1932, SO Rijeka; 
CICVARIC Mate Ante, 23. VI 1934, SO Rijeka; 
FRANClSKOVlC Marijana Branko, 18. X 1939, SO 
Rijeka; 
KATNIC Tome Marijan, 12. IV 1950, SO Crikvenica; 
MAŽURANlC Jure Boris, 7. IX 1951, SO Crikvenica; 
NI CENO Krste Ante, 10. III 1936, SO Rijeka; 
RADlC Stjepana Zeljko, 7. III 1951, SO Crikvenica; 
ROGOZNICA Tome Miljenko, 23. IX 1938, SO Rijeka; 
ŠKODA Marijana Josip, 23. II 1945, SO Pag; 
UZUR Bože Ljubo, 16. VII 1939, SO Rijeka; 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PZO 
rezervni poručnici; 
DUPOR Mile Svanimir, 3. II 1944, SO Rijeka; 
GASPAROVIC Draga Drago, 25. V 1945, SO Crikve- 
nica; 
POLIC Viktora Ivan, 25. V 1927, SO Rijeka; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PZO 
rezervni potporučnici: 
BENEDEKOVIC Antuna Antun, 5. VI 1951, SO Buje; 
CAREVIC Sime Nedeljko, 15. I 1950, SO Vrbovsko; 
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DRAGAŠ Radoša Milan, 10. VIII 1947, SO Rijeka; 
GRBAC Vinka Ivo, 25. III 1953, SO Rijeka; 
JAKSlC Đ orđ a Rajko, 22. XI 1951, SO Vrbovsko; 
LUKIC Gaje Boris, 14. I 1936, SO Rijeka; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
PISKULIC Ivana Velimir, 27. VIII 1943, SO Crikve- 
ndca; 
TlClC Nikole Lovro, 10. VIII 1941, SO Pag; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporuonioi; 
CEKADA Franje Vladimir, 16. XI 1947, SO Rijeka; 
GRGANTOV Josipa Branko, 26. VII 1950, SO Rijeka; 
VEJNOVIC Mane Stevo, 15. IV 1946, SO Rijeka; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučmk 
MIŠCEVlC Milana Mićo, 5. I 1948, SO Ogulin; 

u čin rezervnog poručnika fregate 
rezervni poručnik korvete 
ŠAMANIC Josipa Branimir, 15. X 1940, SO Crikvenica; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnik 
KAVAZOVIC Mede Joško, 24. IX 1947, SO Rijeka; 

u čin rezervnog zrakoplovnotehničkog poručnika 
rezervni potporučnici: 
DESPOJA Vida Marijan, 10. II 1942, SO Rab; 
JANIC Petra Stanko, 30. XI 1948, SO Buje; 

u čin rezervnog mornaričkotehničkog kapetana 
rezervni poručnik 
FRANCiSKOVIC Maksima Anton, 22. VI 1937, SO 
Buje; 

u čin rezervnog mornaričkotehničkog poručnika 
rezevrni potporučnik 
TOLJAN Ivana Leopold, 28. IV 1947, SO Crikvenica; 

u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnik 
ČRNKOVlC Stanka Bruno, 29. IX 1949, SO Crikvenica; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
MALINARIC Andrije Aleksandar, 5. V 1930, SO Ri- 
jeka; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnik 
PEHOVAC Tome Ivan, 19. VIII 1935, SO Pag; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučmk 
ZUPANIC Ivana Matko, 9. XII 1940, SO Rijeka; 

u čin rezervnog veterinarskog kapetana 
rezervni poručnik 
BRAJDIC Zvonimira Ljudevit, 6. VI 1932, SO Rijeka. 

Komandant 
general-pukovnik 

Augustin Jukič , v. r. 

674. 

NAREDBA broj 49-8 
KOMANDANTA REPUBLlCKOG STARA 

TERITORIJALNE OBRANE SR HRVATSKE 
OD 6. SRPNJA 1979. GODINE 

Na osnovi člana 105. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 53. 
stav 2. Zakona o općenarodnoj obrani (»Narodne no- 
vine«, br. 15/76) 

unapređ uju se 

REZERVNI OFICIRI, roderui naznačeniih datuma, 
u evidenciji navedenih općinskih organa uprave za na- 
rodnu obranu, i to: 

u čin rezervnog pješadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
MIHINJAC Andrije Zvonko, 30. Vil 1937, SO Cakovec; 

u čin rezervnog pješadijskog kapetana 
rezervni poručnik 
TOMPIC Stjepana Stjepan, 17. XII 1940, SO Cakovec; 

u čin rezervnog pješadijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
BARLEK Jurja Franjo, 10. V 1926, SO Cakovec; 

u čin rezervnog kapetana I klase artiljerijsko-raketnih 
jedinica PZO 
rezervni kapetani: 
BORClC Nikole Vladimir, 12. XII 1935, SO Križevci; 
IVANEK Đ ure Ivan, 21. V 1928, SO Križevci; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnik 
SUSTERSlC Pave Zofko, 6. IX 1952, SO Cakovec; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
ŠKVORC Franje Rudolf, 15. IV 1938, SO Cakovec; 

u čin rezervnog veterinarskog poručnika 
rezervna potporučnik 
FUCAK Ivana Mato, 17. II 1947, SO Durdevac. 

Komandant 
general-pukovnik 

Augustin Jukič, v. r. 
675. 

ODREDBA številka 61-74 
KOMANDANTA TERITORIALNE OBRAMBE 

SLOVENIJE 
Z DNE 6. JUNIJA 1979. 

I 
Na podlagi 105. člena zakona o službi v oboroženih 

silah (»Uradni list SFRJ« št. 32/78) in 109. člena zakona 
o ljudski obrambi (»Uradni list SR Slovenije« št. 23/76) 

a) napredujejo 

REZERVNI OFICIRJI IN REZERVNI NlZJI OFI- 
CIR, rojeni navedenih datumov, v evidenci navedenih 
občinskih upravnih organov za ljudsko obrambo, in 
sicer: 
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v čin rezervnega pehotnega kapetana I. razreda 
rezervni kapetan 
DERCA Vinka Vinko, 2. XI. 1930, SO Žalec; 

v čin rezervnega pehotnega kapetana 
rezervni poročniki: 
GORUP Antona Jože, 13. III. 1945, SO Postojna; 
MARINC Karla Karel, 8. X. 1944, SO Žalec; 
VUCETIČ Draga Ivan, 22. II. 1946, SO Hrastnik; 

v čin rezervnega pehotnega vodnika I. razreda 
rezervni vodnik 
LOVRENČIČ Jožeta Zlatko, 18. X. 1946, SO Kočevje; 

v čin rezervnega artilerijskega kapetana 
rezervni poročnik 
CIFER Antona Ivan, 19. V. 1927, SO Ravne na Ko- 
roškem; 

v čin rezervnega poročnika artilerijskoraketnih enot 
PZO 
rezervni podporočnik 
BOGATAJ Alojza Alojz, 27. II. 1948, SO Skofja Loka; 

v čin rezervnega kapetana oklepnih enot 
rezervni poročnik 
PETELIN Antona Ferdinand, 27. XI. 1942, SO Hrastnik; 

v čin rezervnega inženirskega poročnika 
rezervna podporočnika: 
AMBROZlC Mirka Jakob, 26. VII. 1952, SO Skofja 
Loka; 
MLAKAR Janeza Emil, 17. VIII. 1930, SO Ravne na 
Koroškem; 

v čin rezervnega poročnika za zvezo 
rezervna podporočnika: 
DRAZNIK Ivana Ljubomir, 14. XI. 1950, SO Lendava; 
OZIMIC Rudolfa Silvester, 12. IX. 1952, SO Ravne na 
Koroškem; 

v čin rezervnega kapetana tehnične službe KoV 
rezervni poročnik 
POVSE Antona Anton, 3. VI. 1943, SO Žalec; 

v čin rezervnega intendantskega kapetana I. razreda 
rezervni kapetan 
RAUTER Ferda Janez-Jožef, 9. IV. 1939, SM Ljub- 
ljana; 

v čin rezervnega intendantskega kapetana 
rezervni poročnik 
SKALIN Mirka Boris, 12. IV. 1930, SO Žalec; 

v čin rezervnega sanitetnega kapetana 
rezervna poročnika; 
GORJANC Janeza Janez, 23. VI. 1941, SO Ravne na 
Koroškem; 
IVARTNIK Ferda Franc, 9. VII. 1941, SO Ravne na 
Koroškem; 

v čin rezervnega kapetana prometne službe 
rezervni poročnik 
KUCER Valentina Jože, 2. IV. 1934, SO Žalec; 

b) izredno napredujejo 

REZERVNI OFICIRJI, rojeni navedenih datumov, 
v evidenci navedenih občinskih upravnih organov za 
ljudsko obrambo, in sicer: 

v čin rezervnega pehotnega kapetana I. razreda 
rezervni kapetan 
LESJAK Metoda Stane, 16. IX. 1938, SO Žalec; 

v čin rezervnega pehotnega kapetana 
rezervni poročnik 
TRTNIK Franca Franc, 12. V. 1947, SO Skofja Loka; 

v čin rezervnega pehotnega poročnika 
rezervni podporočnik 
JAKLIČ Stanislava Andrej, 4. XI. 1955, SO Skofja 
Loka. 

II 

Na podlagi 47. člena zakona o službi v oboroženih 
silah (»Uradni list SFRJ« št. 32/78) in 108. člena za- 
kona o ljudski obrambi (»Uradni list SR Slovenije« 
št. 23/76) ' 

se imenuje 

v čin rezervnega vodnika prometne službe 
rezervni desetar 
PAJNIC Slavka Slavko, rojen 11. VII. 1947, v evidenci 
upravnega organa za ljudsko obrambo SO Kočevje. 

Komandant 
generalpodpolkovnik 
Branko Jerkič, s. r. 

676. 

H A P E Д Б A број 1-32 
КОМАНДАНТА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОДБРАНЕ OP СРБИЈЕ 

ОД 29. MAJA 1979. ГОДИНЕ 

Ha основу члана 14a. Закона o општенародној 
одбрани („Службени гласник СР Србије", бр. 27/70 
и 53/76) 

а) унапређују се 
РЕЗЕРВНИ ОФИЦИРИ И РЕЗЕРВНИ МЛАЂИ 

ОФИЦИРИ, рођени назначених датума, у евиден- 
цији наведених општинских органа управе за на- 
родну одбрану, и то: 

у чин резервног пешадијског капетана 
резервни поручници: 
ЧУЉКОВИЋ Стевана Спира, 19. X 1935, СО Земун; 
РАДОСАВЉЕВИЋ Радована Момир, 22. II 1939, СО 
Земун; 

у чин резервног пешадијеког поручника 
резервни потпоручник 
КОСОВАЦ Миладина Миладин, 12. VII 1943, СО 
Земун; 

у чин резервног капетана I класе артиљеријско-ра- 
кетних јединица ПВО 
резервни капетан 
БОГОЈЕВИЋ Александра Томислав, 20. IX 1935, СО 
Врачар (Београд); 
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у чии резервног каиетана везе 
резервни поручник 
ТРИФУНОВИЋ Живојина Живорад, 25. I 1937, СО 
Земун; 

у чин резервног водника I класе везе 
резервни водници: 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Светозара Стаменко, 18. XI 1941, 
СО Титово Ужице; 
ПАНТЕЛИЋ Милојка Мићо, 16. VIII 1948, СО Тито- 
во Ужице; 

б) производе се 
РЕЗЕРВНИ МЛАЂИ ВОДНИЦИ, рођени назна- 

чених датума, у евиденцији органа управе за на- 
родну одбрану СО Титово Ужице, и то: 

у чин рсзервног пешадијског водника 
резервни млађи водници: 
ДЕБЉОВИЋ Животе Милорад, 30. III 1926; 
ЈОВИЧИЋ Деспота Јевто, 18. II 1953; 

у чин резервног водника оклопних јединица 
резервни млађи водник 
БАНОВИЋ Светомира Миленко, 21. X 1958; 

у чин резервиог водника везе 
резервни млађи водници: 
ЦВЕТКОВИЋ Радивоја Милутин, 17. VI 1949; 
ДРАГОВИЋ Радише Никола, 23. I 1957; 
ПАВЛОВИЋ Драгомира Раденко, 17. XII 1932; 
ПАВЛОВИЋ Срећка Зоран, 8. XII 1958; 

у чин резервног водника АБХ-одбрапе 
резервни млађи водник 
ЛЕКОВИЋ Гојка Милан, 18. X 1951; 

у чин резервног водника техничке службе КоВ 
резервни млађи водник 
АЋИМОВИЋ Душана Петар, 6. IX 1946; 

у чин резервпог водника саобраћајне службе 
резервни млађи водници: 
ЈОВИЧИЋ Деспота Чедо, 15. X 1955; 
ПЕТРОВИЋ Петра Десимир, 15. X 1954. 

Командант 
Рајко Танасковић, с. р. 

677. 
H A P Е Д Б A број 1-36 

КОМАНДАНТА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОДБРАНЕ СР СРБИЈЕ 

ОД 7. ЈУНА 1979. ГОДИНЕ 
На основу члана 14a. Закона o општенародној 

одбрани („Службени гласник СР Србије", бр 27/70 
и 53/76) 

производи се 
у чин резервног водника артил»еријско-ракетних је- 
диница ПВО 
вој ник-обвезник 
ИВАНЧЕВИЋ Саве Никола, рођен 14. II 1944. године, 
у евиденцији органа управе за народну одбрану СО 
Звездара (Београд). 

Заступа команданта 
генерал-мајор 

Миодраг Ивановић, с. р. 

678. 

H A P Е Д Б A број 1-40 
КОМАНДАНТА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОДБРАНЕ СР СРБИЈЕ 

ОД 14. ЈУНА 1979. ГОДИНЕ 

На основу члана 14a. Закона o општенародној 
одбрани („Службени гласник СР Србије", бр. 27/70 
и 53/76) 

а) унапређују се 

РЕЗЕРВНИ ОФИЦИРИ И РЕЗЕРВНИ МЛАЂИ 
ОФИЦИРИ, рођени назначених датума, у евиден- 
цији наведених општинских органа управе за на- 
родну одбрану, и то: 

у чин резервног пешадијског капетана 
резервни поручници: 
МАНОЈЛОВИЋ Бошка Миладин, 14. IV 1947, СО Па- 
лилула (Београд); 
СТОЈИЉКОВИЋ Велимира Витомир, 28. IV 1937, СО 
Палилула (Веоград); 

у чин резервног пешадијског водника I класе 
резервни водници: 
ЋУЛАЈЕВИЋ Гојка Никола, 1. I 1947, СО Палилула 
(Београд); 
МАТИЋ Сретка Сретен, 27. VI 1946, СО Титово 
Ужице; 
ПИВАРЕВИЋ Николе Душан, 13. IX 1948, СО Пали- 
лула (Београд); 
ВАСИЋ. Миодрага Радослав, 21. IX 1950, СО Ражањ; 

у чин резервног артиљеријског поручника 
резервни потпоручник 
НЕНАДОВИЋ Ивана Петар, 17. VI 1934, СО Пали- 
лула (Веоград); 

у чин резервног водника I класе артиљеријско-ра- 
кетних једипица ПВО 
резервни водници: 
ТАНАСКОВИЋ Тијосава Милутин, 25. X 1937, СО 
Палилула (Београд); 
ТОДОРОВИЋ Трајка Драгољуб, 4. X 1942, СО 
Ражањ; 

у чин резервног капетана оклопних јединица 
резервни поручник 
ПАВИЋ Лазе Никола, 29. I 1930, СО Палилула (Вео- 
град); 

у чин резервног старијег водника везе 
резервни водници I класе; 
ЋИРКОВИЋ Душана Слободан, 12. II 1937, СО 
Ражањ; 
ЂУРИЋ Симе Вујашин, 3. VIII 1932, СО Палилула 
(Београд); 

у чин резервног капетана АБХ-одбране 
резервни поручник 
БОГДАНОВИЋ Веселина Петар, 26. IX 1947, СО Ста- 
ри град (Београд); 
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у чин резервног старијег водника АБХ-одбране 
резервни водник I класе 
МИТИЋ Драгослава Слободан, 29. II 1944, СО Па- 
лилула (Београд); 

у чин резервног поручника техничке службе КоВ 
резервни потпоручник 
ЂУРИЋ Гојка Гојко, 13. IV 1943, СО Палилула (Бео- 
град); 

у чин резервног санитетског поручника 
резервни потпоручници; 
ПОПОВИЋ. Миле Љубомир, 31. I 1943, СО Палилула 
(Београд); 
СПАСОЈЕВИЋ Михаила Владимир, 9. XII 1930, СО 
Палилула (Београд); 

у чин резервног ветеринарског водника I класе 
резервни водник 
МИЛОВАНОВИЋ Миодрага Драгослав, 21. IX 1929, 
СО Ражањ; 

б) производе се 

РЕЗЕРВНИ МЛАЂИ ВОДНИЦИ, рођени назна- 
чених датума, у евиденцији органа управе за на- 
родну одбрану СО Титово Ужице, и то: 

у чин резервног пешадијског водника 
резервни млађи водници: 
БОЖАНИЋ Сретена Бранко, 18. VII 1953; 
ЈЕРЕМИЋ Ђорђа Милоје, 1. X 1950; 
ТРМЧИЋ Драга Веселин, 12. V 1946; 

у чин резервног инжињеријског водника 
резервни млађи водници: 
РИСТАНОВИЋ Петра Радосав, 9. II 1943; 
ШИЉКОВИЋ Милана Драгослав, 16. I 1938; 

у чин резервног водника везе 
резервни млађи водници; 
ЂУРИЧИЋ Велисава Милојко, 1. VIII 1931; 
ПАВЛОВИЋ Милована Љубиша, 8. X 1950; 
ПЕТРОВИЋ Драгисава Веселин, 24. VI 1949; 
СУПУРОВИЋ Десимира Славољуб, 18. VII 1943; 

у чин резервног водника АБХ-одбране 
резервни млађи водник 
МИТРОВИЋ Љубе Мирко, 21. II 1953; 

У чин резервног водника техничке службе КоВ 
резервни млађи водник 
ПЕТРИЂ. Гвоздена Ђорђе, 7. V 1949; 

У чин резервног ваздухопловнотехничког водника 
Резервни млађи водник 
СТАРЧЕВИЋ Вукомана Видосав, 18. VII 1940; 

У чин резервног интендаитског водника 
Резервни млађи водник 
МИЋЕВИЋ Милије Добросав, 22. II 1953. 

Командант 
Рајко Танасковић, с. р. 

679. 

ODREDBA številka 5-7 
KOMANDANTA TERITORIALNE OBRAMBE 

ZAHODNOSTAJERSKE 
Z DNE 14. JUNIJA 1979. 

Na podlagi 105. člena zakona o službi v oboroženih 
silah (»Uradni list SFRJ« št. 32/78) in 108. člena za^- 
kona o ljudski obrambi (»Uradni list SR Slovenije« 
št. 23/76) 

se imenujeta 

VOJAKA OBVEZNIKA, rojena navedenih datu- 
mov, v evidenci upravnega organa za ljudsko obrambo 
SO Laško, in sicer; 

v čin rezervnega pomorskega vodnika 
vojak obveznik 
LAVRINC Vinka Roman, 5. V. 1953; 

v čin rezervnega sanitetnega vodnika 
vojak obveznik 
TRONTELJ Stanislava Marjan, 20. IV. 1948. 

Zastopa komandanta 
podpolkovnik 

Milan Koštomaj, s. r. 
680. 

NAREDBA broj 23-56 
KOMANDANTA ZONSKOG ŠTABA TERITORIJALNE 

ODBRANE SARAJEVO 
OD 1. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 138. Zakona o narodnoj odbrani 
(»Službeni list SR BiH«, br. 12/78) i tačke 2. Naredbe 
komandanta Republičkog štaba teritorij alne odbrane 
SR BiH o odredivanju nadležnosti za proizvodenje i 
unapredivanje vojnika-obveznika rasporedenih u teri- 
torij alnu odbranu i rezervnih vojnih starješina raspo- 
redenih u teritorij alnu odbranu i onih koji nisu raspo- 
redeni u oružane snage (Pov. br. 08-810-530-1/78) 

unapreduju se 
REZERVNI MLADI OFICIRI, rodeni naznačenih 

datuma, u evidenciji navedenih opštinskih organa up- 
rave za narodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pješadijskog starijeg vodnika 
rezervni vodnici I klase: 
CEBO Bogdana Jovo, 14. X 1932, SO Visoko; 
DUClC Muje Hamdo, 15. X 1932, SO Goražde; 
MILINKOVIC Rada Dušan, 5. IV 1948, SO Rudo; 
MILOSEVlC Mije Josip, 9. V 1944, SO Breza; 
MIRVIC Sabana Asim, 30. III 1948, SO Goražde; 
NIKITOVIC Milije Radivoje, 7. XII 1947, SO Višegrad; 
OSMANAGIC Osmana Suljo, 20. XII 1932, SO Goražde; 
POJATA Muje Ibro, 7. I 1944, SO Goražde; 
RAMOVIČ Murata Mustafa, 14. V 1934, SO Goražde; 
SARHATLIC Hameda Amir, 15. IV 1936, SO Rudo; 
SPASOJEVIC Radovana Mile, 3. IV 1939, SO Rudo; 
TOPUZ Bajre Derviš, 5. I 1929, SO Goražde; 
ULJAR Jove Novica, 8. IX 1937, SO Goražde; 

u čin rezervnog pješadijskog vodnika I klase 
rezervni vodnici: 
ANDRIC Vaselije Radoslav, 1. X 1938, SO Visoko; 
BECIREVIC Muje Suljo, 5. II 1939, SO Foča; 
BOZlC Franje Jožo, 10. XII 1934, SO Busovača; 
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CARDAKLIJA Almasa Numo, 1. I 1935, SO Visoko; 
CAUŠEVIC Omera Alija, 13. III 1933, SO Foča; 
CELEBIĆ Saliha Sefko, 25. III 1929, SO Visoko; 
COSOVlC Mirka Radoje, 20. III 1942, SO Foča; 
Đ ULIC Mehmeda Rasim, 25. III 1933, SO Visoko; 
DRAKUL Đ oka Krsto, 28. VII 1950, SO Foča; 
DURAK Hasana Meho, 14. XII 1931, SO Busovača; 
DURAK Žečira Ramiz, 7. V 1941, SO Foča; 
DŽIDIC Rahma Zihnija, 22. III 1939, SO Cajniče; 
HAKANOVIC Hamida Ibrahim, 20. VII 1947, SO Foča; 
HASKOVIC Age Jusuf, 13. III 1949, SO Foča; 
HODZIĆ Ismeta Camil, 7. II 1939, SO Visoko; 
HODZlC Sulje Sulejman, 20. IX 1946, SO Goražde; 
JANKOVIC Milana Dragan, 22. V 1954, SO Rogatica; 
JUHIC Šerifa Hašim, 4. V 1942, SO Busovača; 
KALOPER Latifa EneS, 26. VI 1945, SO Foča; 
KECO Muje Mustafa, 20. X 1948, SO Foča; 
LEPIC Selima Zahid, 27. III 1940, SO Visoko; 
LIMIC Miloša Radomir, 11. XII 1947, SO Višegrad; 
LUClC Milivoja Borislav, 13. VII 1952, SO Rudo; 
MAJDANDZlC Franje Nikola, 28. V 1936, SO Busovača; 
MALIŠ Ante Mato, 11. XII 1938, SO Foča; 
MANDZO Mila Nikodin, 5. VII 1935, SO Rogatica; 
MANDZO Rašida Uzeir, 12. VI 1938, SO Foča; 
MARIC Nedeljka Budimir, 29. VI 1949, SO Rudo; 
MARTIC Branka Jovan, 9. III 1942, SO Rudo; 
MEHMEDSPAHIC Sulejmana Atif, 5. VI 1941, SO 
Foča; 
MIRlC Dimitrije Dragoljub, 29. V 1931, SO Visoko; 
MITRIC Vojina Petar, 20. VII 1952, SO Foča; 
MLADENOVIC Dušana Gligor, 28. II 1940, SO Foča; 
MUJANOVIC Selima Hamid, 21. IV 1952, SO Foča; 
MUJEZINOVIC Husejina Munib, 3. IX 1941, SO Foča; 
MURATOVIC Mehe Hamdo, 15. V 1925, SO Visoko; 
NIKŠIC Kasima Fahir, 13. VII 1941, SO Foča; 
OMANOVIĆ Vejsila Asim, 24. VII 1926, SO Visoko; 
PAŠlC Dulage Sulejman, 15. II 1947, SO Rogatica; 
PATIC Dola Radoš, 11. VII 1950, SO Foča; 
PETROVIČ Ljube Milorad, 5. VI 1951, SO Rogatica; 
POPOVIC Mirka Petar, 13. VI 1933, SO Foča; 
PODRUG Avde Safet, 14. XI 1939, SO Foča; 
RUDONJIC Sima Borivoje, 4. IX 1936, SO Goražde; 
RUZlC Miluna Vasilije, 14. I 1948, SO Foča; 
SERDAREVIC Salka Jusuf, 25. VII 1945, SO Foča; 
SMAJIC Zajima Arif, 1. V 1950, SO Visoko; 
SOFTIC Ahmeta Esad, 21. V 1925, SO Visoko; 
SUŠA Omera Šalih, 14. III 1935, SO Visoko; 
ŠKIPINA Branka Mile, 18. VII 1953, SO Foča; 
ŠLJIVAR Omera Ramiz, 6. I 1935, SO Busovača; 
ŠUBIC Hasana Hasan, 2. I 1930, SO Visoko; 
TATARAGIC Avde Mustafa, 16. VIII 1931, SO Foča; 
TOMIC Tome Vidoje, 18. X 1954, SO Rudo; 
TRAKO Bege Sulejman, 10. IV 1934, SO Visoko; 
UZUNALIC Saliha Mustafa, 13. VIII 1939, SO Visoko; 
UZUNALIC Omera Šalih, 5. X 1929, SO Visoko; 
VIDOJEVIC Vlade Radovan, 20. XII 1950, SO Foča; 
VUKOVIC Leksa Slavko, 27. III 1941, SO Foča; 
ZGALJ Muje Ibro, 6. VIII 1938, SO Foča; 

u čin rezervnog artiljerijskog starijeg vodnika 
rezervni vodnici I klase: 
MARAŠEVIC Lutve Lutvo, 19. II 1945, SO Breza; 
MIHALJEVIC Zajke Selvo, 20. IV 1928, SO Visoko; 
RADULOVIC Nede Boško, 3. X 1928, SO Visoko; 

и č in rezervnog artiljerijskog vodnika I klase 
rezervni vodnici: 
DRAKUL Steve Rade, 1. XI 1939, SO Foča; 
DUClC Bečira Mujo, 8. VI 1948, SO Goražde; 
DURAK Hasana Šaban, 10. III 1933, SO Foča; 
KRlSTO Jože Pero, 3. V 1946, SO Busovača; 
MILETIC Jože Anto, 11. III 1954, SO Fojnica; 
PAVIC Franje Mijo, 2. IX 1941, SO Visoko; 
PETKOVIC Bože Bogdan, 9. VI 1947, SO Goražde; 
PULO Sulejmana Sulejman, 10. VIII 1932, SO Visoko; 
SUBOTIC Ilije Boško, 1. III 1940, SO Visoko; 

SUBOTIC Boška Vlajko, 1. III 1940, SO Visoko; 
SUŠA Ibrahima Zahid, 28. VII 1936, SO Visoko; 
ŠABANOVIC Hasana Ahmed, 24. IX 1947, SO Visoko; 
VUJIC Luke Ratko, 14. IV 1941, SO Visoko; 
ZIVKOVIC Ostoje Zivko, 10. VII 1927, SO Visoko; 

u čin rezervnog starijeg vodnika artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni vodnici I klase: 
KEŠAN Muniba Hamšo, 18. II 1939, SO Cajniče; 
SPAHO Omera Avdo, 10. I 1935, SO Foča; 
VLAŠKI Dušana Mičo, 31. VIII 1933, SO Busovača; 

u čin rezervnog vodnika I klase artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni vodnici; 
CELEBIC Refika Zijad, 8. VIII 1952, SO Visoko; 
COSlC Pere Drago, 20. V 1937, SO Busovača; 
FRLJAK Muhameda Osman, 13. IV 1948, SO Visoko; 
HALAVAC Nezira Šukrija, 16. VI 1951, SO Goražde; 
KNEZEVIC Milana Pero,. 27. X 1952, SO Rogatica; 
LALIC Nike Franjo, 6. IX 1945, SO Busovača; 
MEDANOVlC Ragiba Muhamed, 1. I 1943, SO Visoko; 
TRAV AR Murata Dževad, 21. X 1950, SO Foča; 
ZAMETICA Alije Sulejman, 1. VI 1937, SO Foča; 

u čin rezervnog vodnika I klase oklepnih jedinica 
rezervni vodnici: 
HADZALlC Mehmeda Mustafa, 25. IV 1943, SO Visoko; 
IBRIŠEVIC Mustafe Šefko, 14. I 1941, SO Visoko; 

u čin rezervnog inžinjerijskog starijeg vodnika 
rezervni vodnici I klase: 
BORIŠIC Alije Hajro, 9. IV 1929, SO Cajniče; 
KLOVO Muniba Taib, 10. IV 1935, SO Goražde; 
PAŠOVIC Muje Hačko, 20. V 1934, SO Goražde; 
TANOVlC Dorda Miloš, 15. III 1936, SO Goražde; 
VUKAŠINOVIC Petka Drago, 20. II 1944, SO Rogatica; 

u čin rezervnog inžinjerijskog vodnika I klase 
rezervni vodnici: 
DRAKULA Petka Miladin, 5. I 1944, SO Goražde; 
HAKIREVIC Mehmeda Jusuf, 4. III 1932, SO Visoko; 
HODZlC Bečira Šalih, 8. III 1951, SO Goražde; 
LEPIC Camila Ejub, 12. VIII 1937, SO Visoko; 
OMERAGlC Šačira Ramiz, 6. IX 1937, SO Foča; 
RUZlC Petra Danilo, 10. III 1938, SO Foča; 
TEŠEVIC Dušana Bogdan, 13. V 1946, SO Foča; 

u čin rezervnog starijeg vodnika veze 
rezervni vodnici I klase: 
DEDOVIC Ibre Jakub, 25. X 1936, SO Goražde; 
DINAR Osmana Nedžib, 20. VI 1945, SO Breza; 
HRVACEVIC Gliše Đ orđ e, 14. I 1930, SO Visoko; 
JAMAKOVIC Salke Asim, 21. II 1927, SO Visoko; 
KANLIC Rivze Smail, 5. VI 1946, SO Goražde; 
KARIC Izeta Fejzulah, 14. V 1949, SO Busovača; 
KOLUH Saliha Enver, 14. II 1947, SO Busovača; 
MURATSPAHIC Muharema Šemso, 20. IV 1933, SO 
Goražde; 
STANKOVIC Sreda Savo, 31. III 1949, SO Rudo; 
ŠAHINBEGOVIC Derve Šalih, 24. II 1930, SO Visoko; 

u čin rezervnog vodnika I klase veze 
rezervni vodnici: 
ANDELIJA Adema Atif, 19. II 1943, SO Foča; 
ARSENIC Janka Arsenije, 20. IX 1944, SO Foča; 
BULJUBAŠIC Osmana Sulejman, 1. I 1945, SO Foča; 
CVIJANOVIC Nikole Rajko, 25. VI 1930, SO Visoko; 
CENGIC Nusreta Kemal, 24. II 1954, SO Goražde; 
CULUM Dušana Dorde, 26. II 1930, SO Visoko; 
DAUT Sulejmana Kasim, 17. X 1947, SO Visoko; 
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