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Na podlagi drugega odstavka 3. člena in drugega 
odstavka 40. člena zakona o standardizaciji (»Uradni 
list SFRJ« št. 38/77 in 11/80) in 9. člena zakona o mer- 
skih enotah in merilih (»Uradni list SFRJ« št. 13/76) 
predpisuje' zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 
O STANDARDIZACIJI IN METROLOGIJI 

V OBOROŽENIH SILAH 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

zorstvo nad uporabo aktov standardizacije, spremlja- 
nje učinkov standardizacije in delo služb za informa- 
cije s standardotekami. 

4. člen 

Z dejavnostjo metrologije so v smislu tega pravil- 
nika mišljene aktivnosti organiziranja, funkcioniranja 
in izpopolnjevanja dela metroloških laboratorijev v 
oboroženih silah, vzpostavljanje in hramba armadnih 
etalonov merskih enot, verifikacija merilnih sredstev, 
metrološko nadzorstvo, izdelava in izdaja predpisov in 
tehničnih navodil za verifikacijo merilnih sredstev 
in za uporabo mednarodnega sistema merskih enot, 
raziskovanje in izpopolnjevanje metod izmeritev in 
postopkov verifikacije merilnih sredstev. 

1. člen 
Ta pravilnik ureja dejavnosti standardizacije in 

metrologije v oboroženih silah Socialistične federativne 
republike Jugoslavije kot enoten sistem standardiza- 
cije in metrologije v oboroženih silah, ki je podsistem 
sistema standardizacije in metrologije Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije. 

Z enotnim sistemom standardizacije in metrolo- 
8'je v oboroženih silah se v vseh dejavnostih, ki so 
Pomembne za ljudsko obrambo, zlasti pa v razvoju. 
Proizvodnji, nabavi in eksploataciji sredstev oborožitve 
m vojaške opreme in drugih matefrialnih sredstev, za- 
gotavljajo: višja raven kakovosti in zanesljivosti sred- 
stev oborožitve in vojaške opreme, hitrejši prehod in- 
dustrije k vojni proizvodnji, racionalnejša graditev 
objektov in naprav, ki so pomembni za ljudsko obram- 
bo, enotnost mer ter potrebna točnost in zanesljivost 
Merjenja v oboroženih silah. 

2. člen 
, Funkcioniranje sistema standardizacije in metrolo- 

sije v oboroženih silah zagotavljajo vse ustanove in 
0"o.te Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem be- 
sedilu; JLA) in teritorialne obrambe ter organiza- 
cije združenega dela, ki delajo za oborožene sile; koor- 
dinacijo in določene zadeve v okviru teh dejavnosti 
'n njihovo usklajevanje z zvezno standardizacijo in 
'Vezno metrologijo pa opravljajo organi, ki so določeni 

tem pravilnikom. 

3. člen 
Z dejavnostjo standardizacije v oboroženih silah 

in ^ smislu tega pravilnika mišljeni: procesi izdelave 
1 o aktov standardizacije ljudske obrambo, nji- .preverjanje in revizija, procesi unifikacije in ti- 
I fUc'je, usklajevanje standardizacije v oboroženih si- 

n s sistemom zvezne standardizacije, uporabo in nad- 

5. člen 

Dejavnosti standardizacije in metrologije v obo- 
roženih silah opravljajo; 

— pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko ob- 
rambo za vojaški gospodarski sektor; 

— skupni organi za standardizacijo in metrologijo 
v oboroženih silah; 

— organi za standardizacijo; 
— organi za metrologijo; 
— organi, ki opravljajo v okviru svojih rednih 

dejavnosti tudi določene naloge s področja standar- 
dizacije oziroma metrologije. 

6. člen 

Pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
za vojaški gospodarski sektor je pristojen; 

— da predpisuje navodila za izvajanje določb tega 
pravilnika in za organiziranje dejavnosti standardi- 
zacije in metrologije v oboroženih silah; 

— da izdaja akte standardizacije iz 21. člena tega 
pravilnika in odločbe o obvezni uporabi v oboroženih 
silah neobveznih jugoslovanskih standardov, ki so po- 
membni za ljudsko obrambo; 

— izdaja pooblastila za delo metroloških laborato- 
rijev za oborožene sile; 

— izdaja odločbe o priznanju atesta o izmeritvi, 
ki so jih izdale tuje metrološke institucije, in o upo- 
rabi tujih aktov standardizacije v oboroženih silah; 

— opravlja funkcijo predsednika sveta za standar- 
dizacijo in metrologijo v oboroženih silah; 

— opravlja tudi druge funkcije v mejah pooblas- 
til, ki so mu dana s tem pravilnikom. 
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II. SKUPNI ORGANI ZA STANDARDIZACIJO 
IN METROLOGIJO V OBOROŽENIH SILAH 

7. člen 
Skupni organi za standardizacijo in metrologijo 

v oboroženih silah so: 
— svet za standardizacijo in metrologijo v oboro- 

ženih silah; 
— centralni biro za standardizacijo in metrologijo 

v JLA (v nadaljnjem besedilu: centralni biro); 
— vojaški tehnični sveti oblik in zalednega sek- 

torja ter svet za standardizacijo in metrologijo v vojni 
mornarici (v nadaljnjem besedilu: vojaški tehnični 
sveti); 

— biroji za standardizacijo in metrologijo oblik 
in zalednega sektorja Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo (v nadaljnjem besedilu: biroji oblik in zaled- 
nega sektorja). 

Centralni biro in biroji oblik in zalednega sektorja 
so formacijski organi. 

1. Svet za standardizacijo in metrologijo 
v oboroženih silah 

8. člen 
Svet za standardizacijo in metrologijo v oboroženih 

silah je sestavljen iz 30 članov, ki jih imenuje zvezni 
sekretar za ljudsko obrambo. 

Svet za standardizacijo in metrologijo v oborože- 
nih silah ima naslednje naloge: 

— obravnava vsa pomembnejša vprašanja s pod- 
ročja standardizacije in metrologije ter daje mnenja 
in predloge v zvezi s temi vprašanji; 

— obravnava ukrepe za uresničevanje in izvajanje 
sistema standardizacije in metrologije in za njegovo 
ujemanje z zveznimi sistemi; 

— sprejema temeljne postavke rešitev, ki so po- 
membne za razvoj sistema standardizacije in metro- 
logije; 

— sprejema predloge srednjeročnih delovnih na- 
črtov na področju standardizacije in metrologije v obo- 
roženih silah; 

— obravnava vprašanja s področja standardizacije 
in metrologije, ki jih postavi pred svet zvezni sekre- 
tar za ljudsko obrambo. 

2. Centralni biro 

9. člen 
Centralni biro je najvišji strokovni organ in no- 

silec načrtovanja in nadzorstva na področju standar- 
dizacije in metrologije v JLA. 

Centralni biro opravlja tele naloge: 
— razčlenjuje in predlaga koncepcijske rešitve, 

načrte razvoja in izpopolnjevanja sistema standardi- 
zacije in metrologije; 

— predlaga sestav strokovnih komisij za standar- 
dizacijo; 

— usklajuje načrte in aktivnosti s področja stan- 
dardizacije in metrologije; 

— spremlja razvoj standardizacije in metrologije 
v tujih armadah, razvoj nacionalne in mednarodne 
standardizacije in metrologije in predlaga ukrepe za 
njihovo usklajevanje; 

— spremlja razvoj novih sredstev oborožitve in 
vojaške opreme za pravočasno načrtovanje potrebnih 
aktivnosti v standardizaciji in metrologiji; 

— koordinira delo biroja oblik in zalednega sek- 
torja; 

— spremlja izvrševanje programov letnih in sred- 
njeročnih načrtov standardizacije in metrologije; 

— analizira tehnične in ekonomske učinke izvaja- 
nja standardizacije in metrologije na področju ljudske 
obrambe, in če je potrebno, predlaga korektivne uk- 
repe; 

— daje v mnenje, ureja prispele predloge in pri- 
pombe, opravlja končno redakcijo in skrbi za spreje- 
manje, tiskanje, razmnoževanje, izdajanje in distri- 
bucijo aktov standardizacije in metrologije; 

. — vodi registre (interni, zaupni in strogo zaupni) 
izdanih aktov standardizacije ljudske obrambe; 

— izdaja kataloge standardov ljudske obrambe in 
bilten o standardizaciji in metrologiji v oboroženih 
silah; 

— organizira službo za informacije s centralno 
standardoteko; 

— nadzoruje uporabo aktov standardizacije; 
— organizira sodelovanje z Zveznim zavodom za 

standardizacijo in Zveznim zavodom za mere in ple- 
menite kovine in zagotavlja udeležbo predstavnikov 
JLA v komisijah za standarde in v svetovalnih odbo- 
rih za metrologijo; 

— združuje načrte in koordinira znanstvenora- 
ziskovalno delo s področja metrologije za ljudsko ob- 
rambo ; 

— analizira potrebe in predlaga izdajo predpisov 
o armadnih etalonih za določene merske enote; 

— analizira potrebe in predlaga ustanovitev met- 
roloških laboratorijev za verifikacijo merilnih sred- 
stev po fizikalnih veličinah in merilnih območjih; 

— daje soglasje za nakup metrološke opreme v 
JLA; 

— predlaga izdajo odločb o tem, da se priznajo za 
oborožene sile atesti o izmeritvah, ki so jih izdale tuje 
metrološke institucije; 

— nadzoruje metrološke laboratorije za verifi- 
kacijo merilnih sredstev; 

— analizira podatke iz metrološkega nadzorstva 
enot in ustanov JLA, metroloških laboratorijev in or- 
ganizacij združenega dela, ki proizvajajo za ljudsko 
obrambo in predlaga korekcijske ukrepe. 

3. Vojaški tehnični sveti in svet za standardizacijo 
in metrologijo v vojni mornarici 

10. člen 
Vojaški tehnični sveti in svet za standardizacijo in 

metrologijo v vojni mornarici opravljajo v mejah svo- 
jih pristojnosti naslednje naloge na področju standar- 
dizacije in metrologije: 

— obravnavajo in predlagajo starešini, ki je od- 
govoren za obliko, oziroma drugemu pristojnemu sta- 
rešini politiko in koncepcijske rešitve za standardiza- 
cijo in metrologijo v obliki oziroma sektorju, pri tem 
pa skrbijo za njihovo ujemanje s sistemom standar- 
dizacije in metrologije v oboroženih silah; 

— obravnavajo in predlagajo starešini, ki je od- 
govoren za obliko oziroma sektor, organizacijsko-for- 
macijske organe in komisije za izvajanje aktivnosti v 
sistemu standardizacije in metrologije v obliki ozi- 
roma sektorju; 

— obravnavajo in predlagajo letne-in srednjeroč- 
ne načrte za standardizacijo in metrologijo, obravna- 
vajo poročila o izpolnjevanju načrtov standardizacije 
in metrologije v obliki oziroma sektorju in- predlagajo 
korekcijske ukrepe. 
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4. Biroji oblik in zalednega sektorja 

11. člen 

Biroji oblik in zalednega sektorja so podrejeni 
starešini oblike oziroma zalednega sektorja. 

Biroji iz prvega odstavka tega člena opravljajo 
tele naloge: 

— predlagajo ustanovitev in organizacijo organov 
in komisij za izvajanje nalog v sistemu standardizacije 
in metrologije; 

— združujejo in predlagajo letne in srednjeročne 
načrte s področja standardizacije in metrologije v ob- 
liki oziroma zalednem sektorju; 

— spremljajo razvoj novih sredstev oborožitve in 
vojaške opreme, da bi se mogle pravočasno načrto- 
vati potrebne aktivnosti za standardizacijo in metro- 
logijo v okviru oblike oziroma zalednega sektorja; 

— spremljajo razvoj jugoslovanske in mednarodne 
standardizacije in metrologije in predlagajo ukrepe za 
njuno uskladitev; 

— koordinirajo delo specializiranih birojev za 
standardizacijo in delo metroloških organov v okviru 
oblike oziroma zalednega sektorja; 

— analizirajo izpolnjevanje srednjeročnih in let- 
nih načrtov standardizacije in verifikacije merilnih 
sredstev in predlagajo potrebne korekcijske ukrepe; 

— analizirajo tehnične in ekonomske učinke izva- 
janja standardizacije in metrologije v obliki oziroma 
na zalednem sektorju; 

— pripravljajo elaborate iz svoje pristojnosti za 
vojaške tehnične svete; 

— izvajajo postopke za izdelavo standardov ljud- 
ske obrambe in predpisov o kakovosti proizvodov v 
okviru svojih pristojnosti; 

— organizirajo službe za informacije s standar- 
dotekami; 

— sodelujejo pri organiziranju in izvajanju met- 
rološkega nadzorstva v enotah in ustanovah JLA v ok- 
viru svojih pristojnosti; 

— analizirajo podatke, zbrane z metrološkim nad- 
zorstvom, in predlagajo korekcijske ukrepe; 

— zbirajo podatke o obstoječih merilnih sredst- 
vih in predlagajo tipizacijo in unifikacijo merilnih 
sredstev v oboroženih silah; 

— organizirajo pouk in izpopolnjevanje kadra s 
Področja standardizacije in metrologije za enote in 
ustanove JLA v okviru svojih pristojnosti. 

П1. STANDARDIZACIJA V OBOROŽENIH SILAH 

12. člen 

Naloga standardizacije v oboroženih silah je, da 
z izdajanjem in uporabo aktov standardizacije ljud- 

ske obrambe ter z uporabo jugoslovanskih standardov, 
tehničnih normativov in norm kakovosti zagotovijo: 
enotna merila kakovosti, zanesljivosti in drugih last- 
nosti sredstev oborožitve in vojaške opreme ter del in 
storitev za ljudsko obrambo; tehnična funkcionalnost 
'n gotovost pri proizvodnji, graditvi, eksploataciji, 
vzdrževanju in remontu sredstev oborožitve in vojaške 
opreme ter objektov in naprav, ki so posebnega po- 
fnena za ljudsko obrambo; zamenjava nadomestnih de- 
,0v; znižanje nabavne cene in stroškov za vzdrževanje 
'n remont sredstev oborožitve in vojaške opreme ter 
rugih materialnih sredstev za ljudsko obrambo. 

1. Organi za standardizacijo v oboroženih silah 

13. člen 
Dejavnost standardizacije v oboroženih silah or- 

ganizirajo in izvajajo tile organi in ustanove: 
— skupni organi za standardizacijo in metrologijo 

iz 7. člena tega pravilnika; 
— specialistični biroji za standardizacijo; 
— komisije za standardizacijo; 
— delovne skupine za standardizacijo; 
— organi interne standardizacije. 

Skupni organi za standardizacijo in metrologijo 
v oboroženih silah 

14. člen 
Naloge in pristojnosti skupnih organov za stan- 

dardizacijo in metrologijo v oboroženih silah so pred- 
pisani v 8., 9., 10. in 11. členu tega pravilnika. 

Specialistični biroji za standardizacijo 

15. člen 
Izvajanje standardizacije na posameznih strokov- 

nih področjih, zlasti pa izvajanje pripravljalnih del 
v procesu izdelave aktov standardizacije ljudske ob- 
rambe opravljajo specialistični biroji za standardi- 
zacijo, ki v strokovnem pogledu sodelujejo s pristoj- 
nim birojem oblike oziroma zalednega sektorja. 

Specialistični biroji za posamezna strokovna pod- 
ročja so formacijski organi vojaških ustanov, katerih 
temeljna dejavnost je zadevno strokovno področje, 
podrejeni pa so starešini te ustanove. 

16. člen 

Specialistični biroji opravljajo tele naloge: 
— raziskujejo potrebe in dajejo pobudo za izdelavo 

in izdajo aktov standardizacije ljudske obrambe; 
— razčlenjujejo predloge za izdelavo in izdajo po- 

sameznih aktov standardizacije ljudske obrambe; 
— pripravljajo strokovne informacije, ki so pot- 

rebne za izdelavo predosnutkov in osnutkov posamez- 
nih aktov standardizacije ljudske obrambe; 

— izdelujejo predosnutke posameznih aktov stan- 
dardizacije ljudske obrambe; 

— sodelujejo pri dajanju mnenja k osnutkom ak- 
tov standardizacije ljudske obrambe; 

— razčlenjujejo aktivnosti za realizacijo načrtov 
standardizacije za zadevno strokovno področje; 

— obveščajo pristojni biro oblike o izpolnjevanju 
načrta standardizacije za zadevno strokovno področje. 

Komisije za standardizacijo 

17. člen 
Komisije za standardizacijo se ustanovijo po pod- 

ročjih standardizacije, sestavljajo pa jih ustrezni 
strokovnjaki iz vojaških enot in vojaških ustanov ter 
organizacij združenega dela, ki proizvajajo za oboro- 
žene sile, Č6 je potrebno, pa tudi strokovnjaki iz zvez- 
nih in drugih specializiranih civilnih ustanov. 

Centralni biro predlaga v sodelovanju z biroji 
oblik in zalednega sektorja sestavo komisij za standar- 
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dizacijo, pri tem zagotavlja čim širšo zastopanost zain- 
teresiranih struktur. Odredbo o ustanovitvi komisij za 
standardizacijo izda pomočnik zveznega sekretarja za 
ljudsko obrambo za vojaški gospodarski sektor. 

Pri delu komisij za standardizacijo lahko sodelu- 
jejo poleg njenih članov tudi predstavniki struktur, ki 
so dale pripombe in mnenja k predlogu akta standar- 
dizacije. 

18. člen 
Komisije za standardizacijo obravnavajo osnutke 

standardov ljudske obrambe in tehničnih priporočil, 
pripombe in predloge, ki jih dobijo od zainteresiranih 
organov in organizacij, in določijo končno besedilo teh 
aktov. 

Ce komisija za standardizacijo ne sprejme mnenj, 
pripomb in predlogov zainteresiranih organov in orga- 
nizacij, le-ti pa se nanašajo na bistvena vprašanja v 
osnutku standardov in tehničnih priporočil, mora z ob- 
razloženim stališčem o tem obvestiti pomočnika zvez- 
nega sekretarja za ljudsko obrambo za vojaški gospo- 
darski sektor, ki odloča o teh vprašanjih. 

Delo komisij za standardizacijo je natančneje raz- 
členjeno v navodilu za uporabo tega pravilnika. 

Delovne skupine za standardizacijo 

19. člen 
Za izdelavo aktov standardizacije za določene 

predmete standardizacije se v okviru ustanov, ki so 
pristojne za zadevno strokovno področje, ustanovijo de- 
lovne skupine za standardizacijo. 

Delovne skupine za standardizacijo določijo sta- 
rešine ustanov, ki so pristojne za zadevno strokovno 
področje. Delovne skupine sestavljajo strokovnjaki iz 
teh ustanov, če je potrebno, pa tudi drugi strokovnjaki 
s soglasjem njihovih ustanov oziroma delovnih orga- 
nizacij. 

Organi interne standardizacije 

20. člen 
Zadeve interne standardizacije opravljajo v vo- 

jaških ustanovah organi interne standardizacije, ki 
jih določijo starešine zadevne ustanove. 

V vojaških ustanovah, kjer so specialistični biroji, 
lahko opravljajo ti biroji tudi zadeve interne standar- 
dizacije. 

Izdelavo in izdajo internih standardov v organi- 
zacijah združenega dela, ki proizvajajo sredstva obo- 
rožitve in vojaške opreme in izvajajo dela za oboro- 
žene sile, opravljajo organi, ki so določeni s samoup- 
ravnim splošnim aktom organizacij združenega dela. 

2. Akti standardizacije 

21. člen 
V oboroženih silah se uporabljajo jugoslovanski 

standardi, tehnični normativi in norme kakovosti, če 
ustrezajo ljudski obrambi. 

Za specifične predmete standardizacije in za pred- 
mete, za katere jugoslovanski standardi ne ustrezajo 
ljudski obrambi, se izdajo akti standardizacije ljudske 
obrambe. 

Akti standardizacije ljudske obrambe v smislu 
tega pravilnika so: 

— standardi ljudske obrambe, 
— vojni standardi ljudske obrambe, 

— predpisi o kakovosti proizvodov, 
— vojni predpisi o kakovosti proizvodov, 
— tehnična priporočila. 

22. člen 

Akti standardizacije ljudske obrambe so najugod- 
nejša rešitev z-vidika potreb oboroženih sil in splošne 
ljudske obrambe glede oblike, dimenzij, kakovosti, 
tehnoloških postopkov izdelave, proizvodnje, izvajanja 
del, metod preizkušanja, funkcionalnosti in učinkovi- 
tosti sredstev oborožitve in vojaške opreme oziroma 
objektov in naprav ter ugodnosti sredstev oborožitve 
in vojaške opreme za vzdrževanje in remont. 

Akti standardizacije ljudske obrambe morajo te- 
meljiti na znanstvenih dognanjih in lastnih izkušnjah 
ter na znanih rešitvah in spoznanjih drugih, prilago- 
jenih potrebam in možnostim naše skupnosti. 

V aktih standardizacije ljudske obrambe se mo- 
rajo uporabljati ustrezne rešitve iz jugoslovanskih 
standardov, lahko pa se uporabljajo tudi rešitve iz 
mednarodnih standardov in vojaških standardov dru- 
gih držav, če ne obstaja ustrezen jugoslovanski stan- 
dard. 

Standardi ljudske obrambe 

23. člen 

Standardi ljudske obrambe so temeljni akti stan- 
dardizacije ljudske obrambe, ki se nanašajo na speci- 
fične predmete za ljudsko obrambo, zlasti pa na: 

— sredstva oborožitve in vojaško opremo in nji- 
hove dele in sklope; 

— objekte, priprave, naprave in splošno opremo; 

— materiale in polproizvode, specifične za sred- 
stva oborožitve in vojaške opreme; 

— zavarovanje materiala pred korozijo; 

— predmete za prehrano, obleko in nastanitev; 

— pojme in druge nematerialne predmete, ne glede 
na določeni tip proizvoda ali proizvajalca. 

24. člen 

Za standarde ljudske obrambe se določijo: 

a) namen, lastnosti in značilnosti kakovosti sred- 
stev, kot so: 

— oblika, dimenzije in teža; 

— tehnične, konstrukcijske, mehanične, fizikalne, 
kemične, električne, akustične, termične in druge zna- 
čilnosti; 

— lastnosti proizvodov glede eksploatacije, ener- 
getske preskrbe, funkcionalnosti, varnosti, vzdrževa- 
nja, trajnosti in drugih lastnosti; 

b) delovni in drugi postopki, zlasti pa: 

— metode preračunavanja, projektiranja in kon- 
struiranja sredstev oborožitve in vojaške opreme, vo- 
jaških objektov in naprav; 

— postopki izvajanja del na vojaških objektih; 

— tehnološki, delovni in drugi postopki; 

— postopki obdelave in obrazci tehnične in druge 
dokumentacije; . 
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— postopki obdelave informacij; 
— postopki jemanja vzorcev in analiza sestavin; 
— metode in postopki kontroliranja in preizkuša- 

nja sredstev oborožitve in vojaške opreme in njihovih 
delov; 

— način deklariranja, označevanja, zaznamovanja 
in pakiranja sredstev oborožitve in vojaške opreme; 

— način transportiranja, skladiščenja in hrambe 
sredstev oborožitve in vojaške opreme; 

— način vzdrževanja sredstev oborožitve in vo- 
jaške opreme; 

c) elementi sporazumevanja in prenašanja infor- 
macij, zlasti pa: 

— izrazi in definicije; 
— grafični in črkovni simboli; 
— označbe in kratice; 
— šifre in barve. 

25. člen 
Standardi ljudske obrambe se izdelujejo in izda- 

jajo po postopku, ki je določen s tem pravilnikom. 
Standardi ljudske obrambe se označijo s kratico: 

»SLO«, zaporedno številko in letom izdaje (dve zadnji 
številki). 

Za standarde materialnih sredstev se v posebnem 
polju glave vpiše klasifikacijska številka skupine in 
podskupine iz nomenklature materialnih sredstev JLA. 

Za nematerialne predmete standardov ljudske 
obrambe se namesto klasifikacijske številke iz tretjega 
odstavka tega člena vpiše kombinacija štirih črk, ki 
ustreza vsebini standarda po posebnem sistemu ozna- 
čevanja nematerialnih predmetov standardizacije. 

Vsak standard je zaznamovan z deskriptorji (na- 
zivi, ki zaznamujejo vsebino standarda) in stopnjo 
zaupnosti. 

Vojni standardi ljudske obrambe 

26. člen 
Vojni standardi ljudske obrambe se izdajo za 

Proizvodnjo sredstev oborožitve in vojaške opreme med vojno, v razmerah, ko so omejene možnosti za nabavo 
reprodukcijskega materiala, reducirane zmogljivosti 
za proizvodnjo in ko so omejene možnosti za preskrbo 
s potrebno energijo. 

Z vojnimi standardi ljudske obrambe se ureja iz- 
šolava poenostavljene konstrukcijske in tehnološke do- 
kumentacije za proizvodnjo in se določijo potrebne 
lastnosti reprodukcijskega materiala, upoštevajoč ome- 
Jitve in razmere, ki bodo med vojno. 

27. člen 
Vojni standardi ljudske obrambe se izdelujejo in 

vdajajo v miru in vojni. Pooblasti s.e pomočnik zvez- 
nega sekretarja za ljudsko obrambo za vojaški gospo- 
darski sektor, da predpiše navodilo za izdelavo in iz- 
dajo vojnih standardov ljudske obrambe. 

Vojni standardi ljudske obrambe se označijo s kra- 
tico: »VSL«, z zaporedno številko in letom izdaje (dve 
zadnji številki). 

, V posebnem polju glave se vpiše klasifikacijska 
številka skupine in podskupine iz nomenklature ma- 
terialnih sredstev JLA. 

Vsak vojni standard ljudske obrambe je zazna- 
movan z deskriptorji in stopnjo zaupnosti. 

Predpisi o kakovosti proizvodov 

28. člen 
Predpisi o kakovosti proizvodov so akti standardiza- 

cije, ki se izdajo za sestavljena sredstva oborožitve in 
vojaške opreme določenega tipa, razvita in proizvede- 
na v smislu določb pravilnika o opremljanju oborože- 
nih sil SFRJ s sredstvi vojne tehnike (posebna izdaja, 
G-400/2). 

Za sestavljena sredstva vojne tehnike določenega 
tipa so predpisi o kakovosti proizvodov najugodnejša 
rešitev, zlasti glede na taktično-tehnične zahteve, 
transport, vzdrževanje in nadomesti j ivost delov. 

29. člen 
Predpis o kakovosti proizvodov za določeno sred- 

stvo oborožitve in vojaške opreme vsebuje: 
a) tehnične podatke; 
b) vsebino sredstva: 

— osnovno sredstvo (ladja, letalo, tank, top, radijska 
naprava itd.); 

— spremljajoče elemente, ki zagotavljajo namen- 
sko avtonomno funkcijo sredstva pri izvrševanju nalog; 

— nadomestne dele in pribor za vzdrževanje pri 
eksploataciji; 

— orodje, instrumente in naprave za vzdrževanje 
pri eksploataciji; 

— pravila o eksploataciji; 
— embalažo za namestitev in hrambo; 
— embalažo za transport; 
— spremljajočo dokumentacijo (knjižice, kartoni 

idr.); 
c) seznam standardov, ki so potrebni pri proizvod- 

nji, kontroli, preizkušanju in ob prevzemanju sredstev 
ter seznam njegovih specifičnih (vitalnih) delov in 
sklopov; 

d) kriterije za oceno kakovosti in zanesljivosti 
sredstva, ter njegovih vitalnih delov in sklopov; 

— obliko, dimenzije in težo; 
— tehnične, konstrukcijske, mehanične, fizikalne, 

kemične, električne, akustične, termične in druge zna- 
čilnosti; 

— lastnosti glede funkcionalnosti, varnosti in traj- 
nosti sredstva pri eksploataciji, ugodnosti za vzdrže- 
vanje in remont, ugodnosti za skladiščenje in hram- 
bo itd. 

30. člen 
Predpisi o kakovosti proizvodov se izdelujejo in 

izdajajo po postopku, ki je določen s tem pravilnikom. 
Predpisi o kakovosti proizvodov se označujejo s 

kratico: »PKP«, z zaporedno številko in letom izdaje 
(dve zadnji številki). 

V posebnem polju glave se vpiše klasifikacijska 
številka skupine in podskupine iz nomenklature mate- 
rialnih sredstev JLA. 

Vsak predpis o kakovosti proizvodov je zaznamo- 
van z deskriptorji in stopnjo zaupnosti. 

Vojni predpisi o kakovosti proizvodov 

31. člen 
Vojni predpisi o kakovosti proizvodov se izdajo 

za proizvodnjo določenih sredstev oborožitve in vojaške 
opreme med vojno, v razmerah, ko so omejene mož- 
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nosti za nabavo reprodukcijskega materiala, ko so 
reducirane zmogljivosti za proizvodnjo in ko so ome- 
jene možnosti za preskrbo s potrebno energijo. 

Vojni predpisi o kakovosti proizvodov urejajo ista 
vprašanja kot predpisi o kakovosti proizvodov, upošte- 
vajo pa omejitve in razmere, ki bodo v vojni. 

32. člen 
Vojni predpisi o kakovosti proizvodov se izdelu- 

jejo in izdaja v miru in v vojni. Pomočnik zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo za vojaški gospodarski 
sektor je pooblaščen, da predpiše posebno navodilo za 
izdelavo in izdajo vojnih predpisov o kakovosti pro- 
izvodov. 

Vojni predpisi o kakovosti proizvodov se ozna- 
čijo s kratico: »VPK«, z zaporedno številko in letom 
Izdaje (dve zadnji številki). 

V posebnem polju glave se vpiše klasifikacijska 
številka skupine in podskupine iz nomenklature ma- 
terialnih sredstev JLA. 

Vsak vojni predpis o kakovosti proizvodov je zaz- 
namovan z deskriptorji in stopnjo zaupnosti. 

Tehnična priporočila 

33. člen 
Tehnična priporočila so akti standardizacije, v ka- 

terih je obdelano naše ali tuje empirično dognanje, 
eksploatacijsko, delovno, proizvodno ali projektantsko 
izkustvo, zato je z njihovo uporabo moč racionalno 
reševati vprašanja, ki so pomembna za oborožene sile. 

Tehnična priporočila so neobvezni akti standar- 
dizacije in dajejo predloge za rešitve, ki pomenijo 
racionalno pot ali jo samo načelno določajo oziroma 
dajejo sprejemljive in preizkušene alternative rešitev. 

Tehnična priporočila se lahko nanašajo na vsa 
področja, ki se urejajo s standardi ljudske obrambe in 
s predpisi o kakovosti proizvodov, lahko rabijo pa tudi 
kot njihova dopolnitev oziroma praktična razčlenitev 
in ne smejo biti v nasprotju z njimi. 

Tehnična priporočila se izdelajo in izdajo: 
— kadar je treba kakšen predmet obdelati kot 

smernico oziroma priporočilo brez obvezne uporabe, 
pa bi bila taka smernica vendarle koristna za razvoj, 
proizvodnjo ali uporabo kakšnega sredstva oborožitve 
in vojaške opreme — in tedaj predstavljajo tehnična 
priporočila dokument trajne vrednosti; 

— kadar gre za predmet standardizacije, katerega 
elementi niso dovolj preizkušeni — tedaj predstavljajo 
tehnična priporočila začasen dokument, ki velja samo 
v določenem roku, ki ne sme biti daljši od treh let; 
v tem roku morajo biti vsi elementi tehničnega pri- 
poročila končno določeni, da bi se potem ta snov lahko 
uredila s standardom ljudske obrambe ali s predpisom 
o kakovosti proizvodov. 

34. člen 

Tehnična priporočila se izdelajo in izdajo po pos- 
topku, ki ga določa ta pravilnik. 

Tehnična priporočila se označijo s kratico: »TPR«, 
z zaporedno številko in letom izdaje (dve zadnji šte- 
vilki). 

V tehničnih priporočilih za materialna sredstva 
se v posebnem polju glave vpišeta klasifikacijska šte- 
vilka skupine in podskupin« iz nomenklature materi- 
alnih sredstev JLA. 

Za nematerialne predmete tehničnih priporočil se 
namesto klasifikacijske številke iz tretjega odstavka 
tega člena vpiše kombinacija štirih črk, ki ustrezajo 

vsebini tehničnih priporočil, po posebnem sistemu oz- 
načevanja nematerialnih predmetov standardizacije. 

Vsako priporočilo je zaznamovano z deskriptorji 
in stopnjo zaupnosti. 

Interni standardi 

35. člen 
Interne standarde lahko izdelajo in izdajo posa- 

mezni vojaški organi in vojaške ustanove samo za svo- 
je potrebe, in se ne štejejo za akte standardizacije 
ljudske obrambe. 

Vojaški organ oziroma vojaška ustanova določi z 
internim aktom obliko, označevanje in stopnjo zaup- 
nosti internih standardov ter njihovo vsebino in pos- 
topek izdelave in izdaje. 

Interni standardi organizacij združenega dela, ki 
proizvajajo sredstva oborožitve in vojaške opreme in 
druga sredstva za ljudsko obrambo, se ne štejejo za 
akte standardizacije ljudske obrambe, lahko pa se upo- 
rabljajo samo na način, ki je določen v 61. členu tega 
pravilnika. 

Interni standardi ne smejo biti v nasprotju z ju- 
goslovanskimi standardi niti z metrološkimi pogoji in 
akti standardizacije ljudske obrambe. 

Ce se interni standardi nanašajo na proizvodnjo 
sredstev oborožitve in vojaške opreme ali na izvajanje 
del za ljudsko obrambo, mora izdajatelj na zahtevo 
pristojnega vojaškega organa dati na vpogled ali pos- 
lati po en izvod takšnih standardov. 

Vojaški organi morajo interne standarde hraniti 
kot poslovno tajnost, če jih je izdajatelj tako dekla- 
riral. 

3. Načrtovanje, izdelava in izdajanje aktov 
standardizacije 

Načrtovanje dejavnosti standardizacije 

36. člen 
Za dejavnost standardizacije v oboroženih silah se 

izdelujejo letni in srednjeročni načrti izdelave aktov 
standardizacije, tipizacije in unifikacije sredstev obo- 
rožitve in vojaške opreme. 

Z letnim načrtom izdelave aktov standardizacije, 
tipizacije in unifikacije sredstev oborožitve in vojaške 
opreme se določijo in nadalje razčlenjujejo naloge iz 
srednjeročnega načrta ter načrtujejo potrebna finančna 
sredstva za njegovo uresničitev. 

S srednjeročnim načrtom so določeni temeljni ci- 
lji, naloge in politika standardizacije v oboroženih si- 
lah za dobo petih let. 

Srednjeročne načrte obravnava in sprejema svet 
za standardizacijo in metrologijo v oboroženih silah, 
letne načrte pa izdaja pomočnik zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo za vojaški gospodarski sektor. 

Faze in postopki izdelave in izdajanja letnih in 
srednjeročnih načrtov potekajo po določbah pravilnika 
o načrtovanju razvoja in redne dejavnosti oboroženih 
sil in po določbah navodila za uporabo tega pravilnika. 

Izdelava aktov standardizacije 

37. člen 
Akti standardizacije v oboroženih silah se izde- 

lujejo na podlagi letnega načrta ali če se izredno po- 
kaže potreba po tem. 
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Proces izdelave aktov standardizacije poteka z: 
— izdelavo predosnutka akta standardizacije; 

■ — izdelavo osnutka akta standardizacije; 
— s sprejetjem in izdajanjem aktov standardi- 

zacije. 
Način izdelave aktov standardizacije je natančneje 

razčlenjen v navodilu za uporabo tega pravilnika. 

Postopek izdelave standardov ljudske obrambe 
in tehničnih priporočil 

38. člen 
Predosnutek standardov ljudske obrambe in teh- 

ničnih priporočil izdeluje specialistični biro ali delovna 
skupina in ga pošlje pristojnemu biroju za standar- 
dizacijo in metrologijo oblike oziroma zalednega sek- 
torja. 

Biro za standardizacijo in metrologijo oblike ozi- 
roma zalednega sektorja obravnava predosnutek, 
vstavi, če je potrebno, določene spremembe in dopol- 
nitve, oblikuje osnutek in ga pošlje centralnemu biroju 
v nadaljnji postopek. 

Centralni biro pošlje osnutek v mnenje vojaškim 
ustanovam, delovnim organizacijam, ki delajo za obo- 
rožene sile, in določenim institucijam zunaj oboroženih 
sil ter določi rok za dajanje pripomb. 

Centralni biro pošlje osnutek hkrati tudi pristojni 
komisiji za standardizacijo. 

Po izteku roka za dajanje pripomb centralni biro 
uredi prispele predloge in pripombe k osnutku in jih 
Pošlje pristojni komisiji za standardizacijo. 

Komisija za standardizacijo obravnava osnutek 
ter prispele pripombe in predloge, določi končno be- 
sedilo in sprejme standard ljudske obrambe in tehnična 
Priporočila. 

Ce komisija ugotovi, da so potrebne v osnutku 
bistvenejše spremembe in dopolnitve, ga vrne, da se 
že obdela ali znova sestavi; v tem primeru se posto- 
pek ponovi. 

Centralni biro opravi končno redakcijo in unifi- 
kacijo sprejetega standarda ljudske obrambe in teh- 
ničnih priporočil, ne da bi imel pravico kaj vsebinsko 
spreminjati. 

Postopek za izdelavo predpisov o kakovosti proizvodov 

39. člen 
Predosnutek predpisov o kakovosti proizvodov iz- 

oela in uskladi z vsemi udeleženci v prototipskem raz- 
voju specialistični biro ali delovna skupina v organi- 
Zaciji, ki je nosilka razvoja zadevnega sredstva obo- 
rožitve in vojaške opreme. 

, Predosnutek predpisov o kakovosti proizvodov ve- 
Oa za sprejem prototipa oziroma prototipske partije 
sredstev oborožitve in vojaške opreme. 

Na podlagi mnenj, pripomb in predlogov udele- 
žencev v razvoju in na podlagi rezultatov končnih 
Preizkušanj prototipa oziroma prototipske partije, op- 
ravi specialistični biro ali delovna skupina pri nosilcu 
azvoja spremembe in dopolnitve ter izdela osnutek 

Predpisov o kakovosti proizvodov in ga pošlje pristoj- 
nemu biroju za standardizacijo in metrologijo oblik 

zlroma zalednega sektorja v nadaljnji postopek. 

®iro za standardizacijo in metrologijo oblik ozk 
o јУ1'! bednega sektorja pošlje predosnutek predpisov 
r Kakovosti proizvodov v mnenje vsem udeležencem v 
r zvoju in proizvodnih sredstev ter drugim zainteresi- 
D "'jn organom in zavodom, usklajuje prispele pri- 

rnbe in predloge ter sprejme osnutek. 

Osnutek predpisov o kakovosti proizvodov velja za 
sprejem ničelne serije zadevnega sredstva oborožitve 
in vojaške opreme. 

Po preizkusu in sprejemu ničelne serije opravi pri- 
stojni biro za standardizacijo in metrologijo oblik ozi- 
roma zalednega sektorja potrebne spremembe in do- 
polnitve v osnutku predpisov o kakovosti proizvodov. 

Ce zainteresirani ne soglašajo glede bistvenih 
vprašanj iz osnutka predpisov o kakovosti proizvodov, 
ustanovi pristojni biro oblik komisijo, ki uskladi sta- 
lišča in sprejme predpis o kakovosti proizvodov ter ga 
pošlje v nadaljnji postopek centralnemu biroju. 

Centralni biro opravi končno redakcijo in unifi- 
kacijo predpisov o kvaliteti proizvodov. 

Preizkušanje in sprejem sredstev oborožitve in vo- 
jaške opreme v serijski proizvod j i se opravlja po do- 
ločbah predpisov o kakovosti proizvodov za zadevno 
sredstvo. 

Izdajanje aktov standardizacije 

40. člen 
Akti standardizacije ljudske obrambe se izdajo z 

odločbo pomočnika zveznega sekretarja za ljudsko ob- 
rambo za vojaški gospodarski sektor, ki se objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

Ce gre za zaupne ali strogo zaupne akte standar- 
dizacije, se odločba ne objavi v »Vojaškem uradnem 
listu«, zainteresirani pa se neposredno obvestijo o nje- 
ni izdaji. 

Akte standardizacije ljudske obrambe izdaja in 
distribuira centralni biro. 

4. Revizija aktov standardizacije ljudske obrambe 
in njihova razveljavitev 

41. člen 
Standardi ljudske obrambe in vojni standardi ljud- 

ske obrambe se morajo ponovno preizkusiti po petih 
letih od njihove izdaje, predpisi o kakovosti proizvo- 
dov in vojni predpisi o kakovosti proizvodov pa se mo- 
rajo revidirati, kakor hitro nastanejo večje spremembe 
v konstrukciji zadevnega sredstva. 

S ponovnim preizkušanjem se preveri, ali je akt 
standardizacije zastarel zaradi tehničnega razvoja ali 
drugih razlogov in ali ga je treba spremeniti delno ali 
v celoti. 

Centralni biro določi po uradni dolžnosti vsako 
leto pregled aktov standardizacije v oboroženih silah, 
katerim je iztekel rok veljavnosti iz prvega odstavka 
tega člena in sproži postopek za njihovo ponovno pre- 
izkušanje in revizijo. 

Vsaka enota oziroma ustanova v oboroženih silah 
in vsaka organizacija združenega dela, ki proizvaja 
sredstva za ljudsko obrambo ali njihove dele, lahko 
vloži tudi pred iztekom predpisanega roka zahtevo po 
reviziji kateregakoli akta standardizacije, če ugotovi, 
da so v njem pomanjkljivosti, ali da je zastarel zaradi 
sprememb v proizvodnem procesu oziroma zaradi 
uvedbe novih materialov ali tehnoloških procesov. 

42. člen 
Pri reviziji aktov standardizacije ljudske obrambe 

komisija za standardizacijo temeljito obravnava vsak 
akt standardizacije, da bi se odpravile njegove pomanj- 
kljivosti in da bi se vstavile sprejete spremembe in 
dopolnitve. 

V primeru večjih vsebinskih sprememb se revi- 
dirani akt standardizacije šteje za nov akt in se izda 
po postopku, ki je predviden za izdajanje aktov stan- 
dardizacije v oboroženih silah. 
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Z odločbo o izdaji revidiranega akta standardi- 
zacije se hkrati razveljavi prejšnja izdaja tega akta. 

5. Unifikaeija in tipizacija 

43. člen 
Da bi dosegli določene cilje, kot so: nadomestlji- 

vost delov, zmanjšanje števila tipov in uporaba istih 
sklopov in agregatov v različnih sredstvih oborožitve 
in vojaške opreme, se izvajata posebna procesa stan- 
dardizacije — tipizacija in unifikaeija. 

S tipizacijo je v smislu tega pravilnika mišljena 
oblika standardizacije, s katero se veliko število tipov 
več istorodnih materialnih sredstev zmanjša do opti- 
malnega števila, s katerim so zadovoljene potrebe v 
določenem času. 

Z unifikacijo je v smislu tega pravilnika mišljena 
oblika standardizacije, s katero se maksimalno zmanj- 
ša število sestavnih delov, sklopov, agregatov in pro- 
izvodov. 

Tipizacija in unifikaeija sta stalni obveznosti vseh 
institucij in organov, ki se ukvarjajo z razvojem in 
proizvodnjo materialnih sredstev za oborožene sile. 

44. člen 

Organi druge ravni (po pravilniku o opremljanju 
oboroženih sil SFRJ s sredstvi vojne tehnike) obrav- 
navajo potrebo po tipizaciji oborožitve in vojaške op- 
reme iz svoje pristojnosti, izdelujejo in usklajujejo 
srednjeročni načrt za izvajanje tipizacije in določajo 
nosilce realizacije nalog iz tega načrta. 

Organi tretje ravni — nosilci sistema — v okviru 
dela svojih vojaških tehničnih svetov obravnavajo pot- 
rebo po tipizaciji in unifikaciji sredstev oborožitve in 
vojaške opreme in njihovih sestavnih delov, izdelujejo 
letni delovni načrt in določajo nosilce tipizacije in uni- 
fikacije. 

Vsi ostali udeleženci v razvoju in proizvodnji sred- 
stev oborožitve in vojaške opreme morajo uporabljati 
tipizirane in unificirane dele in naprave. 

45. člen 

Predlog tipizacije in unifikacije izdela delovna 
skupina, ki jo ustanovi starešina iz 44. člena tega pra- 
vilnika, sestavljajo pa jo predstavniki taktičnega no- 
silca, tehničnega nosilca razvoja in proizvodnje. 

Starešina iz 44. člena tega pravilnika obravnava 
predlog delovne skupine in ga s svojim mnenjem poš- 
lje v sprejetje ustreznemu vojaškemu tehničnemu 
svetu. 

Za tipizirana in unificirana sredstva se izdelajo 
predlogi aktov standardizacije, ki se pošljejo central- 
nemu biroju v nadaljnji postopek. 

6. Službe za informacije s standardotekami 

46. člen 

Za potrebe standardizacije in metrologije v obo- 
roženih silah organizira in vodi centralni biro službo 
za informacije s centralno standardoteko. Standardo- 
teka vsebuje vse akte standardizacije in metrologije v 
oboroženih silah, jugoslovanske standarde, tehnične 
normative, norme kakovosti, metrološke pogoje, med- 
narodne standarde in tuje vojaške in nacionalne stan- 
darde, ki imajo pomen za ljudsko obrambo. 

Centralna standardoteka je dostopna vsem vojaš- 
kim in civilnim osebam v službi v oboroženih silah ter 

delavcem iz organizacij združenega dela, ki proizvajajo 
sredstva oborožitve in vojaške opreme, izvajajo dela 
ali opravljajo storitve za ljudsko obrambo. 

Služba za informacije v centralnem biroju daje 
uporabnikom informacije o aktih standardizacije iz 
centralne standardoteke in strokovne informacije s 
področja standardizacije in metrologije v državi, tujih 
armadah in v svetu. 

Služba za informacije v centralnem biroju mora 
informacije s področja standardizacije in metrologije 
vključiti v obstoječi sistem vojaških znanstvenih in- 
formacij v JLA. 

47. člen 

Službe za informacije v birojih za standardizacijo 
in metrologijo oblik in zalednega sektorja vodijo svoje 
standardoteke. Te standardoteke vsebujejo akte stan- 
dardizacije in metrologije v oboroženih silah, jugoslo- 
vanske standarde, tehnične normative, norme kako- 
vosti, metrološke pogoje, mednarodne standarde in tu- 
je vojaške in nacionalne standarde, ki imajo pomen za 
ljudsko obrambo. 

7. Usklajevanje standardizacije v oboroženih silah 
z zveznim sistemom standardizacije 

48. člen 
Centralni biro sodeluje z Zveznim zavodom za stan- 

dardizacijo pri oblikovanju in izvajanju politike stan- 
dardizacije v SFRJ, pri čemer zastopa in terase ljudske 
obrambe pri izdelavi načrtov in pri realizaciji nalog 
standardizacije. 

Da bi se usklajevale zadeve standardizacije v obo- 
roženih silah in v zveznem sistemu standardizacije, se 
pošlje na delo v Zvezni zavod za standardizacijo smi- 
selno 125. členu zakona o ljudski obrambi predstavnik 
JLA iz sestava centralnega biroja. 

Predstavnik JLA spremlja vsa dela pri standar- 
dizaciji in atestiranju v Zveznem zavodu za standar- 
dizacijo in predlaga centralnemu biroju, naj pošlje 
predstavnike JLA v komisije za standarde Zveznega 
zavoda za standardizacijo, za predmete standardizacije, 
ki imajo pomen za ljudsko obrambo. 

Predstavnike JLA imenuje v komisije Zveznega 
zavoda za standardizacijo pomočnik zveznega sekretar- 
ja za ljudsko obrambo za vojaški gospodarski sektor. 

49. člen 
Med standardi ljudske obrambe in jugoslovanskimi 

standardi so takšna razmerja: 
— standard ljudske obrambe se ne predpisuje za 

predmete, ki imajo pomen za ljudsko obrambo, za ka- 
tere obstaja jugoslovanski standard, ki zadovoljuje 
potrebe ljudske obrambe; 

— za predmet, ki ima pomen za ljudsko obrambo, 
za katerega obstaja jugoslovanski standard, vendar so 
potrebne za uporabo v ljudski obrambi bolj ostre ali 
dopolnilne določbe, se predpiše standard ljudske ob- 
rambe, ki vsebuje samo te določbe, glede drugih do- 
ločb pa se sklicuje na jugoslovanski standard; 

— za predmet, ki ima splošen pomen, za katerega 
ne obstaja jugoslovanski standard, lahko predlagajo 
organi za standardizacijo v oboroženih silah Zveznemu 
zavodu za standardizacijo, naj predpiše takšen jugoslo- 
vanski standard; če zavod ne sprejme takšnega pred- 
loga, se predpiše standard ljudske obrambe; 

— za predmet, za katerega obstaja standard ljud- 
ske obrambe, pozneje pa se predpiše zanj tudi jugoslo- 
vanski standard, ki popolnoma zadovoljuje potrebe 
ljudske obrambe, se standard ljudske obrambe raz- 
veljavi. 
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8. Uporaba tujih aktov standardizacije 

50. člen 
S tujimi akti standardizacije so po tem pravilniku 

mišljeni vsi vojaški in civilni standardi, tehnični pred- 
pisi in pogoji ter drugi akti standardizacije drugih 
držav, ki imajo pomen ali se uporabljajo pri nabavi 
oziroma razvoju sredstev oborožitve in vojaške opreme. 

51. člen 
Če ni ustreznih jugoslovanskih standardov in ak- 

tov standardizacije ljudske obrambe, pristojni taktični 
nosilec ali organ za standardizacijo v oboroženih silah 
pa ugotovi, da je tuji akt standardizacije, ki ustreza 
potrebam ljudske obrambe in ki je nujen za razvoj, 
proizvodnjo ali vzdrževanje sredstev oborožitve in vo- 
jaške opreme, mora vložiti zahtevo, naj se tuji akt 
standardizacije prevede in predpiše ustrezni akt stan- 
dardizacije v oboroženih silah. 

Uporaba tujega akta standardizacije v izvirni ob- 
liki se dovoli za določen čas na zahtevo taktičnega no- 
silca, nabavnega organa ali ustreznega organa v obo- 
roženih silah. 

52. člen 
Zahtevo za uporabo tujega akta standardizacije v 

izvirni obliki lahko vložijo prek omenjenih organov 
pri centralnem biroju vsi zainteresirani organi in us- 
tanove oboroženih sil ter organizacije združenega dela, 
ki proizvajajo sredstva oborožitve in vojaške opreme 
in izvajajo dela za oborožene sile. 

Zahtevi je treba priložiti kopijo tujega akta stan- 
dardizacije v izvirni obliki in podrobno obrazložitev 
potrebe po njegovi uporabi. Ce je na razpolago prevod 
tujega akta standardizacije, katerega uporaba se pred- 
laga, je treba zahtevi priložiti tudi prevod. 

Centralni biro ocenjuje smotrnost uporabe tujega 
akta standardizacije, pri tem pa ocenjuje možne pos- 
ledice, možnost njegove uporabe v proizvodnji, rok 
uporabe in drugo, kar je pomembno za odločitev, nato 
Pa predlaga, da se izda odločba o uporabi tujega akta 
standardizacije. 

Po preteku roka uporabe se tuji akt standardiza- 
cije razveljavi s posebno odločbo. Ce je več uporabni- 
kov tujega akta, se je treba pred odločanjem o njegovi 
razveljavitvi konzultirati z vsemi uporabniki. 

53. člen 
Uporabnik licence je dolžan oceniti, kateri tuji 

akt standardizacije v licenčni dokumentaciji se lahko 
nadomesti z aktom zvezne standardizacije ali z aktom 
standardizacije ljudske obrambe, in pred začetkom 
Proizvodnje poslati centralnemu biroju predlog, naj se 
nadomesti. 

9. Obveznost uporabljanja akta standardizacije 

54. člen 
Pri pogajanju, razvoju, proizvodnji, opravljanju 

Cel in storitev za oborožene sile morajo pristojni vo- 
jaški organi kot naročniki s proizvajalcem oziroma iz- 
dajalcem del in storitev določiti akte standardizacije, 
k' se bodo uporabljali. 

.. Vsi udeleženci pri izdelavi tehnične dokumenta- 
Cl3e (konstruktorji, projektanti, tehnologi in drugi) mo- 
'a.io za predvideni material, sestavni del, sklop, sred- 
stvo oborožitve in vojaške opreme, metodo kontrole, 

preizkušanja in prevzema, za katere že obstaja ustrez- 
ni akt standardizacije, na vseh mestih v tehnični do- 
kumentaciji, kjer se pojavlja, vpisati njegovo označbo 
iz aktia standardizacije. 

Razvojne, proizvajalne, projektivne in izvajalske 
organizacije morajo pri izdelavi oziroma potrditvi teh- 
nične dokumentacije obvezno vpisati klavzulo, da us- 
treza tehnična dokumentacija jugoslovanskim stan- 
dardom, tehničnim normativom oziroma normam ka- 
kovosti in aktom standardizacije ljudske obrambe 
(tretji odstavek 21. člena). 

55. člen 
Pri opremljanju oboroženih sil in drugih struktur 

ljudske obrambe s sredstvi oborožitve in vojaške op- 
reme in pri nabavi materialnih sredstev in drugega ma- 
teriala se morajo enote, ustanove in organizacije 
združenega dela, ki proizvajajo za ljudsko obrambo, 
držati jugoslovanskih standardov z obvezno uporabo. 

Pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
za vojaški gospodarski sektor lahko, če nastane po- 
treba po tem, izda odločbo, da se razglasi določeni ju- 
goslovanski standard brez obvezne uporabe za obvez- 
nega za potrebe ljudske obrambe. 

Ce se ugotovi, da kakega jugoslovanskega stan- 
darda z obvezno uporabo zaradi posebnih potreb ljud- 
ske obrambe ali iz drugih razlogov ni mogoče upo- 
rabljati v celoti ali delno, lahko pomočnik zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo za vojaški gospodarski 
sektor na predlog centralnega biroja izda odločbo o 
odmiku od obveznega jugoslovanskega standarda, pri 
čemer ugotavlja, v čem je ta odmik. 

56. člen 
Standardi ljudske obrambe se morajo uporabljati 

pri razvoju, proizvodnji, preizkušanju, nabavi, kontro- 
li, sprejemu, hrambi in eksploataciji sredstev oboro- 
žitve in vojaške opreme. 

57. člen 
Vojni standardi ljudske obrambe se morajo upo- 

raljati pri izdelavi tehnične dokumentacije za vojno 
proizvodnjo. V vojni nadomestijo vojni standardi us- 
trezne standarde ljudske obrambe. 

58. člen 
Predpisi o kakovosti proizvodov so obvezni pri 

razvoju, proizvodnji, nabavi, kontroli, preizkušanju, 
hrambi in vzdrževanju sredstev oborožitve in vojaške 
opreme določenih tipov, na katera se nanašajo. 

59. člen 
Vojni predpisi o kakovosti proizvodov so obvezni 

pri pripravi vojne proizvodnje in pri izdelavi vojne 
dokumentacije za sredstva oborožitve in vojaške op- 
reme določenih tipov, na katera se nanašajo. V vojni 
nadomestijo vojni predpisi o kakovosti proizvodov 
ustrezne predpise o kakovosti proizvodov. 

60. člen 

Ko naročnik in dobavitelj sodita, da je potrebno, 
lahko s pogodbo določita obvezno uporabo tehničnih 
priporočil za potrebe razvoja, konstrukcije, proizvod- 
nje, nabave, kontrole, preizkušanja, hrambe in vzdr- 
ževanja sredstev oborožitve in vojaške opreme. 

61. člen 
V izjemnih primerih, če ni jugoslovanskih stan- 

dardov in aktov standardizacije ljudske obrambe, se 
lahko v pogodbi med pristojnim vojaškim organom — 
naročnikom in organizacijo združenega dela — proiz- 
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vajalcem sklicujejo na ustrezne interne standarde, ki 
postanejo tako obvezni za predmet sklenjene pogodbe. 

Odmik od internih standardov ali njihova spre- 
memba je možna samo po sporazumu med pogodbeni- 
ma strankama. 

10. Odmik od aktov standardizacije 

62. člen 

Zahteve za odmike od jugoslovanskih standardov 
in norm kakovosti, ki jih v skladu s 40. členom zako- 
na o standardizaciji dovoljuje zvezni sekretar za ljud- 
sko obrambo, se vložijo pri centralnem biroju. 

Centralni biro priskrbi v zvezi z zahtevo iz prvega 
odstavka tega člena mnenje vseh zainteresiranih or- 
ganizacij in ustanov, organizacij združenega dela, ki 
proizvajajo za oborožene sile, in Zveznega zavoda 
za standardizacijo in predlaga pomočniku zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo za vojaški gospodarski 
sektor, naj izda ustrezno odločbo. 

63. člen 

Od aktov standardizacije ljudske obrambe se sme 
odmakniti v primerih in pod pogoji, ki so določeni v 
zakonu o standardizaciji za odmike od jugoslovanskih 
standardov in norm kakovosti, za to pa je treba do- 
biti ustrezno dovoljenje. 

Dovoljenje za odmike, ki ne vplivajo na delovanji, 
nadomestljivost, vzdržljivost, zanesljivost, življenjsko 
dobo in vzdrževanje sredstev oborožitve in vojaške op- 
reme, dajejo med serijsko proizvodnjo organi vojaške 
kontrole kakovosti in zanesljivosti, o čemer obvestijo 
centralni biro. 

V vseh drugih primerih daje dovoljenje za odmik 
od aktov standardizacije ljudske obrambe pomočnik 
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo za vojaški 
gospodarski sektor na zahtevo zainteresirane institu- 
cije in na predlog centralnega biroja. 

Centralni biro na podlagi vložene zahteve priskrbi 
mnenje vseh zainteresiranih organov, ustanov in or- 
ganizacij združenega dela, ki proizvajajo za oboro- 
žene sile. 

11. Nadzorstvo nad uporabo aktov standardizacije 

Nadzorstveni organi 

64. člen 

Uporabo predpisov in aktov, izdanih na podlagi za- 
kona o standardizaciji in tega pravilnika, nadzorujejo 
pri proizvodnji, "izvajanju del in opravljanju storitev 
za ljudsko obrambo organi vojaške kontrole kakovosti 
in zanesljivosti, glavna inšpekcija ljudske obrambe in 
organ, ki sklene pogodbo, na podlagi veljavnih zvez- 
nih zakonskih predpisov in predpisov v oboroženih si- 
lah in v okviru svojih pristojnosti. 

65. člen 

Vojaški organi in ustanove ter razvojne, proizva- 
jalne, projektivne in izvajalske organizacije združe- 
nega dela, ki proizvajajo, opravljajo remont ali izva- 
jajo dela za ljudsko obrambo, morajo zagotoviti izva- 
janje interne kontrole vseh vrst tehnične dokumenta- 
cije glede uporabe jugoslovanskih standardov, tehnič- 
nih normativov in norm kakovosti ter glede uporabe 
aktov standardizacije v oboroženih silah. 

Centralni biro lahko preverja, ali je pri organih 
in organizacijah iz prvega odstavka tega člena orga- 

nizirana interna kontrola uporabe jugoslovanskih stan- 
dardov, tehničnih normativov in norm kakovosti ter 
kontrola uporabe aktov standardizacije ljudske ob- 
rambe. 

Biroji oblik in zalednega sektorja lahko pregledu- 
jejo na drugi stopnji pravilnost vseh vrst tehnične do- 
kumentacije glede uporabe jugoslovanskih standardov, 
tehničnih normativov in norm kakovosti ter glede upo- 
rabe aktov standardizacije v oboroženih silah. 

Postopek nadzorstvenih organov 

66. člen 
Pri nadzorovanju uporabe aktov standardizacije 

izvajajo kontrolni organi iz 64. člena tega pravilnika 
ukrepe in izdajajo odločbe, ki so določene s posebnimi 
predpisi o inšpekciji v ljudski obrambi. 

67. člen 
Nadzorstveni organi iz 64. in 65. člena tega pra- 

vilnika morajo — ko ugotovijo, da se organizacija 
združenega dela, ki proizvaja sredstva oborožitve in 
vojaške opreme, opravlja remont, izvaja dela in op- 
ravlja storitve za ljudsko obrambo, ne drži jugoslovan- 
skih standardov, tehničnih normativov ali aktov stan- 
dardizacije ljudske obrambe z obvezno uporabo ozi- 
roma tehničnih priporočil ali internih standardov, po 
pogodbi pa jih je dolžna uporabljati — takoj obvestiti 
pogodbeni stranki, da bi se: 

— odpravile napake, ki so nastale zaradi tega, ker 
se organizacija ni držala aktov standardizacije; 

— uporabile sankcije, ki so predvidene s pogodbo, 
vštevši tudi določitev nižje stopnje kakovosti dogo- 
vorjenega proizvoda, del oziroma storitev in znižanje 
dogovorjene cene za znesek, ki ustreza znižani kako- 
vosti; 

— vložila ovadba pri pristojnem organu za vodenje 
upravno-kazenskega postopka zoper storilca prekrška 
oziroma, da bi se začel postopek zoper storilca gospo- 
darskega prestopka. 

12. Spremljanje učinkov standardizacije 

68. člen 
Biroji za standardizacijo imajo vpogled in ugotav- 

ljajo tehnične in ekonomske učinke standardizacije in 
s tem namenom zbirajo od vseh vojaških organov, us- 
tanov in organizacij združenega dela, ki proizvajajo 
in delajo za ljudsko obrambo, potrebne statistične po- 
datke s področja, za katero so pristojni. 

Centralni biro občasno analizira zbrane podatke in 
ugotavlja koristnost in učinkovitost uporabe standar- 
dizacije na področju ljudske obrambe. 

IV. METROLOGIJA V OBOROŽENIH SILAH 

69. člen 
Naloga metrologije v oboroženih silah je, da za- 

gotovi v vseh dejavnostih, ki imajo pomen za ljudsko 
obrambo, enotnost mer, potrebno točnost in zaneslji- 
vost merjenja, ter da vzpostavi in hrani armadne eta- 
lone merskih enot in da uresniči njihovo povezavo z 
jugoslovanskimi etaloni. 

Z realizacijo teh nalog se prispeva h krepitvi boj- 
ne pripravljenosti oboroženih sil in k uresničevanju 
drugih ciljev sistema standardizacije in metrologije, 
navedenih v 1. členu tega pravilnika. 
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70. člen 
V sistemu metrologije v oboroženih silah se orga- 

nizirajo in razvijajo samo tiste metrološke aktivnosti, 
ki jih ni v jugoslovanskem sistemu metrologije ali ki 
niso zadosti razvite, oziroma ki imajo pomen izključno 
za ljudsko obrambo. 

Pri realizaciji drugih metroloških aktivnosti, ki 
imajo pomen za ljudsko obrambo, se uporabljajo pred- 
vsem metrološke zmogljivosti Zveznega zavoda za me- 
re in plemenite kovine in njegovih območnih organi- 
zacijskih enot ter druge metrološke zmogljivosti v 
državi. 

1. Organi za metrologijo v oboroženih silah 

71. člen 
Metrološke aktivnosti v oboroženih silah oprav- 

ljajo: / 
— skupni organi iz 7. člena tega pravilnika; 
— metrološki laboratoriji prve in druge stopnje za 

verifikacijo merilnih sredstev; 
— organi, ustanove in enote, ki izpolnjujejo v ok- 

viru svoje redne dejavnosti določene metrološke na- 
loge; 

— organizacije združenega dela, ki proizvajajo za 
ljudsko obrambo. 

Skupni organi za standardizacijo in metrologijo 
v oboroženih silah 

72. člen 
Naloge in pristojnosti skupnih organov v sistemu 

standardizacije in metrologije v oboroženih silah so 
predpisane v določbah 8. do 11. člena tega pravilnika. 

Metrološki laboratoriji za verifikacijo merilnih sredstev 

73. člen 
Metrološki laboratoriji prve in druge stopnje so 

strokovni metrološki organi za verifikacijo merilnih 
sredstev, ki realizirajo svoje naloge na podlagi zakona 
o merskih enotah in merilih, določb tega pravilnika in 
Pooblastil pomočnika zveznega sekretarja za ljudsko 
obrambo za vojaški gospodarski sektor. 

74. člen 
Metrološki laboratoriji prve stopnje so metrološki 

organi za verifikacijo sekundarnih armadnih etalonov 
merskih enot. Ustanovijo se v poskusnih centrih in 
znanstvenih raziskovalnih inštitutih, ki izpolnjujejo 
Pogoje, predpisane v 77. členu tega pravilnika. 

Metrološki laboratoriji prve stopnje: 
— realizirajo, hranijo, vzdržujejo in dajejo v ve- 

rifikacijo armadne primarne etalone merskih enot in 
vzpostavljajo vrstni red po točnosti etalonov merskih 
enot v oboroženih silah; 

— sodelujejo pri realizaciji nacionalnih etalonov, 
Se se najpogosteje ali izključno uporabljajo v oboro- 
ženih silah; 

— se ukvarjajo z znanstvenim raziskovalnim de- 
|om na področju metrologije, raziskujejo in izpopolnju- 
jejo merilne metode in postopke, pri čemer sodelujejo 
z Zveznim zavodom za mere in plemenite kovine in z 
"rugimi metrološkimi institucijami v državi; 

— izdelujejo operativne letne načrte verifikacije 
sekundarnih etalonov laboratorijev druge stopnje za 
verifikacijo merilnih sredstev; 
, — verificirajo sekundarne armadne etalone, svoje 
oelovne etalone in delovna merilna sredstva, za ka- 
mere ni organiziranih metroloških laboratorijev druge 
stopnje; 

— evidentirajo, spremljajo in ocenjujejo obnaša- 
nje sekundarnih armadnih etalonov; 

— sodelujejo pri metrološkem nadzorstvu metro- 
loških laboratorijev druge stopnje in pri metrološkem 
nadzorstvu v oboroženih silah; 

— ocenjujejo usposobljenost laboratorijev, da bi 
dobili in podaljšali pooblastilo za delo kot metrološki 
laboratoriji druge stopnje in jim dajejo strokovno 
pomoč; 

— izdelujejo načrte za nabavo metrološke opreme 
za svoje potrebe; 

— sodelujejo pri strokovnem izpopolnjevanju kad- 
ra za metrološke organe; 

— sodelujejo pri izdelavi predpisov in aktov stan- 
dardizacije s področja metrologije; 

— delajo metrološke ekspertize; 
— dajejo predloge za razvoj in izpopolnjevanje 

metrološke dejavnosti v oboroženih silah. 

75. člen 

Metrološki laboratoriji druge stopnje so metro- 
loški organi za verifikacijo merilnih sredstev v obo- 
roženih silah, ustanavljajo pa se v skladu z načrtom 
razvoja metrologije v oboroženih silah v inštitutih, 
poskusnih centrih, zavodih, remontnih zavodih in de- 
lovnih organizacijah, ki delajo za oborožene sile. 

Metrološki laboratoriji druge stopnje izpolnjujejo 
te naloge: 

— hranijo in vzdržujejo sekundarne armadne eta- 
lone merskih £not; 

— izdelujejo in usklajujejo z uporabniki merilnih 
sredstev letne načrte verifikacije merilnih sredstev; 

— verificirajo svoje delovne etalone in delovna 
merilna sredstva v okviru dobljenega pooblastila; 

— izdelujejo načrte za nabavo metrološke opreme 
za svoje potrebe; 

— vodijo dokumentacijo o verifikaciji; 

— analizirajo in normirajo čas, potreben za ve- 
rifikacijo posameznih merilnih sredstev, in spremljajo 
stroške v zvezi z verifikacijo; 

— organizirajo delo premičnih metroloških labo- 
ratorijev za verifikacijo merilnih sredstev na terenu; 

— predlagajo metrološkim laboratorijem prve 
stopnje roke za verifikacijo svojih sekundarnih eta- 
lonov; 

— sodelujejo pri izdelavi predpisov in aktov stan- 
dardizacije s področja metrologije; 

— razvijajo in izpopolnjujejo metode izmeritve in 
postopke za verifikacijo merilnih sredstev; 

— dajejo strokovno pomoč neposrednim uporab- 
nikom merilnih sredstev. 

76. člen 

Omrežje metroloških laboratorijev za verifikacijo 
merilnih sredstev v oboroženih silah sestavljajo poob- 
laščeni metrološki laboratoriji prve in druge stopnje. 

Omrežje metroloških laboratorijev za verifikacijo 
merilnih sredstev se oblikuje po načrtu razvoja in iz- 
popolnjevanja metrologije v oboroženih silah na pod- 
lagi ugotovljenih potreb po verifikaciji merilnih sred- 
stev v oboroženih silah. 
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77. člen 
Da bi dobile pooblastilo za delo kot metrološki 

laborotoriji prve in druge stopnje za verifikacijo me- 
rilnih sredstev v oboroženih silah, morajo institucije 
iz 74. in 75. člena tega pravilnika izpolnjevati te po- 
goje: 

— morajo se ukvarjati z dejavnostjo, po kateri 
obstaja potreba po načrtu razvoja in izpopolnjevanja 
metrologije v oboroženih silah; 

— metrološka dejavnost mora biti organizirana 
tako, da je izključena možnost negativnih zunanjih 
vplivov na objektivnost in kakovost dela; 

— osebna odgovornost za strokovno in objektivno 
opravljanje metrološke aktivnosti mora biti jasno de- 
finirana v normativnih aktih institucije; 

— morajo razpolagati s potrebnim strokovnim kad- 
rom za verifikacijo merilnih sredstev; 

— morajo razpolagati s potrebnimi in primernimi 
prostori za opravljanje metrološke dejavnosti; 

— morajo razpolagati z etaloni predpisane točnosti 
in z drugo potrebno merilno in pomožno opremo; 

— morajo imeti razvit sistem redne kontrole svo- 
jih etalonov, evidenčni sistem in sistem za spremljanje 
obnašanja etalonov in merilne opreme, ki jo uporab- 
ljajo pri verifikaciji; 

— morajo imeti razvite metode za verifikacijo me- 
rilnih sredstev; 

— morajo voditi predpisano evidenco o verifika- 
ciji merilnih sredstev. 

Pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
za vojaški gospodarski sektor predpiše navodila za us- 
tanavljanje metroloških laboratorijev za verifikacijo 
merilnih sredstev za posamezne fizikalne veličine. 

78. člen 
Ali so izpolnjeni potrebni splošni in posebni po- 

goji za ustanovitev metroloških laboratorijev prve 
stopnje, preveri strokovna komisija, ki jo ustanovi na- 
čelnik centralnega biroja iz vrst metrološkega kadra v 
oboroženih silah, če je potrebno, pa tudi zunaj obo- 
roženih sil. 

79. člen 

Ali so izpolnjeni potrebni splošni in posebni po- 
goji za ustanovitev metroloških laboratorijev druge 
stopnje, preveri strokovna komisija metrološkega la- 
boratorija prve stopnje za določeno fizikalno veličino, 
ki jo na zahtevo centralnega biroja ustanovi pristojni 
starešina laboratorija prve stopnje. 

80. člen 

Strokovne komisije iz 78. in 79. člena tega pravil- 
nika preverijo, ali so izpolnjeni predpisani pogoji tako, 
da pregledajo vloženo dokumentacijo in da dobijo 
vpogled na kraju samem, poročilo o tem pa predložijo 
načelniku centralnega biroja. 

81. člen 

Na podlagi poročila iz 80. člena tega pravilnika 
izda pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
za vojaški gospodarski sektor na predlog centralnega 
biroja pooblastilo za delo metrološkega laboratorija 
prve ali druge stopnje za verifikacijo merilnih sred- 
stev v oboroženih silah. 

82. člen 

Pooblastilo za delo metrološkega laboratorija prve 
ali druge stopnje za verifikacijo merilnih sredstev vse- 
buje: 

— pregled možnosti za verifikacijo merilnih sred- 
stev po fizikalnih veličinah, merilnih območjih in toč- 
nosti merjenja; 

— verifikacij sko označbo (nalepko) in žig metro- 
loškega laboratorija; 

— obrazec atesta o izmeritvi; 
— imena in položaje oseb, pooblaščenih za podpis 

atesta. 
Verifikacijska označba, žig metrološkega labora- 

torija in obrazec atesta se določijo s posebnim navo- 
dilom. 

83. člen 
Pooblastilo za delo metrološkega laboratorija prve 

stopnje velja dve leti, pooblastilo za delo metrološkega 
laboratorija druge stopnje pa eno leto po dnevu, ko je 
pooblastilo dano. 

Z vsako spremembo elementov, ki so sestavni del 
pooblastila, mora laboratorij uradno zahtevati spre- 
membo pooblastila. 

Pooblastilo za delo metrološkega laboratorija prve 
stopnje oziroma metrološkega laboratorija druge stop- 
nje se lahko razveljavi tudi pred potekom roka ve- 
ljavnosti, če ugotovijo kontrolni organi ali organi met- 
rološkega nadzorstva: 

— da so bistveno kršeni pogoji, na podlagi katerih 
je pooblastilo izdano; 

— da se metrološki laboratorij pri svojem delu 
ne drži določb zakona o merskih enotah in merilih, 
tega pravilnika in drugih podzakonskih aktov ter pred- 
pisov in navodil, izdanih na njihovi podlagi. 

84. člen 
Veljavnost pooblastila se podaljša na zahtevo met- 

rološkega laboratorija. Zahteva se vloži pri central- 
nem biroju en mesec pred potekom roka veljavnosti 
pooblastila. 

Zahtevi je treba priložiti: 
— spremembe in dopolnitve pogojev, na podlagi 

katerih je pooblastilo izdano; 
— dokazila o opravljeni redni verifikaciji etalo- 

nov in opreme, ki jo laboratorij uporablja pri svojem 
delu. 

Z dokazilom o opravljeni redni verifikaciji eta- 
lonov metroloških laboratorijev druge stopnje je miš- 
ljeno potrdilo pristojnega metrološkega laboratorija 
prve stopnje, za metrološki laboratorij prve stopnje 
pa potrdilo Zveznega zavoda za mere in plemenite ko- 
vine oziroma institucije, ki je priznana za verifikacijo 
primarnih etalonov. 

85. člen 
Centralni biro vodi register pooblaščenih metro- 

loških laboratorijev po posebnem navodilu. 

Organi, ustanove in enote, ki v okviru svoje redne 
dejavnosti izpolnjujejo določene metrološke naloge 

86. člen 
Metrološke aktivnosti v oboroženih silah v okviru 

svoje redne dejavnosti opravljajo: 
— vojaški inštituti in poskusni centri; 
— oddelki vojaške kontrole kakovosti in zanes- 

ljivosti; 
— tehnična uprava in uprava vojne mornarice 

Zveznega sekretarita za ljudsko obrambo ter letalsko- 
tehnična uprava poveljstva vojnega letalstva in pro- 
tizračne obrambe; 
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— tehnični organi poveljstev armad, vojaškega 
pomorskega območja in vojaškega območja Titograd; 

— uprave tehničnih, zrakoplovnih in mornariških 
zalednih baz; 

— organi tehnične službe v diviziji, brigadi, pol- 
ku, bataljonu — divizionu in njim enakih enotah in 
ustanovah; 

— garnizijski (vojašniški) tehnični organi; 
— uprava baze za sprejem tehničnih materialnih 

sredstev iz uvoza; 
— uprave tehničnih remontnih zavodov in zra- 

koplovnih in mornariških zavodov; 
_— tehnični organi štabov in enot teritorialne ob- 

rambe ; 
— glavna inšpekcija ljudske obrambe. 

87. člen 
Vojaški inštituti in poskusni centri na področju 

metrologije: 
— organizirajo in opravljajo znanstvenorazisko- 

valno delo na področju merjenja in metrologije v obo- 
roženih silah v okviru svoje dejavnosti; 

— organizirajo in vodijo v skladu z načrti razvoja 
sistema metrologije v oboroženih silah delo metrološ- 
kih laboratorijev prve in druge stopnje za verifika- 
cijo merilnih sredstev za oborožene sile; 

— predlagajo tipizacijo merilne opreme; 
— sodelujejo pri pouku in izpopolnjevanju kadra 

za metrološke organe enot in ustanov JLA; 
— vodijo evidenco in organizirajo pravočasno ve- 

rifikacijo lastnih merilnih sredstev; 
— izdelujejo načrte za nabavo merilnih sredstev 

in opremljanje svojih laboratorijev z merilnimi sred- 
stvi; 

— organizirajo izpopolnjevanje svojega kadra. 

88. člen 
Oddelki vojaške kontrole kakovosti in zaneslji- 

vosti na področju metrologije: 
— sodelujejo pri opravljanju metrološkega nad- 

zorstva pri proizvajalcih sredstev oborožitve in vojaške 
opreme; 

— ocenjujejo kakovost proizvedenih sredstev za 
ljudsko obrambo, odvisno od stopnje metrološke oskrb- 
ljenosti proizvajalca; 

— spremljajo zanesljivost merilnih sredstev pri 
Proizvodnji sredstev oborožitve in vojaške opreme; 

— sodelujejo pri ocenjevanju metrološke oprem- 
ljenosti proizvajalnega procesa, zlasti opremljenosti 
službe za kontrolo kakovosti proizvajalcev sredstev 
oborožitvi in vojaške opreme. 

89. člen 
Tehnična uprava in uprava vojne mornarice Zvez- 

nega sekretariata za ljudsko obrambo ter letalskoteh- 
nična uprava poveljstva vojnega letalstva in protizrač- 
ne obrambe izpolnjujejo svoje metrološke naloge prek 
birojev za standardizacijo in metrologijo oblik zaled- 
nega sektorja. 

90. člen 
Tehnični organi poveljstev armad, vojaškega po- 

morskega območja in vojaškega območja Titograd, iz- 
polnjujejo na področju metrologije poleg dejavnosti, 
Predpisanih s pravilom tehnične službe tudi te naloge: 

— združujejo operativno evidenco o stanju in za- 
loženosti enot in ustanov iz svoje pristojnosti z me- 
rilnimi sredstvi, spremljajo razvoj kadra in njegovo 
šolanje in izpopolnjevanje in vplivajo nanj; 

— združujejo načrte in usklajujejo roke za veri- 
fikacijo merilnih sredstev enot in ustanov iz svoje 
pristojnosti; 

— spremljajo izvajanje načrta verifikacije meril- 
nih sredstev enot in ustanov iz svoje pristojnosti; 

— zbirajo, združujejo in pošiljajo podatke o zna- 
čilnem obnašanju merilnih sredstev enot in ustanov 
iz svoje pristojnosti; 

— združujejo načrte enot in ustanov iz svoje pri- 
stojnosti za nabavo novih merilnih sredstev; 

— sodelujejo pri tehničnih kontrolah, ki jih na- 
črtujejo in izvajajo poveljstva armad, vojaškega po- 
morskega območja in vojaškega območja Titograd, in 
zbirajo podatke o tehničnem stanju merilnih sredstev, 
hrambi in skladiščenju merilnih sredstev, o verifika- 
ciji, dokumentaciji, stregi in izurjenosti izvajalcev 
merjenja; 

— analizirajo podatke, dobljene pri tehnični kon- 
troli, in pošiljajo poročila s področja metrologije biroju 
zalednega sektorja; 

— dajejo predloge za izpopolnjevanje in razvoj 
sistema metrologije v oboroženih silah. 

91. člen 
Tehnične, zrakoplovne in mornariške zaledne baze 

izpolnjujejo na področju metrologije te naloge: 
— vodijo operativno evidenco o stanju in založe- 

nosti delavnic in enot iz svoje pristojnosti z merilnimi 
sredstvi; 

— načrtujejo verifikacijo, predlagajo roke za veri- 
fikacijo in vodijo dokumentacijo o verifikaciji svojih 
merilnih sredstev; 

— spremljajo in pošiljajo podatke o značilnem ob- 
našanju svojih merilnih sredstev; 

— izdelujejo načrte za nabavo merilnih sredstev 
za lastne potrebe; 

— načrtujejo verifikacijo, predlagajo roke za ve- 
rifikacijo in vodijo dokumentacijo o verifikaciji uskla- 
diščenih merilnih sredstev. 

92. člen 
Organi tehnične službe v diviziji, brigadi, polku, 

bataljonu — divizionu in njim enakih enotah in usta- 
novah opravljajo na področju metrologije poleg de- 
javnosti, predpisanih s pravilom tehnične službe, z gar- 
nizijskimi (vojašniškimi) tehničnimi organi te naloge: 

— vodijo operativno evidenco o stanju merilnih 
sredstev in založenosti enot iz svoje pristojnosti z me- 
rilnimi sredstvi; 

— izdelujejo načrte enot iz svoje pristojnosti za 
nabavo novih merilnih sredstev; 

— spremljajo in kontrolirajo realizacijo metro- 
loških aktivnosti za enote iz svoje pristojnosti. 

93. člen 
Garnizijski (vojašniški) tehnični organi izpolnju- 

jejo za enote iz združenih rodovnih sestavov na ravni 
garnizije — vojašnice na področju metrologije te 
naloge: 

— izdelujejo načrte in predloge rokov za verifika- 
cijo merilnih sredstev za enote iz svoje pristojnosti; 

— organizirajo pošiljanje merilnih sredstev v ve- 
rifikacijo; 

— vodijo evidenco in dokumentacijo o verifikaciji 
merilnih sredstev; 

— spremljajo in pošiljajo podatke o značilnem ob- 
našanju merilnih sredstev; 



Stran 366 — Številka 9 VOJAŠKI URADNI LIST Ponedeljek, 31. marca 1980 

— skrbijo za pravilno hrambo, skladiščenje in ve- 
rifikacijo merilnih sredstev iz vojnih rezerv enot iz 
svoje pristojnosti. 

94. člen 
Uprava baze za sprejem tehničnih materialnih 

sredstev iz uvoza izpolnjuje na področju metrologije 
te naloge: 

— organizira prvo verifikacijo na novo nabavlje- 
nih merilnih sredstev v sodelovanju s centralnim bi- 
rojem; 

— vodi operativno evidenco o založenosti in stanju 
merilnih sredstev, ki jih uporablja pri sprejemu teh- 
ničnih materialnih sredstev; 

— načrtuje verifikacijo, predlaga roke za verifi- 
kacijo in vodi dokumentacijo o verifikaciji svojih me- 
rilnih sredstev; 

— spremlja in pošilja podatke o značilnem obna- 
šanju svojih merilnih sredstev; 

— izdeluje načrte za nabavo merilne opreme za 
lastne potrebe. 

95. člen 
Uprave tehničnih remontnih zavodov ter zrako- 

plovnih in mornariških zavodov izpolnjujejo na pod- 
ročju metrologije naslednje naloge: 

— vodijo operativno evidenco o stanju merilnih 
sredstev in založenosti zavodov z merilnimi sredstvi; 

— načrtujejo verifikacijo, predlagajo roke za ve- 
rifikacijo in vodijo dokumentacijo o verifikaciji svojih 
merilnih sredstev; 

— organizirajo verifikacijo merilnih sredstev, ki 
jih uporabljajo v tehnološkem procesu, če je njihove 
delovne etalone verificiral metrološki laboratorij dru- 
ge stopnje; 

— spremljajo in pošiljajo podatke o značilnem ob- 
našanju svojih merilnih sredstev; 

— izdelujejo načrte za nabavo novih merilnih sred- 
stev za lastne potrebe; 

— organizirajo in vodijo metrološke laboratorije 
druge stopnje, če obstajajo potrebe po tem in če so 
pogoji; 

— organizirajo remont merilnih sredstev, če je za- 
vod usposobljen za to; 

— vodijo evidenco o remontiranih merilnih sred- 
stvih in spremljajo ter pošiljajo podatke o značilnih 
napakah, odkritih pri remontu; 

— organizirajo verifikacijo remontiranih merilnih 
sredstev. 

96. člen 
Tehnični organi v štabih in enotah teritorialne ob- 

rambe imajo na področju metrologije naloge, navede- 
ne v členih 87 do 95 tega pravilnika, po ustreznih 
komandnih stopnjah JLA, upoštevajoč posamezne po- 
sebnosti dela teritorialne obrambe. 

Pri izpolnjevanju metroloških nalog se naslanjajo 
tehnični organi v štabih in enotah teritorialne obram- 
be na metrološke zmogljivosti območja. 

97. člen 
Glavna inšpekcija ljudske obrambe s centralnim 

birojem in metrološkimi laboratoriji prve stopnje 
opravlja metrološko nadzorstvo v enotah in ustanovah 
JLA in teritorialne obrambe, pri čemer: 

— kontrolira stanje založenosti z merilnimi sred- 
stvi, hrambo, skladiščenje, verifikacijo, metrološko do- 
kumentacijo in strokovno usposobljenost izvajalcev 
merjenja v enotah, inštitutih in ustanovah JLA in eno- 
tah teritorialne obrambe; 

— opravlja metrološko nadzorstvo nad laborato- 
riji za verifikacijo merilnih sredstev; 

— analizira in ocenjuje stanje metrološke oskrb- 
ljenosti v oboroženih silah in predlaga potrebne ko- 
rektivne ukrepe. 

Organizacije združenega dela, ki proizvajajo za ljudsko 
obrambo 

98. člen 

Organizacije združenega dela, ki proizvajajo za 
ljudsko obrambo, v skladu z določbami zakona o mer- 
skih enotah in merilih, tega pravilnika in drugih 
predpisov s področja metrologije: 

— dajejo v redno verifikacijo pri pooblaščenih 
metroloških laboratorijih svoja merilna sredstva, za 
katera je takšna verifikacija predpisana; 

— organizirajo verifikacijo merilnih sredstev, ki 
jih uporabljajo v tehnološkem procesu proizvodnje, če 
je njihove delovne etalone verificiral metrološki la- 
boratorij druge stopnje; 

— uporabljajo pri svojem poslovanju mednarodni 
sistem merskih enot. 

2. Merilna sredstva 

99. člen 

Z merilnim sredstvom je mišljeno po tem pravil- 
niku sredstvo za merjenje, ki se lahko realizira z ma- 
terializirano mero ali z merilnim instrumentom. 

100. člen 

Merilna sredstva v oboroženih silah so: 

— merilna sredstva, ki imajo samostojno taktično 
uporabo; 

— merilna sredstva, vgrajena v sredstva oboro- 
žitve in vojaške opreme, ki so njihov sestavni del in 
ki neposredno zagotavljajo njihov taktični namer\ in 
funkcionalnost; 

— merilna sredstva za kontrolo, vzdrževanje in 
remont sredstev oborožitve in vojaške opreme, s ka- 
terimi se preverja in zagotavlja njihova brezhibnost, 
zanesljivost in bojna pripravljenost; 

— druga merilna sredstva, ki se v oboroženih si- 
lah uporabljajo v prometu blaga in materiala, v zdrav- 
stvu in znanstvenem raziskovalnem delu; 

— metrološka merilna sredstva, ki se uporabljajo, 
da bi se dosegla enotnost merjenja v oboroženih silah. 

101. člen 
V opremo oboroženih sil SFRJ se lahko uvajajo 

samo merilna sredstva, katerih tip je dovoljen za upo- 
rabo v oboroženih silah. 

Dovoljenje za uporabo tipa se izda na podlagi tip- 
skih preizkusov, ki jih za merilna sredstva v javnem 
prorhetu opravljajo organi Zveznega zavoda za mere 
in plemenite kovine, za merilna sredstva, specifična za 
ljudsko obrambo, pa na podlagi kvalifikacijskih preiz- 
kusov, ki jih opravljajo pristojne vojaške ustanove na 
način, določen za sredstva oborožitve in vojaške op- 
reme. 
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102. člen 
Med postopkom razvoja novih sredstev oborožitve 

in vojaške opreme in med uvajanjem novih merilnih 
sredstev, določajo metrološki organi v oboroženih si- 

ч / lah — glede na svoje pristojnosti — potrebe in mož- 
nosti metrološke oskrbljenosti in v skladu s tem načr- 
tujejo opremljanje in razvoj metroloških laboratorijev 
za verifikacijo merilnih sredstev. 

103. člen 
Nabave merilnih sredstev, ki jih metrološki labo- 

ratoriji uporabljajo kot etalone pri verifikaciji meril- 
nih sredstev, predlagajo metrološki laboratoriji prve 
in druge stopnje za verifikacijo merilnih sredstev, do- 
voli pa jih centralni biro na podlagi načrtov graditve, 
razvoja in vzdrževanja zmogljivosti metroloških labo- 
ratorijev. 

104. člen 
Pri realizaciji nabave merilnih sredstev, razen me- 

rilnih sredstev iz 103. člena tega pravilnika, morajo 
nabavni organi vpisati v pogodbo: 

— določbo o obvezni dobavi potrebnih navodil za 
ravnanje, vzdrževanje in remont merilnih sredstev; 

— določbo o garantirani desetletni dobavi nado- 
mestnih delov za vzdrževanje in remont merilnih sred- 
stev; 

— določbo o obvezni prvi verifikaciji merilnega 
sredstva. 

3. Verifikacija merilnih sredstev 

105. člen 
V oboroženih silah se smejo uporabljati verifici- 

rana in brezhibna merilna sredstva. 
Za verificirano merilno sredstvo se šteje merilno 

sredstvo, za katero ima uporabnik veljavne listine o 
venfikaciji. 

106. člen 
Verifikacija merilnih sredstev je skupek operacij, 

ki jih izvaja pristojni metrološki laboratorij, da bi ugo- 
tovil in potrdil metrološko brezhibnost merilnega sred- 
stva. 

Verifikacija zajema: 
— izmeritev merilnega sredstva; 
— izdelavo zapisnika o izmeritvi; 
— žigosanje oziroma postavitev verifikacijske oz- 

načbe; 
— izdajanje atesta o izmeritvi. 
Verifikacija merilnega sredstva je lahko prva in 

naslednja. 

107. člen 
Prva verifikacija se opravi pri novem ali na novo 

izdelanem merilnem sredstvu, nabavljenem v državi 
aH v tujini, ki je po predpisih zavezano verifikaciji. 

Za merilna sredstva, ki se izdelujejo v državi, za- 
Rotovi prvo verifikacijo izdelovalec merilnega sredstva, 
za merilna sredstva, nabavljena iz uvoza, pa uvoznik. 

Prve verifikacije so lahko oproščena na novo na- 
bavljena1 merilna sredstva iz uvoza, ki so jih verifi- 
c'rali metrološki laboratoriji v tujini in katerih atest 
Је priznan na podlagi odločbe o priznanju takšnega 
atesta. 

108. člen 
Naslednja verifikacija je lahko: redna, verifikacija 

po remontu in izredna. 
Redna verifikacija se opravlja v časovnih presled- 

kih, ki so predpisani za zadevno merilno sredstvo. 
Pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 

za vojaški gospodarski sektor predpiše v skladu z do- 
ločbami zakona o merskih enotah in merilih, tega pra- 
vilnika in drugih podzakonskih aktov, katera merilna 
sredstva v uporabi v oboroženih silah in v katerih ro- 
kih so zavezana redni verifikaciji. 

Verifikacija po remontu merilnega sredstva se op- 
ravi po opravljenih remontih sklopov, ki vplivajo na 
metrološke značilnosti merilnega sredstva. 

Izredna verifikacija se opravi na zahtevo uporab- 
nika merilnih sredstev ali organa za metrološko nad- 
zorstvo, če se podvomi o brezhibnosti merilnega sred- 
stva. 

109. člen 
Merilna sredstva verificirajo metrološki laborato- 

riji prve in druge stopnje za verifikacijo merilnih sred- 
stev v oboroženih silah, v okviru svojih pooblastil. 

Merilna sredstva, za katera ni metroloških labora- 
torijev prve oziroma druge stopnje za verifikacijo me- 
rilnih sredstev v oboroženih silah, se verificirajo v me- 
troloških laboratorijih, ki jih je pooblastil Zvezni za- 
vod za mere in plemenite kovine. 

110. člen 
Postopek načrtovanja verifikacije merilnih sred- 

stev v oboroženih silah je podrobno razčlenjen v navo- 
dilu za uporabo tega pravilnika. 

111. člen 
Uporabniki merilnih sredstev v oboroženih silah 

so enote, ustanove, inštituti in šole JLA, enote terito- 
rialne obrambe in civilne zaščite in organizacije zdru- 
ženega dela, ki proizvajajo za ljudsko obrambo. 

Uporabniki morajo uporabljati merilna sredstva 
v skladu z namenom in s tehničnimi navodili, jih pra- 
vilno hraniti in skladiščiti in jih dajati v verifikacijo 
v predpisanih rokih. 

4. Metrološko nadzorstvo 

112. člen 
Metrološko nadzorstvo po tem pravilniku zajema: 
— ugotavljanje stanja metrološke dejavnosti v 

oboroženih silah; 
— kontrolo dela metroloških laboratorijev za ve- 

rifikacijo merilnih sredstev v oboroženih silah; 
— kontrolo stanja merilnih sredstev in kontrolo 

založenosti enot in ustanov z merilnimi sredstvi; 
— kontrolo načina uporabljanja, hrambe in skla- 

diščenja merilnih sredstev. 

Centralni biro zbira podatke, dobljene pri metro- 
loškem nadzorstvu in predlaga ukrepe za izboljšanje 
stanja metrološke oskrbljenosti v oboroženih silah. 

113. člen 
Metrološko nadzorstvo v oboroženih silah izvajajo 

glavna inšpekcija ljudske obrambe, centralni biro za 
standardizacijo in metrologijo, metrološki laboratoriji 
prve stopnje, organi vojaške kontrole kakovosti in za- 



Stran 368 — Številka 9 VOJAŠKI URADNI LIST Ponedeljek, 31. marca 1980 

nesljivosti in organi tehnične službe v okviru pristoj- 
nosti, predpisanih v tem pravilniku. 

Metrološko nadzorstvo se opravlja po navodilu za 
uporabo tega pravilnika. 

114. člen 
Poveljstva oziroma uprave uporabnikov merilnih 

sredstev so odgovorna za tehnično brezhibnost in pra- 
vočasno verifikacijo merilnih sredstev. 

Vsa merilna sredstva, ki nimajo veljavne verifika- 
cije, zavezana pa so redni verifikaciji, morajo uporab- 
niki umakniti z delovnih mest. 

Pristojni organi metrološkega nadzorstva in pris- 
tojne starešine morajo v skladu z določbami tega pra- 
vilnika začeti postopek za ugotavljanje odgovornosti, 
če ugotovijo: 

— da se pri merjenju uporabljajo neverificirana 
merilna sredstva ali merilna sredstva, ki niso brez- 
hibna; 

— da se merilna sredstva uporabljajo v nasprotju 
z navodili za uporabo ali da se uporabljajo merila, 
katerih točnost ni po predpisu; 

— da se merilna sredstva ne remontirajo, kot je 
predpisano. 

5. Vključevanje nr.'etrologije v oboroženih silah v zvezni 
sistem metrologije 

115. člen 
Centralni biro sodeluje z Zveznim zavodom za mere 

in plemenite kovine in z drugimi metrološkimi institu- 
cijami v državi pri reševanju koncepcij skih in uprav- 
no-organizacijskih vprašanj v zvezi z razvojem in gra- 
ditvijo jugoslovanskega sistema metrologije. 

116. člen 
Da bi se dosegla enotnost merjenja v oboroženih 

silah in enotnost merjenja v SFRJ ter racionalnejša 
uporaba zmogljivosti Zveznega zavoda za mere in ple- 
menite kovine in drugih metroloških institucij v dr- 
žavi za potrebe ljudske obrambe, se pošlje na delo v 
Zvezni zavod za mere in plemenite kovine po 125. čle- 
nu zakona o ljudski obrambi predstavnik JLA iz ses- 
tava centralnega biroja. 

117. člen 
Primarni armadni etaloni merskih enot se verifi- 

cirajo v laboratorijih Zveznega zavoda za mere in ple- 
menite kovine ali — s posredovanjem Zveznega zavoda 
za mere in plemenite kovine — v mednarodnem biroju 
oziroma v tujih metroloških inštitutih. 

Sekundarni armadni etaloni merskih enot se veri- 
ficirajo v metroloških laboratorijih prve stopnje ozi- 
roma v laboratorijih Zveznega zavoda za mere in ple- 
menite kovine. 

6. Standardizacija na področju metrologije 

118. člen 
V skladu z enotnim sistemom standardizacije in 

metrologije in potrebami po standardizaciji na področ- 
ju metrologije se predpisujejo: 

— standardi ljudske obrambe s področja metro- 
logije; 

— jugoslovanski vojni standardi s področja metro- 
logije, prilagojeni vojnim razmeram metrološke de- 
javnosti; 

— predpisi o kakovosti proizvodov, ki se nanašajo 
na merilna sredstva; 

— vojni predpisi o kakovosti proizvodov, ki se na- 
našajo na merilna sredstva; 

— tehnična priporočila za metrološke dejavnosti. 

7. iMetrologija v vojni 

119. člen 

Namen metrološke oskrbljenosti v vojni je, da za- 
gotovi točnost, brezhibnost in funkcionalnost meril- 
nih sredstev, ki imajo prioriteten pomen za uspešno 
vodenje bojnih dejstvovanj. 

120. člen 

Merilna sredstva se v vojni verificirajo načeloma 
pri pripravi za bojna dejstvovanj a ali ko so v postajah 
za remont. 

Postopki verifikacije se uporabljajo v vojni v ob- 
segu, s katerim se zagotavljata predvsem točnost in 
funkcionalnost merilnih sredstev. 

Merilna sredstva v vojni verificirajo stacionarni 
in premični metrološki laboratoriji druge stopnje za 
verifikacijo merilnih sredstev. 

121. člen 

Centralni biro koordinira delo vseh metroloških 
organov pri izdelavi vojnega načrta uporabe vseh ar- 
madnih in civilnih metroloških zmogljivosti in zago- 
tavlja pogoje za njihovo uporabo v vojni. 

Laboratoriji prve in druge stopnje za verifikacijo 
merilnih sredstev opravljajo svoje funkcije tudi v 
vojni. 

Verifikacijo merilnih sredstev v vojni načrtujejo 
metrološki organi v sestavu enot JLA in teritorialne 
obrambe. 

V. RAZVOJ SISTEMA STANDARDIZACIJE 
IN METROLOGIJE 

122. člen 

Standardizacija in metrologija v oboroženih silah 
morata iti v korak z razvojem teh področij v svetu, v 
oboroženih silah tujih držav, zlasti pa z razvojem sis- 
tema standardizacije metrologije v SFRJ. Zato je treba 
stalno spremljati razvoj teh področij na vseh navede- 
nih območjih, razvijati znanstvenoraziskovalno delo in 
zboljševati sistem standardizacije in metrologije. 

123. člen 

Razvoj na področju standardizacije in metrologije 
za potrebe oboroženih sil v okviru svojih pristojnosti 
spremljajo: centralni biro, biroji oblik in zalednega 
sektorja, metrološki laboratoriji prve stopnje, vojaški 
inštituti, poskusni centri in visokošolske ustanove JLA. 

Načrte raziskovanja in razvoja na področju stan- 
dardizacije in metrologije za potrebe oboroženih sil 
usklajuje in združuje centralni biro, ki, odvisno od 
prednosti, predlaga njihovo financiranje in določa no- 
silce posameznih raziskovanj. 

124. člen 

Centralni biro izdeluje in ažurira na predlog bi- 
rojev oblik in zalednega sektorja, specialističnih biro- 
jev in metroloških laboratorijev prve stopnje in drugih 
organov srednjeročni načrt razvoja sistema standardi- 
zacije in metrologije in izobraževanja kadra za stan- 
dardizacijo in metrologijo v oboroženih silah. 
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vi. izobraŽevanje kadra za zadeve stan- 
dardizacije IN METROLOGIJE V OBOROŽENIH 

SILAH 

125. člen 
Pomen standardizacije in metrologije za tehnični 

razvoj oboroženih sil opozarja na potrebo po pravo- 
časnem pridobivanju znanj s teh področij na širši pod- 
lagi, in se zato v vseh izobraževalnih strukturah v JLA, 
od srednjega izobraževanja naprej, učni načrti dolo- 
čenih predmetov koncipirajo tako, da omogočajo pri- 
dobivanje osnovnih znanj s teh področij. 

Izobraževalne ustanove v JLA morajo: 
— usklajevati učne načrte in učbenike s potre- 

bami oboroženih sil na področju standardizacije in 
metrologije; 

— usklajevati učbenike z akti standardizacije, do- 
ločenimi s tem pravilnikom, in z mednarodnim siste- 
mom merskih enot; 

— spodbujati znanstvenoraziskovalno in razvojno 
delo na področju standardizacije in metrologije z iz- 
delavo strokovnih, seminarskih, diplomskih in znan- 
stvenih nalog. 

VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI STANDARDIZA- 
CIJE IN METROLOGIJE V OBOROŽENIH SILAH 

126. člen 
Vsi organi in ustanove v JLA, ki sodelujejo pri 

opravljanju dejavnosti standardizacije in metrologije 
v oboroženih silah, načrtujejo finančna sredstva, pot- 
trebna za izpolnjevanje nalog, predpisanih s tem pra- 
vilnikom. 

Centralni biro kot nosilec načrtovanja v sistemu 
standardizacije in metrologije načrtuje finančna sred- 
stva za izpolnjevanje nalog, katerih financiranje ni 
zagotovljeno z rednimi sredstvi nosilcev nalog. 

127. člen 
Centralni biro načrtuje finančna sredstva za: 
— razvoj in raziskovanja na področju standardi- 

zacije in metrologije za potrebe oboroženih sil; 
— izdelavo aktov standardizacije v izvenarmadnih 

institucijah; 
— tiskanje in distribucijo aktov standardizacije; 
— nabavo standardov in drugih listin s področja 

standardizacije in metrologije; 
— graditev, razvoj in vzdrževanje zmogljivosti 

metroloških laboratorijev. 

Akti standardizacije in letni katalogi se štejejo po 
Predpisih o sredstvih v JLA za potrošni material. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

128. člen 
Odgovorni organi JLA in proizvajalci sredstev 

oborožitve in vojaške opreme morajo v šestih mese- cih po uveljavitvi tega pravilnika in po sprejetju us- 
treznih navodil o uporabi tega pravilnika ustanoviti 
organe in organizirati dejavnosti standardizacije In 
metrologije v skladu s tem pravilnikom. 

129. člen 

Določbe 39. člena tega pravilnika, ki urejajo pos- 
topek izdelave in sprejetja predpisov o kakovosti pro- 
Izvodpv, se začnejo uporabljati šest mesecev po usta- 

novitvi birojev za standardizacijo in metrologijo v ob- 
likah in zalednem sektorju. 

130. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 
pravilnik o standardizaciji in metrologiji v oboroženih 
silah Jugoslavije (»Vojaški uradni list« št. 15/75). 

131. člen 

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

R.v.p. št. 7 
Beograd, 14. marca 1980. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičić s. r. 

300. 

Na podlagi prvega odstavka 14. člena pravilnika 
o standardizaciji in metrologiji v oboroženih silah Ju- 
goslavije (»Vojaški uradni list« št. 15/75) izdaja pomoč- 
nik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo za vo- 
jaški gospodarski sektor 

ODLOČBO 
O JUGOSLOVANSKIH ARMADNIH STANDARDIH 

1. Izdajo se naslednji jugoslovanski armadni stan- 
dardi: 

JAS 0131 — Tiskano vezje. Preizkušanje kakovo- 
sti metalizacije lukenj. 

JAS 0161 — Vžigalniki. Udarjalno preizkušanje. 
JAS 0162 — Vžigalniki. Naprava »MASET« za 

udarjalno preizkušanje. 
JAS 0163 — Vžigalniki. Naprava za treskanje. 
JAS 0182 — Vžigalniki. Preizkušanje s treskanjem. 
JAS 0257 — Kombinezon zaščitni. Splošni tehnični 

predpisi za končna (kvalifikacijska) preizkušnja. 
JAS 0430 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 

reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Splošni del. 
JAS 0433 — Preizkušanje brez rušenja — IBR- 

-magnetoskopsko preizkušanje. Splošne zahteve za pre- 
izkušanje kovin. 

JAS 0435 — Preizkušanje brez rušenja — IBR- 
-rentgensko preizkušanje. Splošne zahteve za preizku- 
šanje kovin. 

JAS 0436 — Preizkušanje brez rušenja — IBR- 
-ultrazvočno preizkušanje. Splošne zahteve za preiz- 
kušanje kovin. 

JAS 0443 — Medenina CuZn28 za globoko izvla- 
čenje. Okrogle hladno valjane palice. 

JAS 0444 — Zaščitni obroč. Oblika in mere. 
JAS 0460 — Vijaki s šeststranično malo glavo in 

steblom v mejah tolerančnega polja hll. 
JAS 0461 — Vijaki s šeststranično glavo z navo- 

jem po vsej dolžini stebla. 
JAS 0462 — Vijaki in zvorniki iz nelegiranega in 

nizko legiranega jekla z minimalno zatezno trdnostjo 
900 N/mm3. Tehnični pogoji za izdelavo in dobavo. 
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JAS 0500 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Nizki pritisk. 

JAS 0501 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Povišana tem- 
peratura. 

JAS 0502 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Znižana tem- 
peratura. 

JAS 0503 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Toplotni udar. 

JAS 0504 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Temperatura 
— višina. 

JAS 0505 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Sončno izža- 
revanje. 

JAS 0506 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Dež. 

JAS 0507 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Vlažnost. 

JAS 0508 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Gljivice. 

JAS 0509 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Slana megla. 

JAS 0510 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Prah (drobni 
pesek). 

JAS 0511 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Eksplozivna 
atmosfera. 

JAS 0512 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Puščanje (po- 
tapljanje). 

JAS 0513 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Pospešitev. 

JAS 0514 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Vibracije. 

JAS 0515 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Hrup. 

JAS 0516 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabo. Udar. 

JAS 0517 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Simulacija ve- 
solja (brez posadke). 

JAS 0518 — Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Temperatura 
— vlažnost — višina. 

JAS 0519 :— Pogoji preizkušanja zrakoplovne op- 
reme in oborožitve ob pogojih uporabe. Vibracija zra- 
koplova zaradi streljanja z orožjem. 

JAS 0024 — Značilnosti prehodnosti vojaških vo- 
zil. Preizkušanje sposobnosti vozil za premagovanje 
vodnih ovir s plavanjem. 

2. Jugoslovanski armadni sta/idardi iz 1. točke te 
odločbe bodo objavljeni v posebni izdaji centralnega 
biroja za standardizacijo in metrologijo v Jugoslovan- 
ski ljudski armadi. 

3. Jugoslovanski armadni standardi iz 1. točke te 
odločbe se bodo uporabljali v oboroženih silah Jugo- 
slavije trideseti dan po objavi v »Vojaškem uradnem 
listu«. 

Številka 118-1 
Beograd, 18. marca 1980. 

Pomočnik zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo 

generalpolkovnik 
Dušan Vujalovic s. r. 

301. 

Na podlagi 40. člena in drugega odstavka 41. člena 
zakona o zdravstvenem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev (»Uradni list SFRJ« št. 32/78) sprejema skup- 
ščina Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških za- 
varovancev v soglasju z zveznim sekretarjem za ljud- 
sko obrambo 

SKLEP1 

O SPREMEMBI SKLEPA O NAČINU UPORABE PRE- 
VOZNIH SREDSTEV IN VIŠINI POVRAČILA POT- 
NIH STROŠKOV V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM 

PRAVIC IZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

1. V sklepu o načinu uporabe prevoznih sredstev 
in višini povračila potnih stroškov v zvezi z uveljav- 
ljanjem pravic iz zdravstvenega zavarovanja (»Uradni 
list SFRJ« št. 16/77) se 3. točka spremeni in se glasi: 

»Zavarovani osebi pripada za povračilo potnih 
stroškov za nastanitev in prehrano med potovanjem 
in bivanjem v drugem kraju 500/o zneska dnevnice 
za službeno potovanje oficirja s činom polkovnika, 
določenega po predpisih o povračilu potnih in drugih 
stroškov v Jugoslovanski ljudski armadi — če je stara 
več kot 7 let, oziroma 250/o navedenega zneska — če 
še ni stara 7 let. 

Zavarovani osebi, ki je poslana na zdravljenje 
v tujino, se znesek povračila stroškov za nastanitev 
in prehrano določi po predpisih o povračilu potnih 
in drugih stroškov za potovanje v tujino aktivnih vo- 
jaških oseb in civilnih oseb v službi v Jugoslovanski 
ljudski armadi«. 

2. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

Št. 12-1. 
Beograd, 27. februarja 1980. 

Skupščina Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

Predsednik; 
Mirko Novović s. r. 

302. 

Na podlagi 8. točke 129. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 142. člena zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju vojaških zavarovancev (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 32/78) sprejema skupščina Skupnosti 
socialnega zavarovanja vojaških zavarovancev 

SKLEP4 

O IZLOČANJU DELA SKUPNIH SREDSTEV SKLA- 
DA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVA- 
ROVANJA SKUPNOSTI SOCIALNEGA ZAVAROVA- 
NJA VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV ZA REKREACI- 

JO UPOKOJENCEV 

1. Iz skupnih sredstev sklada pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja Skupnosti socialnega zavaro- 
vanja vojaških zavarovancev se bodo od 1. januarja 
1980 od skupnega zneska izplačanih pokojnin izločala 
na poseben račun namenska sredstva za rekreacijo 
upokojencev po stopnji 1%. 

2. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, neha ve- 
ljati sklep o izločanju dela skupnih sredstev sklada 

1 Objavljen v »Uradnem listu' SFRJ« številka 13 
z dne 14. marca 1980. 

2 Objavljen v »Uradnem listu SFRJ« številka 13 
z dne 14. marca 1980. 
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja Skupnosti 
socialnega zavarovanja vojaških zavarovancev za re- 
kreacijo upokojencev (»Uradni list SFRJ« št. 16/76). 

3. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 13-1. 
Beograd, 27. februarja 1980, 

Skupščina Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

Predsednik: 
Mirko Novović s. r. 

303. 

Na podlagi 8. točke 129. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev (»Uradni list SFRJ« št. 32/78) sprejema skup- 
ščina Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških zava- 
rovancev 

SKLEP3 

O UPORABI SREDSTEV SKLADA POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA VOJAŠKIH ZAVA- 
ROVANCEV, NAMENJENIH ZA REKREACIJO UPO- 

KOJENCEV V LETU 1980 

1. Starostnemu, invalidskemu ali družinskemu 
upokojencu, ki se mu pokojnina izplačuje iz sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Skupnosti 
socialnega zavarovanja vojaških zavarovancev, se iz- 
plača v letu 1980 nadomestilo za rekreacijo v znesku 
960 dinarjev. 

2. Starostni, invalidski ali družinski upokojenec, 
ki je bil v letu 1980 zaposlen ali je opravljal po- 
klicno dejavnost oziroma samostojno dejavnost z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina ob- 
čanov, nima pravice do nadomestila iz 1. točke tega 
sklepa. 

3. Ce prejema družinsko pokojnino dvoje ali več 
souživalcev, se izplača nadomestilo iz 1. točke tega 
sklepa v enem samem znesku. 

4. Znesek nadomestila iz 1. točke tega sklepa se 
izplača v enkratnem znesku in zapade v izplačilo s 
Pokojnino za mesec maj 1980. Nadomestilo po tem 
sklepu izplača uradno služba za izvajanje pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev po uradni dolžnosti. 

5. Nadomestilo iz 1. točke tega sklepa se izplača 
iz sredstev, ki so izločena in namenjena za rekreacijo 
upokojencev. 

6. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 14-1. 
Beograd, 27. februarja 1980. 

Skupščina Skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

Predsednik: 
Mirko Novovlć s. r. 

304. 

Na podlagi 2. točke 47. člena zakona o sredstvih 
in financiranju Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni 
list SFRJ« št. 56/74) in 12. člena pravilnika o dajanju 
kredita za stanovanje (»Vojaški uradni list« št. 16/76 in 
15/78) je dala direkcija za graditev in vzdrževanje sta- 
novanjskega sklada JLA pod številko 840-1 z dne 18. 
marca 1980 

OBVESTILO 
O UGOTOVLJENIH POPREČNIH CENAH STANO- 

VANJSKE GRADITVE V JUGOSLOVANSKI 
LJUDSKI ARMADI ZA LETO 1979 

Poprečna cena za kvadratni meter stanovanj, zgra- 
jenih v letu 1979, je znašala po armadnih poveljstvih: 

za garnizijo Beograd — — 
za beograjsko armado — — 
za niško armado — — — 
za skopsko armado — — — 
za zagrebško armado — — 
za sarajevsko armado — — 
za ljubljansko armado — — 
za vojaško pomorsko območje 
Split — — — — — — 
za vojaško območje Titograd 

11.000 dinarjev, 
9.500 dinarjev, 
9.500 dinarjev, 
9.500 dinarjev, 

11.000 dinarjev, 
11.000 dinarjev, 
11.000 dinarjev, 

11.000 dinarjev, 
11.000 dinarjev. 

3 Objavljen v »Uradnem listu SFRJ« številka 13 
z dne 14. marca 1980. 

305. 

N ARE DBA broj 1-19 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 22. FEBRUARA 1980. 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 poručnika 
rezervni potporučnici: 
FILIPOVIC Milorada Dragan, 30. VII 1953, SO Sabac; 
iVANKOVlC Tihomira Mileta, 2. I 1954, SO Sabac; 
MAKSIC Miroslava Dragan, 26. VIT 1951, SO Sabac; 
RAKOVIC Vuka Nikola, 17. III 1951, SO Sabac; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
PANTELIC Isaila Zivan, 3. II 1948, SO Sabac; 
SESTIC Slobodana Veroljub, 24. IX 1948, SO Sabac; 
TEODOROVIC Mihaila Momčilo, 8. II 1953, SO Ko- 
celj evo; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
STEFANOVIC Dušana Tomislav, 4. IX 1949, SO Sabae; 

u čin rezervnog veterinarskog poručnika 
rezervni potporučnik 
RADULOVIC Stamena Dimitrije, 13. VIII 1943, SO 
Sabac. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 
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306. 

NAREDBA broj 1-20 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 23. FEBRUARA 1980. GOD1NE 

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

unapređuju se 

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

u čin rezervnog pe.šadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
DELIC Spasoja Rajko, 17. IV 1933, SO Titovo Užice; 
ĐURIC Miodraga Zivorad, 11. IX 1936, SO Kruševac; 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
ANTIC Predraga Branko, 26. XI 1948, SO Kruševac; 
BLAGOJEVIC Dobrosava Milovan, 9. VII 1948, SO 
Kruševac; 
CIRKOVIC Radoja Ljubiša, 9. I 1944, SO Kruševac; 
ĐORĐEVIC Marinka Krsto, 11. IX 1940, SO Požega; 
ĐORGOVIC Zivka Milovan, 19. IV 1945, SO Kruševac; 
FILIPOVIC Miloša Vladimir, 13. I 1947, SO Bajina 
Bašta- 

FILIPOVIC Nikole Ljubodrag, 8. VII 1946, SO Bajina 
Bašta; 
JANKOVIC Labuda Andrija, 25. IX 1945, SO Sjenica; 
JEVREMOVIC Miroslava Zoran, 16. III 1941, SO Kru- 
ševac* 
JOVANOVIC Save Ranko, 22. I 1944, SO Raška; 
KUBUROVIC Camila Saban, 26. VI 1944, SO Sjenica; 
MARJANOVIC Velimira Dragan, 10. VIII 1948, SO 
Kruševac; 
MARKOVlC Borivoja Vladimir, 15. II 1945, SO Požega; 
MARKOVIĆ Dragoslava Dragiša, 21. XII 1947, SO 
Kruševac; 
MIHAJLOVIC Milojka Zlatibor, 27. I 1946, SO Kru- 
ševac* 
MIHAJLOV Desančiča Ljubomir, 21. VI 1945, SO Ti- 
tovo Užice; 
MILADINOVlC Milivoja Ljubomir, 4. XII 1946, SO 
Kruševac; 
MILIVOJEVIC Petra Dragomir, 11. VIII 1944, SO Ti- 
tovo Užice; 
MOKOVIC Velimira Ivan, 31. V 1948, SO Raška; 
NIKITOVIČ Srečka Dragomir, 19. IX 1947, SO Požega; 
POPOVIC Ljubisava Miloš, 17. IX 1944, SO Kruševac; 
RADOVANOVIC Milana Radojica, 21. IX 1939, SO 
Kruševac; 
RADOVANOVIC Milorada Slobodan, 31. VIII 1943, SO 
Kraljevo; 
RAKONJAC Milije Vukomir, 10. VII 1946, SO Sjenica; 
RASlC Radoslava Petar, 30. VI 1936, SO Kruševac; 
SAVIČ Milana Slobodan, 3. IV 1947, SO Kruševac; 
STEFANOVIC Aranđela Mllorad. 4. XI 1948, SO Raška; 
UZAREVIC Branka Dragoljub, 12. VIII 1947, SO Kru- 
ševac; 
ZIJADIC Džanka Sait, 7. IV 1943, SO Sjenica; 
ZIVADINOVIC Momčila Radiša, 20. VI 1941, SO Kru- 
§evaC• 
ZIVKOVIC Dragutina Raja, 8. XT 1937, SO Kruševac; 

u čin rezervnog pešadijsko": poručnika 
rezervni potporučnici: 
ANDFT,KOVIC Miroslava Milutin, 16. XII 1945. SO 
Kruševac; 
RROJACEVIC Dušana Jordan, 20. XI 1948. SO Raška; 
CAMPAR Radomira Vuk, 25, V 1951. SO Novi Pazar: 

DISlC Dragoljuba Milan, 19. III 1952, SO Kruševac; 
DOSTANIC Sredoja Mikajilo, 5. V 1955, SO Požega; 
IVKOVIC Milivoja Dragan, 28. X 1949, SO Cičevac; 
JOVANOVIC Radojka Milan, 18. II 1953, SO Požega; 
KNEZEVIC Dušana Milovan, 4. I 1948, SO Brus; 
KOMARICA Sretka Borivoje, 21. III 1954, SO Priboj; 
KRSTIC Nedeljka Dušan, 2. V 1950, SO Požega; 
LJUJlC Zdravka Milosav, 16. IX 1953, SO Nova Varoš; 
MILETlC Slobodana Randel, 12. XI 1948, SO Kruševac; 
MILIC Svetislava Toplica, 26. VII 1951, SO Kruševac; 
MUSOVIC Rama Hadžo, 13. X 1945, SO Prijepolje; 
NIKIC Cedomira Radenko, 1. IV 1952, SO Raška; 
NIKOLIC Milutina Milan, 16. XI 1954, SO Kruševac; 
PAVICEVIC Sretena Mihailo, 1. I 1949, SO Požega; 
PAVLOVIC Vojislava Miroljub, 1. III 1948, SO Kru- 
ševac; 
PINDIC Branislava Momčilo, 13. III 1949, SO Raška; 
PRELIC Nedžiba Izudin, 8. X 1948, SO Sjenica; 
RADULOVIC Ljubomira Pavle, 18. IX 1952, SO Raška; 
SAVIC Tomislava Dragan, 28. VIII 1949, SO Kruševac; 
SKALONJIC Rama Murat, 28. I 1947, SO Sjenica; 
SUMARAC Miodraga Srečko, 22. IV 1952, SO Raška; 
TODOROVIC Predraga Miroslav, 12. VIII 1948, SO Go- 
rnji Milanovac; 
VRELJAKOVIC Vidomira Gradimir, 28. X 1955, SO 
Priboj; 
VUKOVIC Marinka Dimitrije, 12. VI 1950, SO Gornji 
Milanovac; 

n čin rezervnog artiljerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
OBRADOVIC Milana Dragoljub, 2. IX 1932, SO Kra- 
ljevo; 
STOJANOVIC Stanka Savo, 20. II 1938, SO Kruševac; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BJELICA Neda Petar, 12. VII 1944, SO Priboj; 
JOVOVIC Vladana Mileta, 5. IX 1946, SO Gornji Mi- 
lanovac; 
KARAJOVIC Janka Dobrica, 20. IV 1942, SO Kruševac; 
LAZIC Zivojina Slobodan, 18. VIII 1948, SO Kru- 
ševac; 
MANDIC Josifa Aleksa, 18. VI 1943, SO Prijepolje; 
PAVLOVIC Milivoja Milisav, 7. I 1946, SO Kruševac; 
PAUNOVIC Dušana Rade, 19. VIII 1931, SO Požega; 
RADICEVIC Milosava Miloje, 19. VII 1948, SO Kru- 
ševac; 
RADIČ Miodraga Vojislav, 6. II 1935, SO Kruševac; 
SAVIC Svetomira Slobodan, 28. VIII 1943, SO Kru- 
ševac; 
SAVlC Tome Sava, 9. VI 1946, SO Kruševac; 
SAVIC Zivadina Miroslav, 19. I 1942, SO Kruševac; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BUKVIC Dragojla Mladomir, 4. V 1952, SO Požega; 
DUGALIC Miloša Vojislav, 5. III 1953, SO Raška; 
FILIPOVIC Radoslava Slobodan, 18. VIII 1934, SO 
Kruševac; 
GLISOVIC Draga Milorad, 14. XI 1950, SO Požega; 
KERKEZ Dure Slobodan, 6. II 1947, SO Kruševac; 
LEKOVIC Miodraga Gojko, 10. II 1952, SO Požega; 
LICINA Hazira Fehim, 1. XII 1947, SO Novi Pazar; 
LUClC Jovana Ratko, 22. VIII 1941, SO Kruševac; 
MILIVOJEVIC Mlađena Slavko, 20. VII 1955, • SO 
Požega; 
MULAGANOVIC Ibra Sabanija, 2. IV 1954, SO Nova 
Varoš; 
RADIVOJEVIC Radoslava Branislav, 31. VII 1949, SO 
Kruševac; 
TTMOTI.IEVIC Stevana Iso, 15. II 1952, SO Sjenica; 
VUClC Dobrosava Grujica. 6. ITI 1949, SO kruševac; 
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u čin rezervno? kapetana I klase artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni kapetan 
GOBELJIC Dobre Radoman, 25. VIII 1935, SO Sjenica; 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedinica 
PVO 
rezervni poručnici; 
BLAGOJEVIC Dušana Milorad, 3. IX 1947, SO Kru- 
ševac; 
ILIC Miroslava Milosav, 27. IX 1950, SO Kruševac; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni potporučnici: 
DUGALIC Momira Miloš, 19. II 1950, SO Raška; 
ĐORĐEVIC Branka Stevan, 6. IV 1945, SO Kruševac; 
KARAŠ Milutina Dragan, 18. VII 1953, SO Cačak; 
MILOVANOVIC Vukomira Milutin, 24. III 1951, SO 
HHŠkci * 
PERlSlC Petra Miodrag, 1. III 1955, SO Požega; 
RAKOVAC Dušana Dragan, 5. I 1948, SO Kruševac; 
SAVIC Miodraga Radič, 13. IX 1942, SO Kruševac; 
STEFANOVIC Velimira Života, 29. VIII 1953, SO 
Raška; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani; 
COROVIC Jusufa Avdo, 5. XI 1932, SO Novi Pazar; 
MILICEVIC Miliča Durde, 8. IV 1931, SO Požega; 
NIKOLIC Dragomira Dragoljub, 18. IV 1935, SO 
Kruševac; 
PEJClNOVlC Tijodora Gojko, 16. III 1936, SO Raška; 
RADOJEVIC Budimira Slobodan, 24. IX 1934, SO 
Raška * 
VUCKOVIC Radomira Milorad, 20. IX 1931, SO Titovo 
Užice; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BOSKOVIC Nikodina Dobrica, 14. X 1942, SO Raška; 
KNEZEVIC Bogoljuba Boško, 22. XI 1944, SO Raška; 
KOVACEVIĆ Bogoljuba Ljubisav, 16. IV 1939, SO 
Kruševac; 
KOVACEVlC Radenka Miodrag, 9. I 1948, SO Raška; 
MILADINOVIC Radoja Radisav, 7. I 1940, SO Raška; 
MILADINOVIC Radojice Dragiša, 4. X 1940, SO 
Kruševac; 
MINIC Nikole Tomislav, 1. VII 1934, SO Kruševac; 
MLADENOVIC Svetomira Slobodan, 19. IV 1943, SO 
Kruševac; 
RAKOVAC Zivote Ljubiša, 28. VIII 1947, SO Kruševac; 
SPASIČ Ljubomira Vidosav, 26. VI 1937, SO Kruševac; 
SĆEPANOVIĆ Save Bratislav, 13. XI 1941, SO 
Kruševac; 
TAMBURIC Miroslava Miladin, 9. X 1944, SO 
Kruševac; 
TOMIC Petra Dušan, 6. XI 1946, SO Kruševac; 
TOPLICANIN Velisava Adam, 2. IV 1936, SO 
Kruševac; 
ZARECKI Nikole Dragiša, 27. I 1935, SO Kruševac; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnici; 
BOSKOVIĆ Predraga Dragan, 19. VIII 1949, SO Raška; 
GRUJIC Milorada Radomir, 29. VI 1946, SO Kruševac; 
MlHAJLOVlC Svetomira Ljubiša, 7. II 1948, SO 
Kruševac; 
NIKOLIC Branislava Radomir, 14. IV 1953, SO Gornji 
Milanovac; 
RADISAVLJEVIC Bogosava Gradimir, 12. III 1948, SO 
Raška; 
SCELOVIC Ilije Dragan, 31. I 1950, SO Raška; 

TRIFUNOVIC Dorda Petar, 10. VII 1949, SO Kruševac; 
VUJANAC Boška Miodrag, 15. VII 1946, SO Raška; 
ZUKOVIC Adema Lutvija, 25. VI 1946, SO Novi Pazar; 

u čin rezervnog kapetana veze 
rezervni poručnici: 
DIMITROVSKI Borisa Cvetan, 6. IV 1941, SO Kruševac; 
MARKOVIC Milovana Milomir, 15. VII 1946, SO 
Kruševac * 
MIHAJLOVIC Koste Veroljub, 8. IX 1948, SO 
Kruševac * 
SMILJANIC Milana Milun, 9. IX 1949, SO Požega; 
STEPANOVIC Momira Zoran, 29. VIII 1949, SO 
Kruševac; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnici: 
ALEKSIC Milovana Milan, 15. V 1947, SO Titovo 
Užice * 
KOLOVIC Božidara Dušan, 27. VIII 1944, SO 
Kruševac; 
SKOKOVIC Durda Aleksa, 3. XII 1951, SO Titovo 
Užice* 
SUNDERIC Borivoja Radoje, 31. III 1949, SO Požega; 
VARAGIC Radovina Savo, 26. I 1953, SO Požega; 

u čin rezervnog kapetana ABH-odbrane 
rezervni poručnici: 
IRICANIN Nikole Ljubomir, 5. XII 1944, SO Kruševac; 
KARALIC Svetomira Milutin, 25. I 1944, SO Kruševac; 
MAKSIMOVIC Stojana Dragiša, 15. VIII 1946, SO 
Kruševac; 
MILOSEVlC Milutina Miloš, 17. IX 1948, SO Kruševac; 
PETROVIČ Vladislava Jovan, 4. I 1945, SO Kruševac; 

u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane 
rezervni potporučnici: 
GRKOVIC Blagoja Vojin, 18. VII 1941, SO Kruševac; 
JANOSEVIC Milomira Dragan, 17. X 1949, SO Raška; 
KRSTIC Jovana Zivomir, 1. XII 1949, SO Kruševac; 
SKLOPIC Radoša Milen, 23. VIII 1943, SO Kruševac; 
SPASIC Dragiše Ljubiša, 5. X 1944, SO Kruševac; 

u čin rezervnog kapetana avijacije 

rezervni poručnici: 
COLOVlC Isaila Zivorad, 16. XI 1932, SO Požega; 
POROVIC Mehmeda Redžep, 6. XII 1932, SO 
Prijepolje; 
SOPINAC Gustava Miroslav, 1. III 1931, SO Titovo 
Užice; 

u čin rezervnog kapetana I klase tehničke službe KoV 
rezervni kapetan 
MILOJEVIC Danila Tomislav, 23. I 1935, SO Kruševac; 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnici: 
CURKOVIC Stevana Dušan, 15. I 1947, SO Kruševac; 
JOVANOVIC Miodraga Bratislav, 17. X 1944, SO 
Kruševac; 
KOSTIC Radoslava Zivorad, 29. VI 1946, SO Kruševac; 
MILICEVIC Milomira Savo, 27. I 1942, SO Cačak; 
PAVLOVIC Mladena Boško, 25. XI 1947, SO Kruševac; 
SAVIC Ratomira Vukoslav, 19. VII 1944, SO Kruševac; 
SLJIVlC Miodraga Pavle, 3. VIII 1947, SO Kruševac; 
VUClCEVlC Radivoja Dragan, 14. IX 1949, SO 
Kruševac; 
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u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnici: 
BATURAN Save Budimir, 1. X 1946, SO Bajina Bašta; 
KNE2EVIC Mirka Vojislav, 15. VIII 1948, SO Priboj; 
LEKOVIC Milana Vjekoslav, 20. IV 1940, SO Titovo 
Užice; 
MILOSAVLJEVIC Jovice Srbobran, 12. VIII 1946, SO 
Gornji Milanovac; 
MILOSEVIC Branka Vladimir, 28. II 1946, SO 
Kruševac; 
ROZAJAC Mehe Saćir, 26. II 1948, SO Sjenica; 
SMOLOVIC Mila Slobodan, 11. VII 1947, SO Cačak; 
SUDIMAC Radisava Milovan, 10. X 1943, SO Brus; 
VASILJEVIC Jovana Miodrag, 12. VI 1946, SO Priboj; 
VELJOVIC Martina Milan, 1. VIII 1949, SO Raška; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BJELICA Zivka Mirko, 8. III 1943, SO Kruševac; 
ĐOKIC Ratka Zoran, 14. III 1944, SO Požega; 
FILIPOVIC Dragomira Hranislav, 4. III 1944, SO 
Raška; 
JELISIJEVIC Milovana Milan, 24. XI 1938, SO Titovo 
Užice; 
KRCAK Simiona Zivko, 6. X 1942, SO Raška; 
MANDIC Mihaila Milosav, 29. X 1939, SO Požega; 
MATIC Zivotija Petar, 27. X 1937, SO Kruševac; 
TOMIĆ Ratibora Radojko, 17. V 1944, SO Kruševac; 
VRANJANAC Bogosava Radojica, 10. VIII 1943, SO 
Kruševac; 
ZECAR Todora Vukašin, 12. V 1942, SO Gornji 
Milanovac; 

u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnici; 
GLUSAC Todora Branislav, 13. II 1949, SO Požega; 
LAZIC Dobrivoja Ljubomir, 25. VI 1942, SO Titovo 
Užice * 
MARKOVIC Miloša Vladimir, 16. I 1948, SO Kruševac; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnici: 
ĐORĐEVIC Milivoja Jovan, 23. X 1929, SO Kruševac; 
ĐORIC Ivana Sreten, 2. II 1929, SO Kruševac; 
JAKOVLJEVIĆ Stanisava Tomislav, 17. X 1949, SO 
Kruševac; 
JEREMIC Milete Jovan, 3. X 1943, SO Gornji 
Milanovac; 
JOVANOVIĆ Miodraga Dušan, 24. X 1932, SO 
Kruševac; 
KARIČ Jovana Miodrag, 5. I 1937, SO Kruševac; 
KLEJIC Stanoja Radivoje, 15. X 1934, SO Kruševac; 
MARINKOVIC Jovana Lazar, 27. III 1930, SO 
Kruševac; 
MILADINOVIC Vladislava Slavko, 3. IX 1930, SO 
Kruševac; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BLAGOJEVIC Staniše Radomir, 1. VII 1949, SO Brus; 
DUKIČ Blagoja Milomir, 25. I 1948, SO Kruševac; 
KISIC Dušana Milosav, 12. IV 1944, SO Kruševac; 
RADULOVIC Radosava Ljubomir, 2. X 1949, SO Brus; 
RISTOVIC Dragomira Miodrag, 25. X 1946, SO Gornji 
Milanovac; 
SAVIC Dragoljuba Dimitrije, 16. XII 1948, SO 
Kruševac; 
TIJANIC Vukića Vojin, 28. XII 1949, SO Kruševac; 
TODOROVIC Stanimira Petar, 1. XII 1938, SO Titovo 
Užice; 
VASILJEVIC Zivka Tomislav, 7. XII 1936, SO Titovo 
Užice; 

u čin rezervnog veterinarskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
SABATI Baldimira Dragoljub, 30. IX 1930, SO Gornji 
Milanovac; 

u čin rezervnog veterinarskog kapetana 
rezervni poručnici: 
ANTONI JEVIC Mihaila Miodrag, 1. III 1931, SO 
Požega; 
GEMAUEVIC Rafa Petar, 20. VII 1940, SO Sjenica; 
PETKOVIC Radenka Stanimir, 4. IV 1930, SO Titovo 
Užice' 
SILJKOVIC Ljubisava Vuk, 23. IX 1937, SO Sjenica; 

u čin rezervnog kapetana I klase saobračajne službe 
rezervni kapetan 
VUKOSAVLJEVIC Petra Miroslav, 16. IV 1940, SO 
Titovo Užice; 

u čin rezervnog kapetana saobračajne službe 
rezervni poručnici: 
JOVANOVIC Momčila Radoslav, 29. I 1941, SO Gornji 
Milanovac; 
VESELINOVIC Stanimira Ljubomir, 17. X 1949, SO 
Raška. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

307. 

N ARE DBA broj 1-21 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 24. FEBRUARA 1980. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 
žanim 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 kapetan 
DIMITRIJEVIC Milorada Miomir, 26. III 1931, SO 
Stari grad (Beograd); 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BURSAC Dana Milan, 12. V 1940, SO Cukarica 
(Beograd); 
DESlC Petra Milorad, 28. X 1939, SO Novi Beograd; 
MARKOVIC Zlatomira Zivko, 11. I 1933, SO Novi 
Beograd; 
RATKOVIC Velimira Borivoj, 29. IV 1939, SO Novi 
Beograd; 
SOSIC Božidara Zoran, 17. X 1938, SO Zvezdara 
(Beograd); 
VIRIJEVIC Miroslava Ratomir, 18. VIII 1939, SO 
Cukarica (Beograd); 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BOGDANOVIC Zivana Vojislav, 7. I 1946, SO Stari 
grad (Beograd); 
CEROVINA Vlade Cedo, 5. I 1955, SO Cukarica 
(Beograd); 
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ĐORDEVIC Nikole Zvonko, 19. VI 1949, SO Novi 
Beograd; 
GRUJIC Aleksandra Radoslav, 9. I 1940, SO Cukarica 
(Beograd); 
KUZMANOVIČ Radovana Bora, 7. I 1944, SO Stari 
grad (Beograd); 
MIKASINOVIC Mihaila Milorad, 20. I 1939, SO 
Zvezdara (Beograd); 
MINIC Svetozara Radonja, 9. IV 1948, SO Cukarica 
(Beograd); 
TESlC Teše Miroslav, 15. XI 1947, SO Stari grad 
(Beograd); 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
GAVRILOVIC Milorada Nikola, 9. X 1949, SO Stari 
grad (Beograd); 
PONJARAC Mirka Radojko, 7. IV 1938, SO Zvezdara 
(Beograd); 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BATAS Jovana Radovan, 8. VII 1952, SO Cukarica 
(Beograd); 
JOV1C Petra Mihajlo, 8. VII 1946, SO Zvezdara 
(Beograd); 
MAKSIMOVIC Đorđa Slobodan, 13. II 1949, SO Stari 
grad (Beograd); 
RADOSAVLJEVIC Borislava Milan, 9. IV 1946, SO 
Zvezdara (Beograd); 
STOJAKOVIC Boška Branko, 3. V 1947, SO Zvezdara 
(Beograd); 
STOJANOVIC Milorada Milenko, 19. X 1949, SO Novi 
Beograd; 
VUKOVIĆ Rade Miodrag, 28. VII 1947, SO Stari grad 
(Beograd); 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnib 
jedinica PVO 
rezervni potporučnici; 
DRLJACA Stojana Branko, 2. II 1948, SO Stari grad 
(Beograd); 
ĐURIC Radivoja Slobodan, 21. IV 1945, SO Cukarica 
(Beograd); 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
PETROVIČ Bori vo j a Trajko, 22. IX 1946, SO Zvezdara 
(Beograd); 

u čin rezervnog poručnika veze 

rezervni potporučnik 
SAINOVIC Miluna Staniša, 25. VI 1942, SO Stari grad 
(Beograd); 

u čin rezervnog kapetana avijacije 
rezervni poručnik 
VERAŠ Branka Zlatko, 13. XI 1945, SO Cukarica 
(Beograd); 

u čin rezervnog poručnika fregate 
rezervni poručnik korvete 
BANKOVIC Dragutina Radoslav, 1. XII 1930, SO 
Zemun; 
u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnik 
MARKOVIC Aleksandra Vladislav, 4. III 1940, SO 
Cukarica (Beograd); 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnik 
GAJIC Petra Slobodan, 2. XII 1947, SO Stari grad 
(Beograd); 

u čin rezervnog vazduhoplovnotebničkog kapetana 
rezervni poručnik 
ZJAJIC Stojana Ljubomir, 17. III 1935, SO Cukarica 
(Beograd); 

u čin rezervnog vazduhoplovnotebničkog poručnika 
rezervni potporučnik 
PAUNOVlC Vladimira Rade, 25. X 1948, SO Novi 
Beograd; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BOGICEVIC Milivoja Manojlo, 1. III 1938, SO 
Cukarica (Beograd); 
GOCIC Cedomira Božidar, 24. X 1932, SO Zvezdara 
(Beograd); 

u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnik 
SIMONOVIC Blagoja Borivoje, 13. V 1946, SO 
Cukarica (Beograd); 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnik 
MILOSEVIC Branislava Siniša, 1. I 1941, SO Novi 
Beograd; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnik 
GLISIC Teodosija Miloš, 23. V 1947, SO Stari grad 
(Beograd). 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

308. 

NAREDBA broj 3-11 
KOMANDANTA 11 ARMIJE 

OD 27. FEBRUARA 1980. GODINE 

Na osnovu tač. 6/f i 17. Naredbe o odredivanju 
nadležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o 
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

potporučniku oklepnih jedinica 
DIMKOVIC Kire ZlVKU; 

starijem vodniku I klase tehničke službe KoV 
JOJIC Save SAVI. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Aleksandar Janič, s. r. 
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309. 

N ARE DBA broj 9-79 
KOMANDANTA III ARMIJE 

OD 26. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

unapređuju se 

u čin sanitetskog kapetana 
poručnik 
KROMIDAROVSKI Dimka JOVAN. Unapređuje se sa 
danom 9. februara 1980. godine; 

u IV klasu sanitetskog vojnog službenika 
vojni službenik V klase 
RADOSAVLJEVIC Ognjana BISERKA. Unapreduje se 
sa danom 1. januara 1980. godine; 

u čin poručnika finansijske službe 
potporučnik 
DAMJANOSKI Stojanče SPASOJA. Unapreduje se sa 
danom 27. decembra 1979. godine;, 

u IV klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik V klase 
SAJKO Andrije ALOJZ. Unapreduje se sa danom 1. 
januara 1980. godine; 

u VI klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik VII klase 
SERAFIMOVSKI Dušana DRAGlSA. Unapreduje se sa 
danom 10. februara 1980. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Lambe Mihajlovski, s. r. 

310. 

N ARE DBA bi-oj 9-71 
KOMANDANTA III ARMIJE 

OD 26. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

pešadijskom starijcm vodniku 
KREKIC Hasana FADILU. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Lambe Mihajlovski, s. r. 

311. 

N A R E D B A broj 1-28 
KOMANDANTA V ARMIJE 

OD 29. FEBRUARA 1980. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 
žanim snagama (»Službeni Ust SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 

u čin kapetana I klase oklopnih jedinica 
kapetan 
KARAKASEVlC Jovana GAVRO. Unapreduje se sa 
danom 22. februara 1980. godine; 

u čin zastavnika oklopnih jedinica 
stariji vodnik I klase 
LUDOSAN Nikole SAVO. Unapreduje se sa danom 1. 
februara 1980. godine; 

u čin kapetana I klase tehničke službe KoV 
kapetan 
VIGNJEVIC Petra JOVAN. Unapreduje se sa danom 
20. februara 1980. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnik I klase 
MARTINIC Ante SlME. Unapreduje se sa danom 19. 
februara 1980. godine; 

u čin kapetana finansijske službe 
poručnik 
PETKOVSKI Mladena MILUTIN. Unapreduje se sa 
danom 14. februara 1980. godine; 
u VI klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik VII klase 
GALIC Josipa ZVONKO. Unapreduje se sa danom 23. 
februara 1980. godine. 

Zastupa komandanta 
general-major 
Pavel Suc, s. r. 

312. 

N ARE DBA broj 1-19 
KOMANDANTA V ARMIJE 

OD 14. FEBRUARA 1980. GODINE 

Na osnovu tačke 6/f 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 

pešadijskom zastavniku 
TALIC Stojana PERI; 

vodniku I klase tehničke službe KoV 
KRALJ Franca MARJANU; 

intendantskom starijem vodniku I klase 
DRAZlC Martina ANTI; 

sanitetskom potpukovniku 
NOVOSEL Ivana MIHOVILU. 

Zastupa komandanta 
general-major 

Pavel Suc, s. r. 
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313. 

N ARE DBA broj 1-21 
KOMANDANTA V ARMIJE 

OD 22. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

pešadijskom starijem vodniku 
MILETIC Milete SLAVKU; 

kapetanu I klase veze 
TRPKOVSKI Spaska LAZARU. 

Zastupa komandanta 
general-major 

Pavel Suc, s. r. 

314. 

N ARE DBA broj 1-29 
KOMANDANTA V ARMIJE 

OD 1. MARTA 1980. GODINE 

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

a)unapređuju se 

REZERVNI OFICIRI, rođeni naznačenih datuma, 
u evidenci j i navedenih opštinskih organa uprave za 
narodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
DAZGIC Milutina Nenad, 10. I 1938, SO Sisak; 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BEKIC Ljube Gojko, 30. X 1947, SO Sisak; 
CIZMIC Mate Vladimir, 15. II 1948, SO Sisak; 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni poručnik 
KOSUTIC Nikole Miloš, 18. XII 1942, SO Sisak; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni potporučnik 
MILAKOVIC Đoke Dragan, 25. IX 1948, SO Sisak; 
u čin rezervnog poručnika oklopnih jedinica 
rezervni potporučnik 
ГОМ1С Jove Milovan, 5. I 1947, SO Sisak; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
ZRNC Ivana Duro, 6. IX 1953, SO Sisak; 

u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane 
rezervni potporučnici: 
HOLCER Maksa Franjo, 27. VIII 1946, SO Sisak; 
VAVRO Dragutina Zlatan, 12. VI 1947, SO Sisak; 
VUKOTA Stevana Duro, 20. X 1947, SO Sisak; 

u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnik 
KLJAIC Janka Ljuban, 9. XI 1949, SO Sisak; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnik 
KRIVAK Andrije Franjo, 21. VI 1935, SO Crnomerec 
(Zagreb); 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnik 
BOZlC Ilije Mičo, 26. IX 1946, SO Sisak; 

b) vanredno se unapreduje 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
SEVER Josipa Josip, roden 8. VII 1949. godine, u evi- 
denciji organa uprave za narodnu odbranu SO Sisak. 

Zastupa komandanta 
general-major 
Pavel Suc, s. r. 

315. 

N ARE DBA broj 32-2 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 14. JANUARA 1980. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin pešadijskog kapetana I klase 
kapetan 
VUKELlC Dane STEVO. Unapreduje se sa danom 28. 
decembra 1979. godine; 

u čin artiljerijskog kapetana I klase 
kapetan 
VUKOBRAT Rade NIKOLA. Unapreduje se sa danom 
26. decembra 1979. godine; 

u čin kapetana tehničke službe KoV 
poručnik 
VULIC Danila DRAGAN. Unapreduje se sa danom 12. 
januara 1980. godine; 

u čin kapetana pravne službe 
poručnik 
TRAMOSLJANIN Milana RAJKO. Unapreduje se sa 
danom 27. decembra 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 
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316. 

N A R E D B A broj 32-12 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 7. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

unapređuju se 

u čin artiljerijskog kapetana 
poručnik 
KOJIC Vidomira DUSKO. Unapreduje se sa danom 16. 
januara 1980. godine; 

u čin starijeg vodnika I klase oklepnih jedinica 
stariji vodnik 
ROKNIC Milana DUŠAN. Unapreduje se sa danom 13. 
januara 1980. godine; 

u čin zastavnika I klase tehničke službe KoV 
zastavnik 
PRELOG Mihaela MIROSLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 22. januara 1980. godine; 

u čin kapetana I klase pravne službe 
kapetan 
VUKOSAV Jove MILORAD. Unapreduje se sa danom 
21. januara 1980. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 

317. 

NAREDBA broj 32-17 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 19. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

unapreduje se 

u čin kapetana I klase saobračajne službe 
kapetan 
RALEVIC Blagoja DRAGOLJUB. Unapreduje se sa 
danom 23. oktobra 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 

318. 

NAREDBA broj 32-22 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 3. MARTA 1980. GODINE 

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

unapređuju se 

u čin pcšadijskoK kapetana 
poručnik 
LUClC Milovana VLADE. Unapreduje se sa danom 3. 
februara 1980. godine; 

u čin pesadijskog starijeg vodnika 
vodnik I klase 
DONClC Dragoljuba MILOŠ. Unapreduje se sa da- 
nom 17. januara 1980. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnik I klase 
DEVIC Helene VILIM-SLAVKO. Unapreduje se sa da- 
nom 24. februara 1980. godine; 

u čin kapetana I klase pravne službe 

kapetan 
JANKOVIC Videna ALEKSANDAR. Unapreduje se sa 
danom 26. februara 1980. godine; 

u IV klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenici V klase: 
GORUP Stjepana VJEKOSLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 11. februara 1980. godine; 
PEČAR Ivana JOŽEF. Unapreduje se sa danom 11. 
februara 1980. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 

319. 

NAREDBA broj 32-4 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 18. JANUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

inžinjerijskom starijem vodniku 
KNJEGINIC Manojla SVETKU. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 

320. 

NAREDBA broj 32-8 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 22. JANUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

artiljerijskom kapetanu I klase 
JOVANOVIC Dušana NIKOLI. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 
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321. 

N ARE DBA broj 32-15 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 19. FEBRUARA 1980. 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 

324. 

N ARE DBA broj 110-1 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 17. JANUARA 1980. GODINE 

I 

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

unapreduju se 

pešadijskom zastavniku 
KURTESEVIC Bajrama ISMETU; 

zastavniku I klase administrativne službe 
MILOVANOVIC Dobrivoja DRAGOSLAVU. 

Komandant 
general-pukovnik 

- Franc Tavčar, s. r. 

322. 

N A R E D B A broj 32-18 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 20. FEBRUARA 1980. 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 

starijem vodniku veze 
PETROVIČ Miroslavu MIODRAGU; 

starijem vodniku I klase saobračajnc službe 
DEZMAN Antona ANTONU. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 

323. 

NAREDBA broj 32-19 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 25. FEBRUARA 1980. 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«, 
or. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

ZlVKOVlC Tripka RADOMIRU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Franc Tavčar, s. r. 

REZERVNI OFICIRI, rođeni naznačenih datuma, 
u evidenci j i navedenih opštinskih organa uprave za 
narodiu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
BRUDAR Rudolfa Ivan, 12. VII 1936, SO Kočevje; 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici; 
KOSMINA Alojza Srečko, 22. VI 1943, SO Nova Gorica; 
NUSDORFER Ivana Zdenko, 15. IV 1948, SO Nova 
Gorica; 
PODOBNIK Maksa Silvester, 25. XII 1946, SO Nova 
Gorica; 
SELAN Martina Alojz, 10. I 1949, SO Kočevje; 
TRTNIK Rudolfa Mitja, 25. VIII 1946, SO Nova Gorica; 
VALIC Hermana Bernard, 26. VIII 1948, SO Nova 
Gorica; 
VLADIC Dušana Milenko, 28. VII 1950, SO Krško; 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BUNC Miroslava Zdenko, 19. I 1951, SO Nova Gorica; 
FRUK Andre Branko, 2. III 1954, SO Šmarje pri 
Jelšah; 
KOPRIVEC Petra Peter, 15. IX 1952, SO Kočevje; 
PAHOR Marjana Dušan, 17. VI 1954, SO Murska 
Sobota; 
PERETIC Josipa Branko, 9. I 1952, SO Nova Gorica; 
PETRINClC Alojza Oton, 31. VII 1952, SO Krško; 
POHARC Avgusta Alojz, 25. V 1952, SO Šmarje pri 
Jelšah; 
RUTAR Ivana Marjan, 11. IX 1948, SO Nova Gorica; 
VLASlC Antona Anton, 4. IX 1954, SO Kočevje; 
ZONTAR Karela Drago, 15. V 1950, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
JUG Vladimira Boris, 18. II 1948, SO Nova Gorica; 
KURUZAR Alojza Alojz, 22. V 1943, SO Kočevje; 
LAUTAR Franca Franc, 3. VI 1942, SO Kočevje; 
SAROTAR Josipa Janez, 22. II 1942, SO Murska 
Sobota; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
FLISAR Štefana Stanislav, 13. XI 1952, SO Murska 
Sobota; 
KINClC Franca Jožef, 10. V 1952, SO Krško; 
KLARIC Jakoba Darko, 14. VII 1953, SO Kočevje; 
KOVAClC Jože Jože, 2. VII 1949, SO Šmarje pri 
Jelšah* 
OZBOLT Antona Boris, 15. XII 1943. SO Kočevje; 
ŠOLAR Ivana Janez, 5. I 1953, SO Kočevje; 
ZERJAL Jožefa Robert, 7. I 1950, SO Nova Gorica: 
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u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih 
jcdinica PVO 
rezervni poručnik 
PRINCIC Leandera Alfonz, 31. X 1949, SO Nova 
Gorica; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni potporučnik 
BRATINA Alberta Branko, 7. I 1953, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog kapetana oklopnih jedinica 
rezervni poručnik 
2ABKAR Jožeta Jože, 13. III 1941, SO Krško; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnik 
JELINČIČ Rudolfa Bogdan, 18. II 1941, SO Nova 
Gorica; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
FILIPIC Franca Vladimir, 1. XII 1947, SO Nova 
Gorica; 
HERIC Franca Iztok, 21. VIII 1949, SO Šmarje pri 
Jelšah • 
KUHAR Alberta Marko, 21. IX 1953, SO Nova Gorica; 
MIKOLIC Antona Cedomir, 11. IV 1953, SO Šmarje pri 
Jelšah; 
RUPRET Jožefa Franc, 23. I 1950, SO Šmarje pri 
Jelšah; 
ZERJAL Jožefa Stojan, 18. VII 1947, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnici: 
HUMAR Slavka Viktor, 9. VIII 1947, SO Nova Gorica; 
POLANC Bogomira Marjan, 21. II 1946, SO Nova 
Gorica; 

u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane 
rezervni potporučnik 
KRUH Jerneja Vanja, 17. IV 1948, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog poručnika avijacije 
rezervni potporučnik 
ROT Alojza Alojz, 20. V 1945, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnici; 
CERNOSA Leopolda Leopold, 4. VII 1950, SO Šmarje 
pri Jelšah; 
LEKSE Franca Alojz, 2. V 1941, SO Krško; 
POSEDEL Antona Anton, 5. XII 1944, SO Nova 
Gorica; 
STEPANCIC Ludvika Jožef, 26. II 1940, SO Nova 
Gorica; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnik 
BENEVOL Slavka Ive, 1. VIII 1947, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog poručnika 
rezervni potporučnik 
RESNIK Maksa Ludvik, 20. V 1951, SO Krško; 

u čin rezervnog intedantskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
JAZBEC Baldomira Peter, 5. III 1948, SO Nova 
Gorica; 

SUSNIK Nikole Edvard, 14. XII 1947, SG Ljubljana; 
ZAGODA Ivana Milan, 13. XI 1950, SO Šmarje pri 
Jelšah; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnici: 
BENKIC Ivana Milan, 25. VII 1938, SO Murska 
Sobota; 
NORClC Bele Arpad, 9. XI 1941, SO Murska Sobota; 
SIKOSEK Ivana Anton, 2. II 1934, SO Krško; 
VALENTINClC Lucijana Albin, 15. XI 1947, SO Nova 
Gorica; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 

rezervni potporučnik 
HORVAT Jožefa Alojz, 3. V 1947, SO Murska Sobota; 

u čin rezervnog veterinarskog poručnika 
rezervni potporučnik 
ROGOZ Janka Darko, 11. VIII 1948, SO Nova Gorica. 

II 

Na osnovu člana 219. Zakona o opštem upravnom 
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 104. 
stav 2. Zakona o službi u oružanim snagama (»Služ- 
beni list SFRJ«, br. 32/78), vrši se 

ispravka 

Naredbe komandanta IX armije broj 104-5 od 29. 
oktobra 1979. godine, u delu koji se odnosi na una- 
pređenje u čin rezervnog kapetana veze BOHAK Jer- 
neja Jerneja, GOJClC Jože Bogoslava, HAUPTMAN 
Gvida Gvida, KOCIJANClC Bogomira Marjana, KO- 
REN Franca Marjana, KRAJEC Ludvika Dušana, KR- 
2AN Ivana Ivana, NADlZAR Lojzeta Alojza i REJEC 
Franca Milana. Umesto reči: »u čin rezervnog kapetana 
veze«, treba da stoje reči: »u čin rezervnog poručnika 
veze«. 

Komandant 
general-pukovnik 
Franc Tavčar, s. r. 

325. 

NAREDBA broj 335-3 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 7. JANUARA 1980. GODINE 

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

unapređuje se 

u čin kapetana avijacije 
poručnik 
PRACER Filipa TOMISLAV. Unapređuje se sa danom 
31. avgusta 1979. godine. 

Komandant 
general-potpukovnlk 
Stevan Roglič, s. r. 
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326. 
N A R E D B A broj 335-62 

KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 

OD 13. FEBRUARA 1980. GODINE 

I 

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

unapređuju se 

u čin kapetana tehničke službe KoV 
poručnik 
MACAN Janka IVICA. Unapređuje se sa danem 5. 
oktobra 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnik I klase 
STANKOVIC Miodraga JOVAN. Unapreduje se sa da- 
nom 13. avgusta 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika tehničke službe KoV 
vodnik I klase 
PAVLINUSlC Petra ZELJKO. Unapreduje se sa da- 
nom 16. jula 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog starijeg vodnika 
vodnik I klase 
LEVKOVSKI Ljubena VLADE. Unapreduje se sa da- 
nom 14. jula 1979. godine; 

u čin zastavnika administrativne službe 
stariji vodnik I klase 
GLUVAJIC Mile IVAN. Unapreduje se sa danom 25. 
januar a 1980. godine. 

II 

Na osnovu člana 219. Zakona o opštem upravnom 
Postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 104. 
stav 1. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni 
list SFRJ«, br. 32/78), vrši se 

ispravka 

Naredbe komandanta RV i PVO broj 1-410 od 29. 
oktobra 1979. godine, u delu koji se odnosi na una- 
Predenje u čin vazduhoplovnotehničkog kapetana I 
klase IVANISEVIC Marka ANTE. Umesto reči: »Una- 
preduje se sa danom 15. aprila 1979. godine«, treba 
da stoji: »Unapreduje se sa danom 15. marta 1979. 
godine«. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Rogiič, s. r. 

327. 

N A R E D B A broj 335-75 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 26. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

unapreduju se 
u čin starijeg vodnika I klase veze 
stariji vodnik 
KARAUZOVIC Alije IBRAHIM. Unapreduje se sa da- nom 23. januara 1980. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnik I klase 
MARSlC Mije DARKO. Unapreduje se sa danom 5. 
februara 1980. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
LAZIC Zivka ANĐELKO. Unapreduje se sa danom 
22. januara 1980. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog vodnika I klase 
vodnik 
FILIPOVIC Vinka MILENKO. Unapreduje se sa da- 
nom 12. jula 1979. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Rogiič, s. r. 

328. 

N A R E D B A broj 335-76 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 26. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin kapetana I klase artiljerijsko-raketnih jedinica 
PVO 
kapetani: 
LALIĆ Batrića PREDRAG. Unapreduje se sa danom 
19. oktobra 1979. godine; 
TOMIC Vase ĐORĐE. Unapreduje se sa danom 18. 
avgusta 1979. godine; 

u čin kapetana avijacije 
poručnik 
MILUTINOVIC Petra RADIVOJE. Unapreduje se sa 
danom 31. avgusta 1979. godine; 

u čin kapetana I klase tehničke službe KoV 

kapetan 
MITIC Milana TOMISLAV. Unapreduje se sa danom 
27. januara 1980. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog kapetana I klase 
kapetani: 
DESANCIĆ Milana DUŠAN. Unapreduje se sa danom 
14. novembra 1979. godine; 
SAVANOVIC Jove NEBOJSA. Unapreduje se sa da- 
nom 17. februara 1980. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Rogiič, s. r. 
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329. 

N ARE DBA broj 335-4 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 7. JANUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

potpukovniku avijacijc 
GNJIDIC Cire DURI. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Roglić, s. r. 

330. 

N A R E D B A broj 335-20 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 18. JANUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

vazduhoplovnotehničkom zastavniku 1 klase 
GRUJIC Milića STANOJU; 

vazduhoplovnotehničkom zastavniku 
OSTOJIC Zivka MILANU; 

vazduhoplovnotehničkom vodniku 
KOKIC Ivana VLADIMIRU; 

zastavniku I klase saobračajne službe 
BEClROVlC Mustafe ŠEFKIJI; 

starijem vodniku I klase saobračajne službe 
PAVIC Velje TOMISLAVU. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Roglić, s. r. 

331. 
N A R E D B A broj 335-32 

KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 25. JANUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

vazduhoplovnotehničkom potpukovniku 
APOSTOLOVIC Milana BOZlDARU. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Roglič, s. r. 

332. 

N A R E D B A broj 335-44 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 2. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

kapetanu I klase avijacije 
VOLOVŠEK Martina MARTINU. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Roglić, s. r. 

333. 

N A R E D B A broj 335-61 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 13. FEBRUARA 1980. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

zastavniku I klase tehničke službe KoV 
J ANIC Zdravka MIRKU; 

vazduhoplovnotehničkom zastavniku I klase 
GOVORKO Nikole ANTI; 

vazduhopiovnotehničkim starijim vodnicima: 
RISTIC Miodraga DRAGIŠI, 
VLAŠIC Križana ANTI; 

zastavniku I klase administrativne službe 
DOBROTIC Ivana ANTUNU. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Roglić, s. r. 

334. 

N A R E D B A broj 335-71 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 21. FEBRUARA 1980. GODINE 

I 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

starijem vodniku artiljerijsko-raketnih jcdinica PVO 
KULONJA Mate ŠIMI; 
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starijem vodniku I klase veze 
MILANOVIC Todora CEDOMIRU; 

vazduhoplovnotehničkom zastavniku 
ILIC Dragoljuba LJUBOMIRU. 

II 

Na osnovu člana 219. Zakona o opštem upravnom 
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i tačke 6/f 
Naredbe o određivanju nadležnosti i o ovlaščenjima 
starešina za reševanje o odnosima u službi vojnih lica 
(»Službeni vojni list«, br. 13/79), vrši se 

ispravka 

Naredbe komandanta RV i PVO broj 1-223 od 22. 
juna 1979. godine, u delu koji se odnosi na prestanak 
aktivne vojne službe zastavniku I klase administra- 
tivne službe MILIC Stjepana NIKOLI. Umesto reči: 
»Na osnovu člana 397. stav 2. tačka 1. Zakona o služ- 
bi u oružanim snagama«, treba da stoji: »Na osnovu 
člana 397. stav 2. tačka 2. Zakona o službi u oruža- 
nim snagama«. 

Komandant 
general-potpukovnik 
Stevan Roglič, s. r. 

335. 

N ARE DBA broj 178-1 
KOMANDANTA VOJNOG PODRUCJA TITOGRAD 

OD 1. FEBRUARA 1980. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 
žanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i tač- 
ke 11. stav 4. Naredbe o odredivanju nadležnosti i o 
ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u služ- 
bi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br. 13/79) 

unapređuje se 

u čin pešadijskog poručnika 

Potporučnik 
MATOVIC Milana TOMISLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 20. jula 1979. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Spasoje Todorovič, s. r. 

336. 

NAREDBA broj 4-1 
načelnika uprave vojnog okruga beograd 

OD 8. JANUARA 1980. GODINE 

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

unapreduju se 

REZERVNI MLAĐI OFICIRI, rodeni naznačenih 
datuma, u evidenciji organa uprave za narodnu od- 
branu SO Obrenovac, i to: 
u Čin rezervnog pešadijskog starijeg vodnika 
rezervni vodnici I klase: 
KOJIC Branislava Dragan, 3. IX 1951; 
NIKOLIČ Milivoja Dragoljub, 8. I 1942; pEJClC Dragoljuba Caslav, 24. XII 1950; 

u čin rezervnog pešadijskog vodnika I klase 
rezervni vodnici: 
ANDRIC Jeftimije Milorad, 1. I 1951; 
KOVANDZlC Božidara Mičan, 18. XI 1954; 
STEVANOVIC Borivoja Slobodan, 28. I 1945; 

u čin rezervnog artiijerijskog starijeg vodnika 
rezervni vodnik I klase 
DOKIC Boška Miroslav, 30. X 1952; 

u čin rezervnog inžinjerijskog starijeg vodnika 
rezervni vodnici I klase: 
VUKOVIC Milivoja Ljubiša, 14. XI 1948; 
JOVANOVIC Jezdimira Slobodan, 8. VIII 1948; 
MILICEVIC Miluna Milomir, 7. VIII 1946; 
NIKOLIC Alekse Petar, 21. VI 1940; 
SIMIC Zivorada Radosav, 9. VH 1946; 

u čin rezervnog inžinjerijskog vodnika I klase 
rezervni vodnici: 
JOKSIC Ljubisava Prodan, 19. XII 1947; 
LUKIC Tome Dejan, 24. II 1945; 
MIJIC Miodraga Mitar, 7. IX 1947; 
PRELIC Srboljuba Radoje, 14. II 1946; 

u čin rezervnog starijeg vodnika veze 
rezervni vodnik I klase 
LAZIC Milivoja Borisav, 24. XI 1943; 

u čin rezervnog vodnika I klase veze 
rezervni vodnik 
STEPANOVIC Ljubisava Zivoslav, 5. IV 1952; 

u čin rezervnog starijeg vodnika ABH-odbrane 
rezervni vodnik I klase 
JOVANOVIC Petra Tomislav, 17. II 1950; 

u čin rezervnog starijeg vodnika tehničke službe KoV 
rezervni vodnici I klase: 
JOKSIC Vojislava Mileta, 23. I 1947; 
MILOVANOVIC Dragoslava Marko, 29. X 1946; 

u čin rezervnog intendantskog vodnika I klase 
rezervni vodnik 
JEREMIC Dušana Branimir, 17. IX 1951; 

u čin rezervnog vodnika I klase saobraćajne službe 
rezervni vodnik 
STUPAR Blaže Zdravko, 20. X 1950. 

Zastupa načelnika 
potpukovnik 

Radisav Jakovljevič, s. r. 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
je v besedilo sklepa o razpisu volitev za člane delega- 
cij enot stanovanjske skupnosti JLA, delegate skup- 
ščine stanovanjske skupnosti JLA in člane odbora za 
notranjo kontrolo, objavljeno v »Vojaškem uradnem 
listu« št. 8 z dne 24. marca 1980, zašla spodaj navedena 
napaka, zato se daje 

POPRAVEK 
SKLEPA O RAZPISU VOLITEV ZA ČLANE DELE- 
GACIJ ENOT STANOVANJSKE SKUPNOSTI JLA, 
DELEGATE SKUPŠČINE STANOVANJSKE SKUP- 
NOSTI JLA IN ČLANE ODBORA ZA NOTRANJO 

KONTROLO 
V 6. členu morajo namesto besed: »medgarnizij- 

skih skupščin imenuje« stati pravilno besede: »dolo- 
čijo volišča za izvolitev čla-«. 

Beograd, 27. marca 1980. 
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299. Pravilnik o standardizaciji in metrologiji 
v oboroženih silah — — — — — — 

300. Odločba o jugoslovanskih armadnih stan- 
dardih — — — — — — — — — 

301. Sklep o spremembi sklepa o načinu upo- 
rabe prevoznih sredstev in višini povračila 
potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem 
pravic iz zdravstvenega zavarovanja — — 

302. Sklep o izločanju dela skupnih sredstev 
sklada pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja Skupnosti socialnega zavarova- 
nja vojaških zavarovancev za rekreacijo 
upokojencev — — — — — — — 

303. Sklep o uporabi sredstev sklada pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja Skupno- 
sti socialnega zavarovanja vojaških zava- 
rovancev, namenjenih za rekreacijo upo- 
kojencev v letu 1980 — — — — — — 

304. Obvestilo o ugotovljenih poprečnih cenah 
stanovanjske graditve v Jugoslovanski 
ljudski armadi za leto 1979 — — — — 

305. Odredba št. 1-19 komandanta I. armade 
o napredovanju rezervnih oficirjev — — 

306. Odredba št. 1-20 komandanta I. armade 
o napredovanju rezervnih oficirjev — — 

307. Odredba št. 1-21 komandanta I. armade 
o napredovanju rezervnih oficirjev — — 

Ii08. Odredba št. 3-11 komandanta II. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe ofi- 
cirju in nižjemu oficirju — — — — 

309. Odredba št. 9-79 komandanta III. armade 
o napredovanju oficirjev in vojaških us- 
lužbencev — — — — — — — — 

310. Odredba št. 9-71 komandanta III. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jemu oficirju — — — — — — — 

311. Odredba št. 1-28 komandanta V. armade 
o napredovanju oficirjev, nižjih oficirjev in 
vojaškega uslužbenca — — — — — 

312. Odredba št. 1-19 komandanta V. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jim oficirjem in oficirju — — — — 

313. Odredba št. 1-21 komandanta V. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jemu oficirju in oficirju — — — — — 

314. Odredba št. 1-29 komandanta V. armade 
o napredovanju rezervnih oficirjev — — 

315. Odredba št. 32-2 komandanta IX. armade 
o napredovanju oficirjev — — — — 

316. Odredba št. 32-12 komandanta IX. armade 
o napredovanju oficirjev in nižjih oficirjev 

317. Odredba št. 32-17 komandanta IX. armade 
o napredovanju oficirjev — — — — 

318. Odredba št. 32-22 komandanta IX. armade 
o napredovanju oficirjev, nižjih oficirjev in 
vojaških uslužbencev — — — — — 
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319. Odredba št. 32-4 komandanta IX. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jemu oficirju — — — — — — — 378 

320. Odredba št. 32-8 komandanta IX. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe ofi- 
cirju — — — — — — — — — 378 

321. Odredba št. 32-15 komandanta IX. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe nižjim 
oficirjem — — — — — — — — 379 

322. Odredba št. 32-18 komandanta IX. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe nižjim 
oficirjem — — — — — — — — 379 

323. Odredba št. 32-19 komandanta IX. armade 
o prenehanju aktivne vojaške službe — — 379 

324. Odredba št. 110-1 komandanta IX. armade 
o napredovanju rezervnih oficirjev in po- 
pravku odredbe številka 104-5/79 — — 379 

325. Odredba št. 335-3 komandanta VL in PZO 
o napredovanju oficirja — — — — — 380 

326. Odredba št. 335-62 komandanta VL in PZO 
o napredovanju oficirja in nižjih oficir- 
jev ter o popravku dela odredbe številka 
1-410/79 ________ 381 

327. Odredba št. 335-75 komandanta VL in PZO 
o napredovanju nižjih oficirjev — — — 381 

328. Odredba št. 333-76 komandanta VL in PZO 
o napredovanju oficirjev — — — — 381 

329. Odredba št. 335-4 komandanta VL in PZO 
o prenehanju aktivne vojaške službe ofi- 
cirju — — — — — — — — — 382 

330. Odredba št. 335-20 komandanta VL in PZO 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jim oficirjem — — — — — — — 382 

331. Odredba št. 335-32 komandanta VL in PZO 
o prenehanju aktivne vojaške službe ofi- 
cirju — — — — — — — — — 382 

332. Odredba št. 335-44 komandanta VL in PZO 
o prenehanju aktivne vojaške službe ofi- 
cirju _________ 382 

333. Odredba št. 335-61 komandanta VL in PZO 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jim oficirjem — — — — — — — 382 

334. Odredba št. 335-71 komandanta VL in PZO 
o prenehanju aktivne vojaške službe niž- 
jim oficirjem in o popravku dela odredbe 
številka 1-223/79 — — — — 383 

335. Odredba št. 178-1 komandanta vojaškega 
območja Titograd o napredovanju oficirja 383 

336. Odredba št. 4-1 načelnika uprave vojaš- 
kega okrožja Beograd o napredovanju re- 
zervnih nižjih oficirjev — — — — — 383 

Popravek sklepa o razpisu volitev za člane de- 
legacij enot stanovanjske skupnosti JLA, 
delegate skupščine stanovanjske skupnosti 
JLA in člane odbora za notranjo kontrolo 383 
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