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O RAZGLASITVI ZAKONA O ZDRUŽITVI V SKUP- 
NOST INDUSTRIJE OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

JUGOSLAVIJE 

Razglaša se zakon o združitvi v Skupnost industrije 
orožja in vojaške opreme Jugoslavije ki ga je spreje- 
la Skupščina SP'RJ na seji Zbora republik in pokrajin 
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Dragoslav Marković s. r 

ZAKON1 

0 ZDRUŽITVI V SKUPNOST INDUSTRIJE OROŽJA 
IN VOJAŠKE OPREME JUGOSLAVIJE 

1 člen 
Da bi se na področju proizvodnje orožja in vojaške 

opreme zagotovil enoten sistem dela in uresnič il pose- 
ben družbeni interes, se združijo organizacije združene- 
ga dela ki izdelujejo ofožje in vojaško opremo, ter 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s 
Posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu; članice), 
v Skupnost industrije orožja in vojaške opreme Jugo- 
slavije (v nadaljnjem besedilu; Skupnost IOVOJ) po 
tern zakonu. 

2, člen 
Z enotnim sistemom dela na področju proizvodnje 

orozia in vojaške opreme po tem zakonu je mišljen 
enoten tehnično-tehnološki sistem, s katerim se zago- 
tavljajo usklajenost interesov in medsebojna odvisnost 
ter povezanost organizacij združenega dela ki izdeluje- 

1° orožje in vojaško opremo, v procesu proizvodnje 
0rož3a in vojaške opreme ter optimalna uporaba 

1 1 Objavljen v -Uradnem listu SFRJ- številka 25 ? dne Junija 1979 

zmogljivosti za n/uno proizvodnjo v vsej Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji za opremljanje oboro- 
ženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavi- 
je in zadovoljevame drugih potreb ljudske obrambe z 
orožjem in vojaško opremo domače izdelave. 

3 člen 
V Skupnost IOVOJ se obvezno združijo delovne 

organizacije, ki jih Zvezni izvršni svet na podlagi zvez- 
nega zakona določi kot organizacije združenega dela, ki 
izdelujejo orožje in vojaško opremo. 

Pravice, obveznosti m odgovornosti, ki izhajajo iz 
tega zakona in v njem določenih samoupravnih sploš- 
nih aktov se nanašajo tudi na temeljne organizacije 
združenega dela ki izdelujejo orožje in vojaško opre- 
mo, in so združene v delovno organizacijo iz prvega 
odstavka tega člena 

Za uresničevanje obv^/nega sodelovanja in po- 
vezovanje dejavnosti zunanjetrgovinskega prometa 
orožja in vojaške opreme z dejavnostmi organizacij i 
združenega dela iz prvega in drugega odstavka tega 
člena, kakor tudi za skupno uresničevanje zadev in na- 
log iz tega zakona se združi v Skupnost IOVOJ tudi 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov i 
posebnim namenom. 

4 člen 
V Skupnost IOVOJ se lahko s soglasjem Zveznega 

sekretariata za ljudsko obrambo združijo tudi organi- 
zacije združenega dela. ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo na podlagi dolgoročnih pogodb z Zveznim 
sekretariatom za ljudsko obrambo ali na podlagi dolgo- 
ročne kooperacije z organizacijami združenega dela iz 
3. člena tega zakona; pogoje in način, določa samou- 
pravni sporazum o združitvi v Skupnost IOVOJ. 

5. člen 
Skupnost IOVOJ se združi v Gospodarsko zbornico 

Jugoslavije in ima položaj splošnega združenja. 
Zadeve splošnega združenja v skladu z zveznim za- 

konom, s katerim se ureja združevanje organizacij 
združenega dela v splošna združenja In Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije opravlja Skupnost IOVOJ. 

Organizacije združenega dela iz 3. člena tega zako- 
na se združijo v Gospodarsko zbornico Jugoslavije po 
Skupnosti IOVOJ. 

6. člen 
Da bi uresnič ile smotre Iz 1. člena tega zakona, čla- 

nice v Skupnosti IOVOJ: 
1) sodelujejo »pri sklepanju dogovorov o osnovah 

družbenega plana Jugoslavije na področju proizvodnje 
orožja in vojaške opreme; sklepajo samoupravni spo> 
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razum o osnovah skupnega plana proizvodnje orožja In 
vojaške opreme; sprejemajo skupne plane proizvodnje 
posameznih skupin orožja in vojaške opreme In uskla- 
jujejo svoje plane proizvodnje orožja in vojaške opre- 
me; 

2) sodelujejo-z Zveznim sekretariatom za ljudsko 
obrambo pri izdelavi programa graditve, modernizacije, 
rekonstrukcije, vzdrževanja in uporabe zmogljivosti za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

3) usklajujejo medsebojna razmerja in določajo 
skupna stališča do proizvodno-programske usmeritve 
glede raziskovanja, razvoja in proizvodnje orožja in vo- 
jaške opreme ter dajejo Zveznemu sekretariatu za ljud- 
sko obrambo predloge in mnenja o razdelitvi oziroma 
o spremembi razdelitve proizvodno-programske usme- 
ritve ; 

4) skrbijo za pravočasno, kakovostno in smotrno iz- 
vrševanje obveznosti Iz pogodb o proizvodnji in prome- 
tu orožja in vojaške opreme In ukrepajo v ta: namen; 

5) skrbijo za uporabo določenih kriterijev in meril 
za organiziranje, ustanavljanje In združevanje organi- 
zacij združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo; 

6) upravljajo sredstva, ki se obvezno ali kako dru- 
gače združujejo v Skupnost IOVOJ; 

7) sodelujejo z Zveznim sekretariatom za ljudske 
obrambo in zveznim organom,, pristojnim za cene, pri 
urejanju odnosov na področju cen za orožja in vojaško 
opremo, •premljajo in analizirajo pogoje gospodarje- 
nja ter družbenoekonomski položaj organizacij združe- 
nega dela, И izdelujejo orožje in vojaško opremo, ter 
dajejo pobudo za izdajo predpisov in ukrepov, ki vpli- 
vajo na zboljšanje dela in poslovanja na tem področju; 

8) dajejo pobudo in organizirajo družbeno dogovar- 
janje in samoupravno sporazumevanje o vprašanjih, ki 
so splošnega družbenega ali skupnega pomena za udele- 
žence na področju proizvodnje in prometa orožja in vo- 
jaške opreme, ter analizirajo izvajanje in uresničevanje 
sklenjenih družbenih dogovorov in samoupravnih spo- 
razumov; 

9) usklajujejo medsebojne odnose in interese v 
zunanjetrgovinskem prometu orožja in vojaške opreme 
in skupaj z Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo 
sodelujejo pri sprejemanju programa izvoza orožja in 
vojaške opreme ter sprejemajo ukrepe za njegovo 
uresničevanje; ■ 

10) opravljajo druge zadeve in naloge, določene z 
zveznim zakottom oziroma zadeve in naloge, ki jih čla- 
nice določijo s samoupravnim sporazumom o združitvi 
v Skupnost IOVOJ. 

7. člen 
Da uresničujejo smotre iz 1. člena tega zakona na 

področju proizvodnje in prometa orožja in vojaške 
opreme, sodelujejo članice v Skupnosti IOVOJ s pri- 
stojnimi organi federacije, republik avtonomnih po- 
krajin in občin ter z Gospodarsko zbornico Jugoslavije, 
družbenopolitičnimi organizacijami in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi. 

8. člen 
Skupnost IOVOJ uresničuje enotnost sistema dela 

ter poseben družbeni interes na področju proizvodnje 
In prometa oro^a in vojaške opreme ob pogojih in na 

način, ki so določeni v tem in v drugih zveznih zako- 
. nih ter v samoupravnih splošnih aktih Skupnosti 
iovoj. 

9. člen 
Skupnost IOVOJ je pravna oseba s pravicami, ob- 

veznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po ustavi 
SFRJ, zveznem zakonu in samoupravnem sporazumu o 
združitvi v Skupnost IOVOJ. 

Sedež Skupnosti IOVOJ je v Beogradu. 

10. člen 
Skupnost IOVOJ upravljajo članice po načelih 

delegatskega sistema. 
Delegate v organe upravljanja Skupnosti IOVOJ 

delegirajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, na način, 
ki ga določa samoupravni sporazum o združitvi v Skup- 
nost IOVOJ. 

Medsebojna razmerja urejajo članice v Skupnosti 
IOVOJ s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
Skupnost IOVOJ ter z drugimi samoupravnimi splošni- 
mi akti Skupnosti IOVOJ, ki morajo biti v skladu s 
samoupravnim sporazumom o združitvi v . Skupnost 
IOVOJ in z zakonom. 

11. člen 
S samoupravnim sporazumom o združitvi v Skup- 

nost IOVOJ uredijo članice medsebojna razmerja v zve- 
zi z združitvijo in način uresničevanja smotrov združit- 
ve; določijo organe Skupnosti IOVOJ in njihovo delov- 
no področje ter izvolitev in odpoklic njihovih članov; 
uredijo postopek in način odločanja in način usklaje- 
vanja stališč; določ ijo zadeve in naloge Skupnosti 
IOVOJ v skladu s 7. in 8. členom tega zakona; določi- 
jo vprašanja, ki se urejajo z drugimi samoupravnimi 
sporazumi članic Skupnosti IOVOJ; določijo, o katerih 
vprašanjih organi Skupnosti IOVOJ sprejemajo samou- 
pravne splošne akte in obvezne sklepe za članice Skup- 
nosti IOVOJ; določijo pogoje in način, ob katerih lah- 
ko pristopijo k Skupnosti IOVOJ druge organizacije 
združenega dela in skupnosti; določijo način financira- 
nja Skupnosti IOVOJ; uredijo še druga vprašanja v 
zvezi z združitvijo v Skupnost IOVOJ. 

12. člen 
Individualni poslovodni organ Skupnosti IOVOJ 

oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa 
Skupnosti IOVOJ imenuje in razrešuje organ upravlja- 
nja Skupnosti IOVOJ v soglasju z Zveznim izvršnim 
svetom. 

Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
v delovni Skupnosti IOVOJ, določenimi s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi ali s statutom Skupnosti 
IOVOJ, imenuje in razrešuje organ upravljanja Skup- 
nosti IOVOJ; ta odloča tudi o uresničevanju posemeznih 
njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

13. člen 
Skupnost IOVOJ je dolžna Skupščino SFRJ, Zvez- 

ni izvršni svet in Zvezni sekretariat za ljudsko obram- 
bo obveščati o vprašanjih iz svojega delovnega področ- 
ja najmanj enkrat na leto oziroma po potrebi ali na 
njihovo zahtevo. 

14. člen 
Skupščina SFRJ opravlja družbeno nadzorstvo nad 

delom Skupnosti IOVOJ. 
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15. člen 
Zvezni izvršni svet nadzoruje zakonitost dela 

Skupnosti IOVOJ v vprašanjih Iz 6. člena tega zakona. 
Ce Zvezni izvršni svet ugotovi, da je samoupravni 

sporazum, sklenjen v okviru Skupnosti IOVOJ, ali drug 
samoupravni splošni akt Skupnosti IOVOJ v nasportju 
z ustavo SFRJ ali zveznim zakonom, zadrži njegovo iz- 
vršitev in sproži pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije 
postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zadr- 
žanega samoupravnega sporazuma oziroma drugega 
samoupravnega splošnega akta. 

Zvezni izvršni svet je dolžan sprožiti postopek pred 
Ustavnim sodiščem Jugoslavije v smislu drugega od- 
stavka tega člena v 30 dneh od dneva zadržanja akta. 
Ce Zvezni izvršni svet v omenjenem roku ne sproži 
postopka pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije, preneha 
zadržanost izvršitve akta s pretekom omenjenega roka. 
Ce je Zvezni izvršni svet sprožil postopek pred Ustav- 
nim sodiščem Jugoslavije, preneha zadržanost izvršitve 
akta, ko se konča omenjeni postopek. 

16. člen 
Ce se v Skupnosti IOVOJ ne zagotovi opravljanje 

posameznih zadev iz 6. člena, tega zakona, predpiše 
Zvezni izvršni svet na predlog Zveznega sekretariata 
za ljudsko obrambo začasne ukrepe za varstvo poseb- 
nega družbenega interesa in enotnosti sistema dela na 
področju proizvodnje in prometa orožja in vojaške op- 
reme. 

Zvezni izvršni svet razveljavi predpis, izdan po 
prvem odstavku tega člena, brž ko se v Skupnosti 
IOVOJ zagotovi opravljanje omenjenih zadev. 

17. člen 
Sredstva za delo Skupnosti IOVOJ zagotavljajo čla- 

nice. 
Kriterije in merila za zagotavljanje sredstev za de- 

lo Skupnosti IOVOJ ter način njihovega obračunava- 
nja in plačevanja določa samoupravni sporazum o zdru- 
žitvi- v Skupnost IOVOJ. 

18. člen 
Skupnost IOVOJ sprejme za vsako leto delovni 

načrt, finančni načrt in zaključni račun. 
,Za finančno poslovanje Skupnosti IOVOJ se upo- 

rabljajo predpisi, ki veljajo za organizacije združenega 
dela. 

19. člen 
Za opravljanje strokovnega, administrativno-teh- 

ničnega, pomožnega--in podobnega dela, ki je skupnega 
pomena za članice, se ustanovi delovna skupnost 
IOVOJ. 

S samoupravnim sporazumom o združitvi v Skup- 
nost IOVOJ oziroma z drugim samoupravnim splošnim 
aktom Skupnosti IOVOJ se določi strokovno, adminl- 
strativno-tehnično, pomožno In podobno delo, ki 
ga opravlja delovna skupnost Skupnosti IOVOJ. 

20. člen 
Na delovno skupnost Skupnosti IOVOJ ni mogoč« 

prenašati zadev, o katerih odločajo organi Skupnosti 
IOVOJ. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med 
delavci v delovni skupnosti Skupnosti IOVOJ In Skup- 
nostjo IOVOJ ureja samoupravni sporazum v skladu 
z zakonom In samoupravnim sporazumom o združitvi 
v Skupnost IOVOJ. 

21. člen 
Delovna skupnost Skupnosti IOVOJ ima vodjo, ki 

organizira delo v njej in ki je odgovoren za zakonitost 
dela in za izvrševanje njej poverjenih zadev in nalog. 

22. člen 
Skupnost industrije orožja in vojaške opreme Ju- 

goslavije, ki je bila ustanovljena do dneva uveljavitve 
tega zakona, mora svojo organizacijo, delo In poslova- 
nje, kakor tudi samoupravne splošne akte uskladiti s 
tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve. 

23. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Urad- 

nem listu SFRJ«. 

585. 

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

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O EKONOMSKIH IN 
DRUGIH ODNOSIH V PROIZVODNJI IN PROMETU 

OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

Razglaša se zakon o ekonomskih in drugih od- 
nosih v proizvodnji In prometu orožja In vojaške 
opreme, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne 16. maja 1979. 

PR št, 775. 
Beograd, 16. maja 1979. 

Podpredsednik 
Predsedstva SFRJ: 

Lazar Koliševski s. r. 

Predsednik f 
Skupščine SFRJ: 

Dragoslav Markovič s. r. 

2 
ZAKON 

O EKONOMSKIH IN DRUGIH ODNOSIH V PROIZ- 
VODNJI IN PROMETU OROŽJA IN VOJAŠKE OP- 

REME 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja posebne pogoje In način uresni- 

čevanja ekonomskih In drugih odnosov na področju 
ćen za orožje In vojaško opremo; zunanjetrgovinskega 
prometa orožja in vojaške opreme; deviznega pos- 
lovanja v zvezi z zunanjetrgovinskim prometom orožja 
In vojaške opreme; vlaganja tujih oseb v organizacije 
tdruženega dela, ki Izdelujejo orožje in vojaško op- 
remo) gospodarskih dejavnosti, ki jih ' opravljajo * 

Objavljen v »»Uradnem listu SFRJ« številka 25 z dne 
1. junija 1679. 
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tujini organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
orožje in vojaško opremo; oddajanja graditve inve- 
sticijskih objektov tujim izvajalcem; način in pogoje 
uresničevanja posebnega družbenega interesa v proiz- 
vodnji in prometu orožja in vojaške opreme, kakor 
tudi pravice in dolžnosti ter medsebojne odnose or- 
ganizacij združenega dela, drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter organov in organizacij druž- 
benopolitičnih skupnosti na področjih, ki jih ureja ta 
zakon. 

Ta zakon se nanaša; 
1) na organizacije združenega dela, ki smejo po 

zveznem zakonu, s katerim se ureja proizvodnja orožja 
In vojaške opreme, izdelovati orožje in vojaško op- 
remo; 

2) na organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije ter skupnosti, katere izdelujejo 
sredstva ali opravjjajo storitev iz drugega odstavka 2. 
člena tega zakona, ki Imajo poseben pomen za proiz- 
vodnjo orožja in vojaške opreme; 

3) na organe družbenopolitičnih skupnosti iz 4. 
člena tega zakona. 

2. člen 
Proizvodnja In promet orožja in vojaške opreme 

sta dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
Proizvodnja in promet gotovih proizvodov, pol- 

izdelkov, sklopov, podsklopov, delov, reprodukcijskega 
materiala, surovin in drugih sredstev, kakor tudi op- 
ravljanje storitev v proizvodnji in prometu orožja In 
vojaške opreme, ki so posebnega pomena za proizvod- 
njo orožja In vojaške opreme za opremljanje oboroženih 
Bil Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
za druge potrebe ljudske obrambe, imajo prioritetni 
pomen 

3. člen 
Odnosi na_področjih iz 1. člena lega zakona med 

organizacijami združenega dela, drugimi samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi ter organi in or- 
ganizacijami družbenopolitičnih skupnosti temeljijo 
in se urejajo na načelih trajnega zagotavljanja razvoja 
in proizvodnje orožja in vojaške opreme za oborožene 
sile Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
za druge potrebe ljudske obrambe ter medsebojne po- 
vezanosti in odvisnosti pri pridobivanju in razpore- 
janju dohodka organizacij združenega dela, ki izde- 
lujejo orožje in vojaško opremo, v skladu z uresniče- 
vanjem posebnega družbenega interesa na področju 
proizvodnje in prometa orožja in vojaške opreme. 

4. člen 
Da bi bilo zagotovljeno uresničevanje posebnega 

družbenega interesa in prioritetnega pomena iz 2. 
člena tega zakona, nastopajo organi družbenopoliti- 
čnih skupnosti v skladu z določbami tega zakona in v 
mejah pravic in dolžnosti, določenih z ustavo in za- 
konom, z ukrepi, ki so potrebni, da se zagotovijo 
materialni in drugi pogoji za proizvodnjo in promet 
orožja in vojaške opreme ter za uspešno in učinko- 
vito opremljanje oboroženih in drugih sil ljudske 
obrambe z orožjem in vojaško opremo domače izdelave, 
kakor tudi, da se izvršujejo mednarodne obveznosti 
Socialistične federativne republike Jugoslsavije. 

5. člen 
^a orožje in vojsšKo opremo po tem zakonu se 

Štejejo: funkcionalni kompleti ali sistemi, namenjeni 

za opremljanje oboroženih sil Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije ali za druge potrebe 
ljudske obrambe, ki obsegajo temeljno sredstvo (ladjo; 
letalo, tank, top, vozilo, puško, radijsko napravo Idr.') 
In elemente, ki zagotavljajo avtonomno namensko 
funkcijo kompleta ali sistema pri Izvrševanja nalog 
(strelivo, razstrelivo, smodnik, pirotehnična, dimna in 
zažigalna sredstva, specialne elektronske priprave,' 
optična sredstva idr.); specialna sredstva za obrambo 
in radiacijsko-biološko-kemično zaščito; agregate; spe- 
cialno orodje in pribor; specifično embalažo za trans- 
port in hrambo, kakor tudi tehnično in eksploatacijsko 
dokumentacijo. 

II. ODNOSI NA PODROČJU CEN ZA OROŽJE IN 
VOJAŠKO OPREMO 

6. člen 
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 

ženega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, 
ter pristojni zvezni organi urejajo ob pogojih socia- 
listične blagovne proizvodnje in ob pogojih medse- 
bojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti odnose 
na področju cen za orožje in vojaško opremo v skladu 
s temelji sistema cen, s planom razvoja, graditve in 
opremljanja oboroženih sil Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, s srednjeročnimi in letnimi pro- 
grami graditve, modernizacije, rekonstrukcije, vzdr- 
ževanja in uporabe zmogljivosti za proizvodnjo orožja 
in vojaške opreme (v nadaljnjem besedilu; program 
graditve), s programom razvoja in proizvodnje orožja 
in vojaške opreme (v nadaljnjem besedilu: program 
proizvodnje), z družbenim planom Jugoslavije, s skup- 
nim planom proizvodnje orožja in vojaške opreme ter 
z drugimi akti, s katerimi se urejajo odnosi na področju 
proizvodnje in prometa orožja in vojaške opreme. 

Pri urejanju na področju cen za orožje in vojaško 
opremo so dolžni delavci v organizacijah združenega 
dela iz prvega odstavka tega člena in pristojni zvezni 
organi paziti na usklajenost odnosov V družbeni repro- 
dukciji in na usmerjenost celotnega materialnega in 
družbenega razvoja v skladu z uresničevanjem skup- 
nih interesov in smotrov na podlagi medsebojnih odnosov 
in enakopravnosti pri pridobivanju dohodka, združe- 
vanja dela in sredstev ter povečevanja produktivnosti 
in učinkovitosti dela. 

Z urejanjem odnosov na področju cen za orožje 
in vojaško opremo po tem zakonu je mišljeno samo- 
stojno oblikovanje cen za orožje in vojaško opremo 
po delavcih v organizacijah združenega dela, obliko- 
vanje cen z družbenimi dogovori in s samoupravnimi 
sporazumi ter predpisovanje cen po pristojnih zveznih 
organih, kot tudi urejanje načina opravljanja druž- 
bene kontrole cen. 

7. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela, ki izde- 

lujejo orožje in vojaško opremo, ter pristojni zvezni 
organi urejajo odnose na področju cen za orožje in 
vojaško opremo z družbenimi dogovori in samoup- 
ravnimi sporazumi o cenah za orožje in vojaško opre- 
mo, ki jih sklepajo med seboj, kakor tudi z drugimi 
samoupravnimi splošnimi akti. 

8. eien 
Politika cen za orožje in vojaško opremo se 

določa v skladu z dogovorom o osnovah družbenega 
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plana Jugoslavije na področju orožja in vojaške op- 
reme, г družbenim planom Jugoslavije in aktom o 
njegovom uresničevanju, pri čemer so izhodišče smotri 
In naloge, ki so določeni v or/ienjenih aktih, ter plan 
razvoja, graditve in opremljanja oboroženih sil Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, odnosi pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka, zagotavljanje 
reprodukcijske sposobnosti zmogljivosti za proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme in s tem zakonom določeni 
kriteriji, kakor tudi ustrezni kriteriji, določeni v zvez- 
nem zakonu, s katerim se urejajo temelji sistema cen 
in družbena kontrola cen. 

Predpise za izvajanje politike cen iz prvega od- 
stavka tega člena izda Zvezni izvršni svet na pred- 
log Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo in zvez- 
nega organa, ki je pristojen za cene. 

9. člen 
Da bi se uresničevali sinom in naloge, določeni 

v planih razvoja, graditve in opreml:)anJaj oboroženih 
sil Socialistične federativne republike Jug'oslavije ter 
drugih potreb ljudske obrambe v miru in v vojni 
z orožjem in vojaško opremo domače izdelave ob 
najugodnejših , pogojih, so pri urejanju odnosov na 
področju cen za orožje in vojaško, opremo izhodišče 
tile kriteriji; 

1) zagotavljanje učinkovitega in smotrnega razvo- 
ja, proizvodnje in prometa orožja in vojaške opreme 
ter reprodukcijske sposobnosti zmogljivosti za razvoj 
in proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

2) materialna bilanca na področju orožja in vojaš- 
ke opreme oziroma razmerje med proizvodnjo in po- 
rabo, uvoz iz izvoz ter rezerve orožja in vojaške op- 
reme, kakor tudi gotovih proizvodov', polizdelkov, sklo- 
pov, podsklopoV, delov, reprodukcijskega materiala, 
surovin, storitev in drugih sredstev, kf so posebnega 
pomena za njuno 'proizvodnjo; 

3) odnosi pri pridobivanju in delitvi dohodka in 
odvisnost- dohodka od produktivnosti dela in uspešnosti 
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi pri 
proizvodnji orožja in .vojaške opreme; 

4) gibanje cen za gotove proizvode, polizdelke, 
sklope, podsklope, dele, reprodukcijski material, suro- 
vine,. storitve idr, ter njihov vpliv na cene za orožje 
in vojaško opremo; 

5) gibanje cen za orožje in vojaško opremo^ na tu- 
jem trgu oziroma v mednarodni menjavi Socialistične 
federativne republike Jugoslavije ter njihov vpliv na 
cene za orožje in vojaško opremo v domači proizvod- 
nji, da bi se dognali in spodbujali porast produktiv- 
nosti dela, smotrna uporaba družbenih sredstev.in kre- 
pitev drugih kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja v 
proizvodnji orožja in vojaške opreme; 

6) spodbujanje razvoja proizvajalnih sil, zlasti pa 
krepitev materialne osnove združenega dela na pod- 
ročju orožja in vojaške opreme v skladu s planiranim 
razvojem na tem področju; 

7) specifičnosti, ki izvirajo iz značaja orožja in 
vojaške opreme ter njihovega razvoja, proizvodnje in 
prometa. 

Zvezni izvršni svet lahko izda na predlog Zveznega 
sekretariata za,ljudsko obrambo predpise za uporabo 
kriterijev iz prvega odstavka tega člena. 

10. člen 
Z družbenim dogovorom o cenah za orožje in vo- 

jaško opremo se urejajo osnove, kriteriji in merila za 

urejanje odnosov na področju cen za orožje in vojaško 
opremo, kakor tudi za gotove proizvode, polizdelke, 
sklope, podsklope, dele, reprodukcijski material, suro- 
vine ter druga sredstva in storitve v proizvodnji in 
prometu orožja in vojaške opreme, ki so posebnega 
pomena za njuno proizvodnjo, in razčlenjuje način za 
uporabo kriterijev iz 9. člena tega zakona. 

Družbeni dogovor iz prvega odstavka tega člena 
sklenejo organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
orožje in vojaško opremo, gotove proizvode, polizdel- 
ke, sklope, podsklope, dele, reprodukcijski material, 
surovine in druga sredstva, oziroma organizacije zdru- 
ženega dela, ki opravljajo storitve posebnega pomena 
za proizvodnjo orožja in vojaške opreme, in Zvezni iz- 
vršni svet ali organ, ki ga ta pooblasti. 

11. člen 
Udeleženci družbenega dogovora iz 10. člena tega 

zakona so dolžni dati pobudo, .za sklenitev družbenega 
dogovora o cenah za orožje in vojaško opremo oziroma 
za storitve v njuni proizvodnji in prometu v šestih me- 
secih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Ce v roku iz prvega odstavka tega člena ni dana 
pobuda za sklenitev družbenega dogovora iz omenje- 
nega odstavka oziroma če. v roku, ki ga določi Zvezni 
izvršni svet, omenjeni družbeni dogovor ni sklenjen ali 
kakorkoli neha veljati, lahko predpiše Zvezni izvršni 
svet merila in način za oblikovanje cen za orožje in 
vojaško-op.remo oziroma za storitve v njuni proizvodnji 
in prometu ali zanju sam predpiše cene v skladu z 
določbami tega zakona. 

Predpis, izdan na podlagi drugega odstavka tega 
člena, se uporablja, dokler se vprašanja, ki so z njim 
urejena, ne uredijo z družbenim dogovorom po tem 
zakonu. 

12. člen 
Družbeni "dogovor iz 10. člena tega zakona vsebuje 

tudi določbe: o ukrepih, s katerimi se zagotavlja upo- 
raba kriterijev in meril, določenih z dogovorom; o 
ureditvi medsebojnih odnosov v primeru, če nastanejo 
v proizvodnji- in prometu orožja in vojaške opreme iz- 
redne okoliščine; o načinu odpravljanja vpliva večjih 
gospodarskih in drugih motenj na cene za orožje in 
vojaško opremo in cene za gotove proizvode in druga 
sredstva ter storitve, ki so posebnega pomena za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme (drugi odstavek 2. 
člena); o roldh in postopku za spreminjanje cen za 
orožje in vojaško opremo ter za sredstva in storitve iz 
drugega odstavka 2. člena tega zakona ter načinu in 
kontroli izvajanja dogovora, kakor tudi o drugih vpra- 
šanjih, ki so pomembna za oblikovanje cen za orožje 
in vojaško opremo. 

13. člen 
S samoupravnimi sporazumi o cenah za orožje in 

vojaško opremo se .usklajujejo interesi in urejajo od^ 
nosi, ki so skupnega pomena za organizacije združe- 
nega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, ter 
za organizacije združenega dela, ki proizvajajo gotove 
proizvode, polizdelke, sklope, podsklope, dele. repro- 
dukcijski material, surovine in druga sredstva ali op- 
ravljajo storitve v proizvodnji in prometu orožja in vo- 
jaške opreme, ki so posebnega pomena za njuno pro- 
izvodnjo, ter natančneje razčlenjujejo osnove, kriteriji 
in merila iz družbenega - dogovora o cenah za orož- 
je in vojaško oprema, 
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14. člen 
Samoupravni sporazum iz 13. člena lega zakona in 

drugi samoupravni sporazumi vsebujejo zlasti določbe: 
1) o medsebojnih dobavah in prevzemu orožja in 

vojaške opreme, gotovih proizvodov, polizdelkov, sklo- 
pov, podsklopov, delov, reprodukcijskega materiala, 
eurovin in drugih sredstev oziroma o pačin.u opravlja- 
nja storitev v" proizvodnji .in prometu orožja.in vojaš- 
ke opreme, ki so posebnega pomena za njuno proiz< 
vodnjo; 

2) o medsebojnih odnosih pri pridobivanju in de- 
litvi skupnega prihodka in skupnega dohodka, dose- 
ženega z, združevanjem dela in sredstev; 

3) o načinu prevzemanja skupnega fizika pri pro- 
izvodnji in prometu orožja in vojaške opreme; 

. 4) o postopku in načinu medsebojnega obveščanja 
o oblikovanju in spremembah cen za orožje in vojaš- 
ko opremo, gotove proizvode, polizdelke, sklope, pod- 
sklope, dele, reprodukcijski material, surovine in dru- 
ga sredstva ter cen za storitve v proizvodnji in pro- 
metu orožja'in vojaške opreme, ki so posebnega pome- 
na za. njuno proizvodnjo; 

5) o rokih in postopku za spreminjanje .samou- 
pravnih sporazumov o cenah iz 13. člena tega zakona in 
drugih samoupravnih sporazumov. 

15, člen 
Samoupravni sporazum iz 13. člena tega zakona 

sklenejo organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
orožje in vojaško opremo, oziroma- organizacije zdru- 
ženega dela, ki proizvajajo gotove proizvode, polizdel- 
ke, sklope, podsklope, dele; teprodukcijski .maferfal, su- 
rovine in druga sredstva ali opravljajo posamezne sto- 
ritve v proizvodnji in prometu orožja in vojaške opre- 
me, ki so posebnega pomena za njuno proizvodnjo; ter 
Skupnost' industrije orožja in- vojaške opreme Jugosla- 
vije in Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo. 

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo sklepa sa-- 
moupravne sporazume z organizacijami združenega de- 
la iz prvega odstavka tega člena v primerih, kadar 

■združuje ali vlaga sredstva, s katerimi razpolaga, v 
razvoj, proizvodnjo in promet orožja in vojaške opre- 
me, v graditev, rekonstrukcijo in modernizacijo njiho-' 
vih zmogljivosti^.ter v drugih primerih, kadar prispeva 
s svojimi sredstvi k učinkovitejšemu in smotmejšemu- 
razvoju in proizvodnji orožja in vojaške opreme ter 
gotovih proizvodov, polizdelkov, sklopov, podsklopov; 
delov, reprodukcijskega materiala, surovin in storitev 
za njuno proizvodnjo. 

16. člen 
Ce samoupravni sporazum iz 13. č lena, tega zakona 

ni sklenjen v šestih mesecih od dneva, ko je bila dana 
pobuda za njegovo sklenitev, ali če kakorkoli neha ve- 
ljati, lahko izda Zvezni svet predpise o razčlenitvi me- 
ril za oblikovanje cen za orožje in- vojaško opremo 
oziroma predpiše irierila za oblikovanje cen za gotove 
proizvode, polizdelke, sklope, podsklope, dele, repro- 
dukcijski material, surovine in druga sredstva ter za 
storitve v proizvodnji in prometu orožja in vojaške op- 
reme, ki so posebnega pomena za njuno proizvodnjo, 
Izvzemšl odnose iz 2. točke 14. člena tega zakona. 

Predpisi, izdani na podlagi prvega odstavka tega 
člena, se uporabljajo, dokler se ne sklene samoupravni 
sporazum po 13. členu tega zakona, oziroma 
te uporabljajo za organizacije združenega dela, ki ne 
sklenejo samoupravnega sporazuma ali mu ne pristo- 
pijo, dokler tega ne storijo., 

, 17. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela, ki izdelu- 

jejo orožje in vojaško opremo, gotove proizvode, pol- 
izdelke, sklope, podsklope, dele, reprodukcijski mate- 
rial, surovine in druga .sredstva oziroma ki opravljajo 
storitve v .proizvodnji in: prometu orožja in, vojaške 
opreme, ki so posebnega pomena za njuno proizvodnjo, 
oblikujejo v odnosih rpedsebojne odvisnosti, poveza- 
nosti in odgovornosti samostojno cene za orožje in yo-' 
jaško opremo, gotove proizvode, polizdelke, sklope, pod- 
sklope, dele, reprodukcijski material, surovine in druga 
sredstva ter za storitve v proizvodnji in prometu orožja 
in vojaške opreme, ki, so posebnega pomena za njuno 
proizvodnjo in promet, v skladu s tem zakonom, na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi,, družbenim dogovo- 
rorn in samoupravnim sporazumom. 

18. člen 
Cena za predmete oborožitve in vojaške opreme, 

gotove proizvode, polizdelke, sklope, podsklope, dele, 
reprodukcijski material, surovine in druga sredstva ozi- 
roma cena za storitve .v proizvodnji in prometu orožja 
in vojaške opreme, ki' so posebnega pomena za njuno 
proizvodnjo in promet, se določi s samoupravnim spo- 
razumom ali s pogodbo, ki se sklene med organizacija- 
mi združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo, in drugimi organizacijami združenega dela, 
oziroma s pogodbo, ki se sklene med organizacijami 
združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opre- 
mo ali drugimi organizacijami združenega dela in 
Zveznim sekretariatom, za ljudsko obrambo. 

19. člen 
Glede postopka, po katerem se sklene, spremeni in 

dopolni, razveže oziroma neha veljati in začne veljati 
družbeni dogovor iz 10. člena tega zatona oziroma sa- 
moupravni sporazum iz 13. člena tega^zakona, se upo- 
rabljajo zvezni zakoni, ki urejajo ta vprašanja, če nI 
s tem zakonom drugače določeno. 

20. čleri 
Z družbeno kontrolo cen na področju orožja in vo- 

jaške opreme so po tem zakonu mišljeni; kontrola upo- 
rabe kriterijev o cenah, ki šo določeni s tem zakonom, 
in meril iz sklenjenih družbenih dogovorov, in samo- 
upravnih sporazumov ter nai podlagi tega zakona iz- 
danih predpisov; kontrola vedenja udeležencev družbe- 
nih dogovorov in samoupravnih sporazumov pri obli- 
kovanju cen; ukrepi zoper udeležence, ki se ne ravnajo 
po določbah tega zakona, sklenjenih družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazumov, ter ukrepi nepo- 
■redne kontrole cen. 

Ce pristojni organ federacije z ukrepom neposred- 
ne kontrole cen za orožje in vojaško opremo predpiše 
ceno, ki je nižja od cene, ki bi se oblikovala po krite- 
rijih iz tega zakona oziroma iz družbenih dogovorov 
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In samoupravnih sporazumov, sklenjenih po tem zako- 
nu, in če na ta način prizadene organizacije združenega 
dela v njihovi enakopravnosti pri pridobivanju dohod- 
ka in razpolaganju z rezultati dela, je dolžan določiti 
kompenzacijo v skladu z zveznim zakonom. 

21. člen 
Zadeve v zvezi s cenami na področju orožja In 

vojaške opreme po tem zakonu, Isi jih za druge pro- 
izvode in storitve opravljajo za cene pristojni organi 
po posebnem zveznem zakonu, opravlja zvezni organ, 
ki je pristojen za cene, ob pogojih in na način, ki jih 
predpiše Zvezni izvršni svet na predlog Zveznega se- 
kretariata za ljudsko obrambo, in'^veznega, organa, 
pristojnega za cene.' 

. 22. člen 
Za urejanje razmerij med cenami in oblikovanje 

cen ter za določanje politike cen in opravljanje druž- 
bene kontrole cen na področju orožja in vojaške opre- 

' me se smiselno uporabljajo določbe zveznega zakona 
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Zvezni izvršni svet določ i na predlog Zveznega se- 
kretariata za ljudsko obrambo- in zveznega organa, 
pristojnega za cene, način smiselne uporabe zveznega 
zakona iz prvega odstavka tega člena za urejanje raz- 
metij med cenami in oblikovanje cen na področju orož- 
ja in vojaške opreme, za uresničevanje določene poli- 
tike" cen in za opravljanje družbene kontrole teh cen. 

III. ODNOSI V ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU 
OROZJA^IN vajaSke opreme 

23. člen 
1 Zunanjetrgovinski promet orožja in vojaške opre- 

me se sme opravljati samo za uresničevanje planov 
razvoja, graditve in opremljanja oboroženih sil Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije in drugih 
potreb ljudske obrambe in za izvrševanje mednarodnih 
obveznosti Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije. 

Zunanjetrgovinski promet orožja in vojaške opre- 
me je omejen in se sme opravljati ob pogojih in na 
način, ki so določeni z zveznim zakonom. 

24. člen 
Za zunanjetrgovinski promet orožja in vojaške op- 

reme po tem zakonu se štejejo: 
1) izvoz in uvoz orožja in vojaške opreme oziroma 

opreme za proizvodnjo orožja in vojaSke opreme ter 
gotovih proizvodov, polizdelkov, sklopov, podsklopov in 
.delov, ki se uporabljajo pri njuni proizvodnji; 

2) izvoz in uvoz reprodukcijskega materiala in 
surovin za proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

3) posli poStovno-tehničnega sodelovanja, posli 
dolgoročne proizvodne kooperacije in posli v zvezi s pri- 
dobivanjem in odstopanjem materialnih pravic iz nas-: 
lova tehnologije na področju orožja in vojaške opreme; 

.4) izvajanje investicijskih del v tujini (projektira- 
nje, graditev, opremljanje idr. zmogljivosti za proiz- 
vodnjo orožja in vojaške opreme ter dragih vojaških 
objektov); 

5) pošli zastopanja tujjh firm, posli'• posredovanjs 
v zunanjetrgovinskem prometu orožja in vojaške op- 
reme," posli cemgnfa in druge storitve v prometu orož- 
ja in voiaške Orfrčfije. 

25. člen 
Zunanjetrgovinski promet orožja in vojaške opre- 

me iz 24. člena tega zakona opravlja Zvezni sekretariat 
za ljudsko obrambo oziroma po njegovem pooblastilu 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s po- 
sebnim namenom. 

Zunanjetrgovinski promet orožja in vojaške opre- 
me iz 24. člena tega zakona smejo opravljati tudi or- 
ganizacije združenega dela, če dobijo za njegovo oprav- 
ljanje dovoljenje Zveznega sekretariata za ljudsko ob- 
rambo. 

26. člen 
Zvezni izvršni svet določi, katera oprema, proizvo- 

di, polizdelki, sklopi, podsklopi, deli, reprodukcijski ma- 
terial ali surovine iz 1. in 2. točke 24. člena tega zakona 
Se smejo izvažati ali uvažati samo s posebnim dovo- 
ljenjem, ki ga izda Zvezni sekretariat za ljudsko ob- 
rambo. 

27. člen 
Družbenopolitične skupnosti, organizacije ..združe- 

nega dela in druge samoupravne- organizacije ter skup- 
nosti uvažajo po Zveznem sekretariatu za ljudsko ob- 
rambo orožje in vojaško opremo za teritorialno obram- 
bo in za druge potrebe ljudske obrambe, ki so jih po 
predpisih dolžne financirati. 

Predpise o uvozu orožja in vojaške opreme iz pr- 
vega odstavka tega člena izda zvezni sekretar za ljud- 
sko obrambo. 

28. člen 
Orožje in vojaško opremo oziroma opremo ža nju-. 

no proizvodnjo, gotove proizvode, polizdelke, sklope, 
podsklope, dele in druga sredstva je dovoljeno izvažati 
samo, če 'so bili sprejeti v oborožitev oboroženih sii 
Socialistične federativne, republike Jugoslavije in če so 
bili izdelani oziroma proizvedeni po tehnični dokumen- 
taciji in drugih pogojih, ki jih predpiše zvezni sekre- 
tar za ljudsko obrambo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena je dovoljeno 
izvažati orožje in vojaško opremo oziroma opremo za 
njuno proizvodnjo, gotove proizvode, polizdelke, sklope, 
podsklope, dele in druga sredstva tudi, če so bili izde- 
lani oziroma proizvedeni po posebni tehnični dokumen- 
la5iji in pogojih, določenih v pogodbi s tujim kupcem, 
h kateri je dal soglasje Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

29. člen 
Izvoz' orožja In vojaške opreme oziroma gotovih 

proizvodov, polizdelkov, sklopov, podsklopov, delov, in 
opreme za proizvodnjo orožja in vojaške opreme ter 
storitve v njuni proizvodnji in prometu se opravljajo 
na podlagi programa izvoza orožja in vojaške opreme. 

Program izvoza orožja iri vojaške opreme sprej- 
mejo Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov 
84posebnim namenom in organizacije združenega dela, 
ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, v okviru Skup- 
nosti industrije orožja in vojaške opreme Jugoslavije 
v soglasju z Zveznim sekretariatom za ljudsko obram- 
bo. 

30. člen 
Uvoz orožja in vojaške opreme oziroma gotovih 

proizvodov, polizdelkov, sklopov, podsklopov, delov, su- 
rovin, reprodukcijskega materiala, opreme za proizvod- 
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njo orožja in vojaške opreme idr. se opravlja na pod- 
lagi programa uvoza orožja in vojaške opreme, ki ga 
sprejme. Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo. 

31. člen 
Programa iz 29, in 30. člena tega zakona se sprej- 

meta v skladu s plani razvoja, graditve in opremljanja 
oboroženih sil Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije in drugih potreb ljudske obrambe, z družbe- 
nim planom Jugoslavije in drugimi akti, s katerimi se 
urejajo vprašanja proizvodnje in prometa orožja in 
vojaške opreme. 

32. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

in vojaško opremo, in druge organizacije združenega 
dela, Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in Zvezna 
direkcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim 
namenom lahko sklepajo s tujimi pravnimi in fizični- 
mi osebami pogodbe o izvajanju investicijskih del v 
tujini, ki se nanašajo na graditev zmogljivosti za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme in drugih vojaških 
objektov, ob pogojih in na način, kT jih v skladu z 
zveznim' zakonom predpiše Zvezni izvršni svet. 

Organizacije združenega dela in Zvezna direkcija 
za promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom 
smejo storiti predhodna in pripravljalna dejanja za 
sklepanje pogodb iz prvega odstavka tega člena samo 
na podlagi' soglasja Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo. 

Pogodba iz'prvega odstavka, tega člena se sme skle-, 
niti samo na podlagi dovoljenja Zveznega sekretariatđ - 
za ljudsko obrambo. 

Pogodbo, sklenjeno po tretjem odstavku tega člena, 
je treba v roku, ki je določen v izdanem dovoljenju, 
predložiti Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo, 
da jo evidentira. 

33. člen 
Prijavo o sklenitvi pogodbe ter prijavo o razvezi 

sklenjene pogodbe o poslih zunanjetrgovinskega pro- 
meta orožja in vojaške opreme predloži Zvezna direk- 
cija za promet in rezerve proizvodov s posebnim na- 
menom oziroma organizacija združenega dela Narodni 
banki Jugoslavije., 

Zvezni sekretar za ljudsko obrambo izda predpise 
o vsebini prijave iz prvega odstavka tega člena ter o 
načinu in rokih za njeno predložitev. 

34. "č len 
Posli zastopanja tujih firm in posli posredovanja 

v zunanjetrgovinskem prometu orožja in vojaške op- 
reme se opravljajo ob pogojih in na način, ki jih pred- 
piše Zvezni izvršni svet. 

Predhodna in pripravljalna dejanja za sklepanje 
pogodb o poslih iz prvega odstavka tega člena in nji- 
hovo sklenitev dovoljuje Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

Pogodbe iz drugega odstavka tega člena se registri- 
rajo v Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo ob 
pogojih in na način, ki jih predpiše zvezni sekretar za 
ljudsko obrambo. 

35. člen 
Ukrepe o začasni omejitvi zunanjetrgovinskega 

prometa orožja in vojaške opreme izda Zvezni izvršni, 
svet. 

Ukrepe o začasni omejitvi zunanjetrgovinskega 
prometa opreme za proizvodnjo orožja in vojaške op- 
reme, gotovih proizvodov, polizdelkov, sklopov, pod- 
sklopov, delov, reprodukcijskega materiala, surovin in 
drugih sredstev ter. storitev v proizvodnji in. prometu 
orožja in vojaške opreme, ki so posebnega pomena za 
njuno proizvodnjo, izda Zvezni izvršni svet-po določ- 
bah zveznega zakona, s katerim se ureja promet blaga, 
in storitev s tujino, pazeč pri tem na uresničevanje plar 
nov razvoja, graditve in opremljanja oboroženih sil So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije ter drugih 
potreb ljudske obrambe in na izvrševanje mednarod- 
nih obveznosti Socialistične federativne republike Ju-, 
gdslavije. 

O izdanih začasnih ukrepih -omejitve zunanjetrgo- 
vinskega prometa predmetov oborožitve in vojaške op- 
reme je dolžan Zvezni izvršni svet takoj obvestiti 
Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. 

36. člen 
Določbe zveznega zakona, s katerim se ureja pro- 

met blaga in storitev s tujino, in tudi ne določbe zvez- 
nega carinskega zakona, ki se nanašajo na postopek in 
način carinjenja, pregledovanja blaga in opravljanje 
nadzorstva, se' ne uporabljajo za posle zunanjetrgovin- 
skega prometa, ki jih za oborožene sile Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije ali po odloku Zvez'nega 
izvršnega sveta za izvrševanje mednarodnih obveznosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije oprav- 
lja neposredno Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo 
oziroma po njegovem pooblastilu Zvezna direkcija za 
promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom. 

Predpise o načinu opravljanja zunanjetrgovinske- 
ga prometa iz prvega odstavka tega člena izdii zvezni 
sekretar za ljudsko obrambo. 

Predpise za uporabo določb zveznega zakona o ca- 
rinah, postopku in načinu carinjenja, pregledu blaga 
in opravljanju nadzorstva nad -zunanjetrgovinskim 
prometom iz prvega odstavka tega člena izda direktor 
Zvezne carinske uprave v sporazumu z zveznim se- 
kretarjem za ljudsko obrambo. 

3.7. člen 
Posle zunanjetrgovinskega prometa orožja in vo- 

jaške opreme iz 24. člena tega zakona po pooblastilu 
Zveznega sekretariata za ljudsko, obrambo opravlja 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s po- 
sebnim namenom v svojem imenu in na svoj račun 
ter v svojem imenu in na račun organizacij združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, ali v nji- 
hovem imenu in na'njihov račun. 

38. člen 
Osnove, kriterije in merila za urejanje odnosov pri 

opravljanju poslov zunanjetrgovinskega prometa iz 24. 
člena tega zakona ter drugih vprašanj v zvezi s tem 
prometom, ki jih Zvezna direkcija za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim namenom opravlja za organiza- 
cije združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo oziroma sodelujejo pri njuni proizvodnji, ureja 
družbeni dogovor. 

Družbeni dogovor Iz prvega odstavka tega člena 
sklenejo Zvezni izvršni svet in organizacije združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo oziroma 
sodelujejo pri njuni proizvodnji, v okviru Skupnosti 
industrije orožja in vojaške opreme Jugoslavije. 
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Usklajevanje interesov in urejanje odnosov, skup- 
nega pomena in natančnejša razčlenitev osnov, krite- 
rijev in meril družbenega dogovora iz prvega odstavka 
tega člena se urejajo s samoupravnimi sporazumi o 
zunanjetrgovinskem prometu orožja in vojaške opreme, 
ki jih sklenejo organizacije združenega dela iz dru- 
gega odstavka tega člena in Zvezni-sekretariat za ljud- 
sko obrambo — Zvezna direkcija za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim namenom. 

39. člen 
S samoupravnim sporazumom iz -tretjega odstavka 

33. člena tega zakona se uredijo zlasti: 
1) pogoji in način organiziranega tn enotnega op- 

ravljanja zunanjetrgovinskega prometa; 
2) medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z raz- 

iskovanjem, razvojem in proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme za izvoz; 

3) natančnejši pogoji in način programiranja izvo- 
za in uvoza orožja in vojaške opreme; 

4) ugotavljanje priKodka, ki se ustvari z zunanje- 
trgovinskim prometom, katerega opravlja Zvezna di- 
rekcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim 
namenom za organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
orožje in vojaško opremo, in ugotavljanje poslovnih 
stroškov Zvezne direkcije za promet in rezerve proiz- 
vodov s nosobnim namenom; 

5) razdelitev ustvarjenega prihodka med organizar 
cije združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo; 

6) rizik, - ki ga Skupno prevzemajo organizacije 
.združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opre- 
mo, ter Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvo- 
dov s posebnim namenom v zvezi s posli zunanjetrgo- 
vinskega prometa iz 24. člena tega zakona; 

7) združevanje sredstev za razvoj in proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme za izvoz, za kreditiranje iz- 
voza .orožja in vojaške opreme, za ustvarjanje rezerv 
orožja in vojaške opreme za izvoz, za spodbujanje iz- 
voza orožja in vojaške opreme ter -za zavarovanje pred 
rizikom v poslih izvoza orožja in vojaške opreme. 

8) ukrepi, ki jih. bodo udeleženci samoupravnega 
sporazuma sprejemali oziroma predlagali v mejah svo- 
jih pravic in dolžnosti, da bi pospešili zunanjetrgovin- 
ski promet orožja in vojaške opreme/ 

S samoupravnim sporazumom iz prvega odstavka 
tega člena se uredijo tudi druga vprašanja zunanjetr- 
govinskega prometa orožja in vojaške opreme iz 24. 
člena tega zakona, ki so pomembna za" udeležence sa- 
moupravnega sporazuma. 

40. člen 
Ce se družbeni dogovor iz prvega odstavka 38. čle- 

na ne sklene v šestih mesecih od dneva uveljavitve te- 
ga zakona ali če kakorkoli neha veljali, izda Zvezni iz- 
vršni svet predpis, s katerim uredi vprašanja iz prvega 
odstavka 38. člena tega zakona. 

Ce se samoupravni sporazum iz tretjega odstavka 
38. člena tega zakona ne sklene v šestih mesecih od 
dneva, ko je bila dana pobuda za njegovo sklenitev, ali 
če kakorkoli neha veljati, lahko izda Zvezni^ izvršni svet 
predpise o razčlenitvi osnov, kriterijev in meril, И so 
določeni v dogovoru iz prvega odstavka 38, člena tega 
zakona, in uredi vprašanja iz 1., 2. in 3. točke prvega 

odstavka 39, člena tega zakona oziroma predpiše ukrepe 
ZĆL pospeševanje zunanjetrgovinskega prometa orožja 
in vojaške opreme. 

Predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se uporabljajo, dokler se vprašanja, ki so z njimi ure- 
jena, ne-uredijo z družbenim dogovorom oziroma s sa- 
moupravnim sporazumom. 

41. člen 
Za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prome-" 

ta iz 24. člena tega zakona lahko ustanovi Zvezna di- 
rekcij a za promet in rezerve proizvodov s posebnim 
namenom stalna predstavništva in stalna delegatska 
mesta v tujini. 

Predpise o ustanovitvi, delu in odpravi stalnih 
predstavništev in stalnih delegatskih mest v tujini ii 
prvega odstavka tega člena izda zvezni sekretar za 
Ij'udsko obrambo. 

42: člen 
Ce ni s tem zakonom drugače določeno, se uporab- 

ljajo za zunanjetrgovinski promet iz 24. člena tega za- 
kona določbe zveznih predpisov o prometu blaga in 
storitev s tujino. 

IV. DRUGI ODNOSI V PROIZVODNJI IN PROMETU 
' OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME 

43. člen 
Organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 

in vojaško opremo, ter Zvezna direkcija za promet in 
-rezerve proizvodov s posebnim namenom imajo v de- 
viznem poslovanju in v kreditnih odnosih s tujino pra- 
vice in obveznosti, ki jih imajo po zveznem zakonu, s 
katerim šo urejeni devizno poslovanje in kreditni od- 
nosi s tujino organizacije združenega dela, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

44. člen 
Medsebojne odnose in interese na poaročju zuna- 

njetrgovinskega prometa orožja in vojaške opreme ter 
druge ekonomske odnose s tujino v zvezi z orožjem in 
vojaško opremo usklajujejo organizacije združenega 
dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opremo, in Zvezna 
direkcija za promet in rezerve proizvodov s posebnim 
namenom v Skupnosti industrije orožja in vojaške op- 
reme Jugoslavije. 

45. člen 
Zvezni izvršni svet določi v skladu s smernicami 

pristojnega organa federacije ukrepe in mehanizme za 
redno in dopolnilno spodbujanje izvoza proizvodov s 
posebnim namenom in drugih oblik ekonomskih odno- 
sov s tujino, katerih poseben naipen je splošnega druž- 
benega pomena. 

46. člen 
Plačilni promet s tujino v pošlih zunanjetrgovin- 

skega prometa iz 24. člena tega zakona, ki ga opravlja- 
jo organi in organizacije iz 25. člena tega zakona, ter 
način opravljanja in sprejemanja plačil v zveri s temi 
posli, se uredita z družbenim dogovorom, ki ga z or- 
ganizacijami združenega dela, ki izdelujejo orožje in 
vojaško opremo, sklene v Skupnosti industrije orožja 
in vojaške opreme Jugoslavije Zvezni, izvršni svet. 
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Ce se družbeni dogovor .iz prvega odstavka tega 
člena ne sklene v šestih mesecih bd dneva uveljavitve 
tega' zakona ali če kakorkoli neha veljati, izda 
Zvezni izvršni svet predpise o pogojih in načinu oprav- 
ljanja plačilnega prometa s tujino v poslih iz prvega 
odstavka tega člena in o načinu opravljanja in spre- 
jemanja plSčil v zvezi z njimi. 

47. člen 
Sredstva za plač ila v tujini V'poslih zunanjetrgo- 

vinskega prometa iz 24. člena tega zakona, ki jih op- 
ravlja Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvo- 
dov s posebnim namenom v svojem imenu za organi- 
zacije združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško 
opremo, zagotavljajo omenjene organizacije združenega 
dela in jih dajejo na razpolago Zvezni direkciji za pro- 
met in rezerve proizvodov s posebnim namenom naj- 
pozneje osem dni pred rokom v katerem se da opra- 
viti plačilo v tujini. 

Devize za plačevanje uvoza specifične opreme za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme, specifičnih 
gotovih proizvodov, polizdelkav, sklopov, podsklopov, 
delov, surovin in reprodukcijskega materiala za raz- 
voj in proizvodnjo orožja in.vojaške opreme za potre- 
be razvoja, graditve in opremljanja oboroženih sil So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije se zago- 
tavljajo organizacijam združenega dela iz 1. točke dru- 
gega odstavka 1. člena tega zakona po Zveznem sekre- 
tariatu za ljudsko obrambo ob pogojih in na način, ki 
jih predpiše Zvezni izvršni svet. 

Devize za plačevanje uvoza opreme za proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme, gotovih proizvodov, prolizdel- 
kov, sklopov, podsklopov, delov, surovin in reproduk- 
cijskega materiala za razvoj in proizvodnjo orožja ih 
vojaške opreme za potrebe izvoza, s katerim se izpol- 
njujejo mednarodne obveznosti Socialistične federativ- 
ne republika Jugoslavije, zagotavljajo organizacije 
združenega dela, ki izdelujejo orožje in vojaško opre; 
mo, s sredstvi, ki jih ustvarijo z izvozom orožja in vo- 
jaške opreme. 

Ce znesek deviz, ustvarjen z izvozom pb tretjem 
odstavku tega člena, ne zadostuje za plač ilo uvoza po 
tretjem odstavku tega člena, se manjkajoči znesek de- 
viz zagotovi organizacijam združenega dela, ki izdelu- 
jejo orožje in vojaško opremo, po Zveznem sekretariatu 
za ljudsko obrambo ob pogojih in na način, ki jih pred- 
piše Zvezni izvršni svet 

48. člen 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov 

s posebnim namenom mora takoj, najpozneje pa v os- 
njfih dneh od dneva, ko prejme izpisek o prilivu, deviz, 
ustvarjenih z zunanjetrgovinskim prometom iz 24, čle- 
na tega zakona za organizacije združenega dela, ki iz- 
delujejo orpžje in vojaško opremo, na njen devizni ra- 
čun, izdati nalog za. njihov prenos na devizne račune 
organizacij združenega dela, katerim omenjene devize 
pripadajo. 

49. člen 
Plačila v poslih zunanjetrgovinskega prometa ma- 

terialne pravice do tehnologije na področju orožja in 
vojaške opreme (patenti, licence idr.) in zunanjetrgo- 
vinskega prometa znanja in izkušenj na področju brož- 
ja in vojaške opreme (know-ho\V) se opravljajo in spre- 
jemajo ob pogojih in na nacin,v

rki jih'.predpise Zvezrii 
izvršni svet. 

. 50. člen 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov 

s posebnim namenom je dolžna voditi o poslih zuna- 
njetrgovinskega prometa, ki jih opravlja v Svojem ime- 
nu za organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje 
in vojaško opremo, posebno evidenco in tem organiza- 
cijam omogočiti. vpogled v knjigo vodstveno in drugo 
dokumentacijo, da se o njej obvestijo, ter jim dati na 
razpolago ustrezno dokumentacijo, da uveljavijo de- 
vizne in druge pravice, 

51. čler, 
Z družbenim dogovorom iz prvega odstavka 38. čle- 

na tega zakona se določijo osnove^ kriteriji ih" merila 
za urejanje odnosov v vprašanjih iz 47. in 48. č lena te- 
ga zakona med Zvezno direkcijo za promet in rezerve 
proizvodov s posebnim namenom in organizacijami 
združenega dela, ki izdelujejo orožje,in vojaško- op- 
remo. 

52. člen 
Kreditni odnosi s tujino na področju orožja in vo- 

jaške opreme se sklepajo in presničujejb po odlokih 
Zveznega izvršnega sveta, ki jih ta izda v skladu s 
plani razvoja, graditve in opremljanja oboroženih sil 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, z dru- 
gimi potrebami ljudske obrambe ih s potrebami izvrše- 
vanja mednarodnih obveznosti Socialistične federativne 
republike. Jugoslavije v okviru družbenega plana Ju- 
goslavije. 

. 53. člen 
Kreditne odnose s tujino v skladu z 52. členom te- 

ga zakona na področju orožja in vojaške opreme skle-r 
pa in uresničuje Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo 
oziroma po njegovem pooblastilu Zvezna direkcija za 
promet in rezerve proizvodov s posebnim ramenom. 

Kreditne odnose s tujino v zve'zi z opravljanjem 
zunanjetrgovinskega prometa iz 24. člena tega zakona 
lahko sklepajo in uresničujejo tudi organizacije zdru- 
ženega dela, če dobijo za to dovoljenje Zveznega sek- 
retariata 'Za ljudsko obrambo. 

54. člen 
Za zunanje kredite, ki jih najame Zvezni sekreta- 

riat za ljudsko obrambo oziroma po njegovem poobla- 
stilu Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s 
posebnim namenom v skladu z 52. členom tega zakona, 
daje Narodna banka Jugoslavije garancije, supergaran- 
cije in druge oblike poroštva na podlagi odloka Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

55. člen 
Kreditni posli v zvezi s kreditnimi odnosi iz 53. 

člena tega zakona in namera njihove sklenitve se re- 
gistrirajo pri Narodni banki Jugoslavije — Vojaškem 
servisu. 

Narodna banka Jugoslavije — Vojaški servis vodi 
evidenco o sklenjenih kreditnih poslih s tujino iz pr- 
vega odstavka tega člena. 

Način in roke za registracijo oziroma vodenje evi- 
dence ter vsebino in roke za predložitev prijave o na- 
meri sklenitve oziroma o sklenjenih kreditnih poslih s 
tujino iz prvega odstavka tega člena predpiše Narodna 
banka Jugoslavije v soglasju z Zveznim sekretariatom 
za ljudsko obrambo. 
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56. člen 
Začasne omejitve plačil s tujino, določene z zvez- 

nim zakonom, s katerim se urejajo devizno poslovanje 
in kreditni odnosi s tujino, za uvoz orožja in vojaške 
opreme predpiše Zvezni izvršni svet 

Začasne omejitve plačil za uvoz opreme za pro- 
izvodnjo orožja in vojaške opreme, končnih proizvo- 
dov, polizdelkov, sklopov, podsklopov, delov, reproduk- 
cijskega materiala, surovin in drugih sredstev ter za 
opravljanje storitev v proizvodnji in prometu orožja in 
vojaške opreme, ki so posebnega pomena za njuno 
proizvodnjo, predpiše Zvezni izvršni, svet, pazeč pri 
tem na uresničevanje planov razvoja, graditve in op- 
remljanja oboroženih sil Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije ter drugih potreb -ljudske obram- 
be ter na izvrševanje mednarodnih obveznosti Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije. 

O začasnih omejitvah plač il za uvoz orožja in vo- 
jaške opreme, ki jih predpiše na podlagi prvega od- 
stavka tega člena, je dolžan Zvezni izvršni svet ne- 
mudoma obvestiti Predsedstvo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

57. člen 
Devizno kontrolo poslov iz tega zakona za oboro- 

žene sile Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in druge potrebe ljudske obrambe, ki jih opravlja Zvez- 
ni sekretariat za ljudsko obrambo, in devizno kontrolo 
teh poslov, ki jih opravljajo organizacije združenega 
dela, kafere izdelujejo orožje in vojaško opremo, m 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s po- 
sebnim namenorrf, opravlja Narodna banka Jugoslavije 
— Vojaški servis. 

58. člen 
Vlaganja sredstev tujih pravnih in fizičnih oseb v 

organizacije združenega dela, ki izdelujejo orožje in 
vojaško opremo, so dovoljena samo v skladu s plani 
razvoja graditve in opremljanja oboroženih sil Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, drugih pot- 
reb ljudske, obrambe in izvrševanja mednarodnih ob- 
veznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
v družbenim planom Jugoslavije in drugimi predpisi, 
s katerimi se urejata proizvodnja in promet orožja in 
vojaške opreme. 

59. člen 
Organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje 

in vojaško opremo, oziroma po njenem pooblastilu 
Zvezna direkcija za promet in rezerve proizvodov s 
posebnim namenom sme storiti predhodna in priprav- 
ljalna dejanja za sklenitev pogodbe o vlaganju sredstev 
tujih pravnih in fizičnih oseb samo na podlagi pop- 
rejšnjega dovoljenja Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo. Preden ng dobi poprejšnjega dovoljena, orga- 
nizacija združenega dela oziroma Zvezna direkcija za 
promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom ne 
sme dajati tuji osebi nobenih podatkov o proizvodnji 
orožja in vojaške opreme in tudi ne dovoliti kakršne- 
gakoli snemanja. 

Pogodbe iz prvega odstavka tega člena sme organi- 
zacija združenega dela, ki izdeluje orožje in vojaško 
opremo, oziroma Zvezna direkcija za promejl in rezerve 
proizvodov s posebnim namenom sklepati samo na pod- 
lagi dovoljenja Zveznega sekretariata za ljudsko ob-, 
rambo.   

Pogodbo, sklenjeno po drugem odstavku tega člena, 
je treba v roku, ki je določen v izdanem dovoljenju, 
predložiti Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo, 
da jo evidentira. 

Pogodba o vlaganju sredstev tujih pravnih in fi- 
zičnih oseb v organizacijo združenega dela, ki izdeluje 
orožje in vojaško opremo, lahko sklene v sporazumu s 
to organizacijo tudi Zvezni sekretariat za ljudsko ob- 
rambo. 

60. člen 
Graditev investicijskega objekta oziroma izvaja- 

nje posameznih del na investicijskem objektu, ki so po 
predpisih pomembna za ljudsko obrambo, se smejo 
oddati tujemu izvajalcu le, če s tem niso ogroženi in- 
teresi in varnost ljudske obrambe. 

Organizacija združenega dela sme storiti predhod- 
na in pripravljalna dejanja v zvezi s sklenitvijo pogod- 
be in skleniti pbgodbo o oddaji graditve investicijskega 
objekta oziroma izvajanju posameznih del na investi-. 
cijskem objektu samo na podlagi poprejšnjega dovo- 
ljenja Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. 

61. člen 
Da se uresničujejo interesi in smotri na področju 

ljudske obrambe, izvršujejo mednarodne obveznosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije ter raz- 
vija in stabilizira proizvodnja orožja in vojaške opre- 
me, opravlja Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo 
oziroma po njegovem pooblastilu Zvezna direkcija za 
promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom v 
tujini gospodarske dejavnosti, določene z zveznim za- 
konom, s katerim se ureja opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v tujini. 

Organizacija združenega dela, ki izdeluje orožje in 
vojaško opremo, sme opravljati v tujini gospodarsko 
dejavnost iz prvega odstavka tega člena le na podlagi 
poprejšnjega dovoljenja Zveznesa sekretariata za 
ljudsko obrambo 

62. člen 
Za vlaganja sredstev tujih pravnih in fizičnih 

oseb, oddajanje graditve investicijskega objekta tujemu 
izvajalcu ter opravljanje gospodarskih dejavnosti v tu- 
jini na področju ljudske obrambe in proizvodnje orožja 
in . vojaške opreme se smiselno uporabljajo zvezni 
predpisi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

63. 6len 
Zvezni izvršni svet izda predpise o uporabi členov 

58 do 62 tega zakona. 

V. DOLOČBE O VARNOSTI IN DRUŽBENI SAMO- 
ZAŠČITI NA PODROČJU EKONOMSKIH IN DRUGIH 
ODNOSOV V' PROIZVODNJI IN PROMETU OROŽJA 

IN VOJAŠKE OPREME 

64. člen 
Varnost in družbena samozaščita na področju eko- 

nomskih in drugih odnosov v proizvodnji orožja in vo- 
jaške opreme se organizirata in izvajata po zveznem 
zakonu, s katerim se ureja ljudska obramba, in po 
zveznem zakonti, s katerim se ureja proizvodnja orožja 
in vojaške opreme, kakor tudi po predpisih, izdanih да 
njuni podlagi. 
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65. člen 
• Tranzit orožja in vojaške opreme čez ozemlje So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije se,sme-op- 
raviti samo s - posebnim dovoljenjem Zveznega sekre- 
|ajiata za ljudsko obrambo. 

'66. člen 
V prijavo o sklenjenem poslu izvoza in uvoza orožja 

in vojaške opreme/ter v carinsko deklaracijo ni do- 
voljeno vpisovali podatkov, ki pomenijo tajne podatke 
ljudske obrambe. 

Katerih podatkov ni dovoljeno vpisovati v listini 
iz prvega odstavka tega člena, predpiše zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo. 

VI. DOLOČBA ' O NADZORSTVU IN REŠEVANJU 
SPOROV- NA PODROČJU EKONOMSKIH ODNOSOV 

V PROIZVODNJI IN PROMETU OROŽJA IN VO- 
JAŠKE .OPREME • 

67. člen 
Glede nadzorstva in reševanja Sporov na področju 

ekonomskih in drugih odnosov v proizvodnji in pro- 
metu orožja in vojaške opreme, se uporablja zvezni 
zakon, s katerim se ureja proizvodnja orožja in vojaške 
opreme. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE- 

68. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev 

se kaznuje za,gospodarski prestopek organizacija zdru- 
ženega dela ali druga pravna oseba; 

1) če opravlja posle zunanjetrgoyinskega prometa 
orožja in vojaške opreme brez dovoljenja Zveznega 
•sekretariata za ljudsko obrambo (drugi odstavek 25. 
člena); 

2) -če opravi uvoz orožja in vojaške opreme v 
nasprotju s tem zakonom in z drugimi predpisi o uvozu 
orožja jn vojaške opreme (27. člen); 

3): če stori predhodna iii pripravljalna dejanja za 
sklenitev pogodbe ali sklene'pogodbo o poslovno-teh- 
ničnem sodelovanju ali. izvajanju investicijskih del na 
oodročju proizvodnje orožja in vojaške opreme brez 

, soglasja oziroma dovoljenja Zveznega' sekretariata za 
ljudsko obrambo ali če sklenjeno pogodbo o teh poslih 
ne pošlje v roku, ki je določen v dovoljenju. Zveznemu 
sekretariatu;za ljudsko obrambo, da je evidentira (32. 
člen); 

4) če opravlja posle zastopanja tujih firm ali posle, 
posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu orožja in 
vojaške opreme v nasprotju s predpisanimi pogoji in 
načinom,, ali če. brez dovoljenja Zveznega sekretariata 
za ljudsko obrambo stori predhodna in pripravljalna de- 
janja za sklenitev teh pogodb ali sklene takšno pogod- 
bo (34. člen); 

5) če v nasprotju s predpisi ustanovi oziroma od- 
pravi stalno predstaivništvo ali stalno delegatsko mesto 
v tujini (41. člen); 

6) če brez dovoljenja Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo sklene ali izvaja kreditne odnose s 
tujino (drugi odstavek 53. člena);' 

7) če brez poprejšnjega dovoljenja Zveznega se- 
kretariata za ljudsko obrambo stori predhodna in pri- 
pravljalna dejanja za sklenitev pogodbe ali sklene po- 
godbo o vlaganju sredstev tujih oseb v organizacijo 
združenega dela, ki izdeluje orožje in vojaško opremo 
(prvi in drugi odstavek 59. člena); 

8) če v nasprotju š prvim odstavkom 60. člena tega 
zakona odda tujemu izvajalcu graditev investicijskega 
objekta ali posamezna' dela ali če stori predhodna 
in pripravljalna dejanja v zveži s sklenitvijo pogodbe 
ali sklene takšno pogodbo brez poprejšnjega dovoljenja 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo (drugi odsta- 
vek 60. člena); 

9) če brez poprejšnjega dovoljenja Zveznega sekre« 
tariata za ljudsko obrambo opravlja v tujini gospo- 
darsko dejavnost na področju orožja in vojaške op- 
reme (drugi odstavek 61. člena); 

10) če ne ravna po predpisih Zveznega izvršnega 
.sveta za uporabo členov 58 do 62 tega zakona ali ravna 
v nasprotju z njimi (63. člen); 

. 11) če opravi tranzit orožja in vojaške, opreme čez 
ozemlje Socialistične .federativne republike Jugoslavije 
brez dovoljenja Zveznega sekretariata za ljudsko ob- 
rambo (65. č len). 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 30 000-dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna ose- 
ba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, 
ki stori dejanje iz.prvega odstavka tega člena. 

69. člen 
Za gospodarske prestopke iz 68, člena tega za"kona- 

je lahko organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba kaznovana z denarno kaznijo do dvajsetkratnega 
zneska deviz, dinarjev ali vrednosti drugih stvari, ki 
so bile predmet gospodarskega prestopka, če so nastale 
hujše posledice. 

70. čien 
Organizaciji združenega'dela ali drugi pravili ose- 

bi se vzamejo predmeti in premoženjska korist, ki si 
■jih je pridobila z gospodarskim prestopkom iz 68. čle- 
na tega zakona. 

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

.kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba: 

1) če se pri določitvi cen za orožje in vojaško opre- 
mo ne' drži kriterijev, določenih za oblikovanje cen z 
družbenim dogovorom (10. člen) ali meril, določenih з 
samoupravnim sporazumom (14. člen); 

2) če izvozi orožje in vojaško opremo, sklope, po- 
lizdelke in druge predmete, ki so posebnega pomena za 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme, niso pa bili iz- 
delani oziroma proizvedeni po določeni dokumentaciji 
in drugih pogojih (28. člen); 

3) če ne predloži Narodni banki Jugoslavije pri- 
jave o sklenitvi oziroma prijave o razvezi sklenjene, 
pogodbe o poslih zunanjetrgovinskega prometa orožja 
in vojaške opreme ali če je ne predloži v roku "ali na 
način, ki je.določen v predpisu (33. člen); 

4) če se v poslih zunanjetrgovinskega prometa 
orožja in vojaške opreme ne drži odnosov, pogojev in' 
načina opravljanja teh poslov, določenih z družbenim 
dogovorom in s samoupravnim sporazumom (38. člen) 
ali predpisov, s katerimi se urejajo ta vprašanja (dru- 
gi odstavek 40. člena), ali ravna v nasprotju z njimi; 

5) če opravlja in sprejema plačila v poslih zuna- 
njetrgovinskega prometa materialne pravice do tehno- 
logije na področju proizvodnje orožja in vojaške opre- 
me z drugimi sredstvi ali v nasprotju s predpisanimi 
pogoji in načinom plačevanja (49 člen); 
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6) če ne ravna po predpisih o načinu in rokih re- 
gistracije, evidenci, vsebni in rokih za vložitev prijave 
o nameri sklenitve in o sklenjenih kreditnih poslih s 
tujino ali ravna v nasprotju z njimi (tretji odstavek 
55. člena); 

7) če vpiše v prijavo o sklenjenem poslu izvoza ozi- 
roma uvoza orožja in vojaške opreme podatke, ki jih 
ni dovoljeno vanjo vpisati (66. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori de- 
janje iz prvega odstavka tega člena. 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

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

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

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

nem listu SFRJ«. 
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Razsip — kalo pri hrambi, 
manipuliranju in izdajanju 

Razsip — kalo med 
transportom 

Prizna 
se do 0/o Za čas hrambe Prizna 

se do «/o 
Način pakiranja 
pri transportu 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Žita: pšenica, rž, ječmen, 
koruza, in oves kg 0,50 

ne glede na čas 
hrambe 

0,50 v embalaži 
1 v razsutnem tanju 

2 Mlinski izdelki: moka, zdrob, 
ješprenj, otrobi „ 1 „ 1 v embalaži 

3 Sočivje: fižol, grah, leča, riž 
it 0,50 >> 0,50 v embalaži 

4 Testenine (vse vrste) a 0,50 >> 0,50 v vrečah ali škatlah 

5 
Sveža zgodnja zelenjava 
a) Krompir nov — zgodnji >5 3 samo na količine, ki se 

hranijo v magacimi 
nad 24 h 

3 ne glede na način pa- 
kiranja in dolžino poti 

b) druga zelenjava 3 6 

6 

Sveža zelenjava za ozimnico 
(ki se hrani v magacinih ali 
zasipnicah) 
a) v magacinih " 

2 do 2 mesecev 

3 ne glede na način pa- 
kiranja in dolžino poti 

3 do 4 mesecev 

5 nad 4 mesece 
b) v zapisnicah 5 ne glede na čas 

hrambe 

7 Suha zelenjava (vse vrste), 
ki ni briketirana 0,50 ne glede na čas 

hrambe 0,50 ne glede na način pa- 
kiranja in dolžino poti 

8 
Vložena zelenjava: kislo ze- 
lje, paprika, paradižnik, ko- 
renček, pesa idr. (v bazenih, 
sodih — čebrih) 

i) 3 ne glede na čas 
hrambe 1 

samo, če se transpor- 
tira v odprtih čebrih 
— sodih 

586. 

Na podlagi 96. člena zakona o sredstvih in financiranju Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni 
list SFRJ« št. 56/74) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

NAVODILO 

ZA UGOTAVLJANJE IN PRIZNAVANJE RAZSIPA — KALA INTENDANTSKIH MATERIALNIH 
SREDSTEV 

1. Za intendantska materialna sredstva, katerih teža se zmanjša s hrambo, uporabo in transportom 
ali zaradi naravnih lastnosti posameznih sredstev, se lahko priznajo naslednje stopnje razsipa — kala: 



Stran 582 — Številka 15 VOJAŠKI URADNI LIST Četrtek, 28. junija 1979. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Sveže sadje: 
a) jagode, maline, sveže 
smokve, breskve, marelice, 
češnje, višnje 

kg 

3 
ne glede na čas 
hrambe 6 

ne glede na način pa- 
kiranja 

b) slive, hruške, jabolka, 
grozdje 2 4 
c) jabolka, hruške in podob- 
no sadje 5 

za ozimnico, ki se 
hrani v magacinih 
več kot en mesec 3 

d) lubenice in din je 2 
ne glede na čas 
hrambe 

3 
e) južno sadje — limone, 
pomaranče, mandarine 2 3 

10 Suho sadje (vse vrste) 1 ne glede na čas 
hrambe   

11 Marmelada, džem, mezga, 
vkuhan paradižnik ff 0,50 če je v kozarcih ali 

pločevinkah 

12 Jedilno olje 1 1 

ne glede na čas hram- 
be in samo na količi- 
ne, ki se točijo. Ce se 
daje v originalnih so- 
dih — ročkah, kot se 
hrani (brez točenja), se 
razsip — kalo ne 
prizna 

0,50 

samo, če se transport- 
tira v embalaži, iz ka- 
tere se mora pretočiti 
(cisterne in podobno) 

13 Mast kg 0,50 
če je spakirana v plo- 
čevinasto ali plastično 
embalažo 

0,50 
samo, če se transportira 
po pretočitvi iz origi- 
nalne embalaže 

14 
Sladkor, sol, prava kava, 
kavni nadomestek, pravi čaj 
in domač, rdeča paprika, 
poper in druge začimbe 

»> 0,50 ne glede na čas 
hrambe 0,50 

samo, če je spakirano 
v vrečke ali papirnato 
embalažo — če je pa- 
kirano v vrečke, za- 
vojčke, škatle ipd. Ce 
je dano v transportno 
embalažo, se razsip ne 
prizna 

15 Med 1 
ne glede na čas hram- 
be, samo, če ni v po- 
samičnem pakiranju 

16 Kis in vse vrste alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač 1 0,50 

samo, če je spakirano 
v večje ročke ali sode; 
v steklenicah in plo- 
čevinkah se razsip ne 
prizna 

0,50 
samo, če se transporti- 
ra po pretočitvi iz ori- 
ginalne embalaže 

17 Mleko v prahu in jajca 
v prahu kg 

ff 

0,50 ne glede na čas 
hrambe 

18 

Sir: 
a) bel in droben sir 3 

ne glede na čas 
hrambe 

1 samo če ni v zaseb- 
nem zavoju b) kačkavalj, trapist in drug 

poltrdi sir (če ni pakiran v 
poseben zavitek) 

2 do 15 dni 
3 do 30 dni 
3,5 

1,5 

nad 30 dni 

19 Surovo meso in surove 
klobase ff 

samo, če se po 24 urah 
hrambe v magacinu — 
hladilnici daje in po- 
šilja drugim enotam 

1 ne glede na način pa- 
kiranja 
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1 2 3 4 5 5 1 
20 Riba sveža in zmrznjena kg 1 » 1 »» 

21 Meso suho, slanina suha in 
suhomesnati klobasni izdelki 

2 do 15 dni 
ne glede na način pa- 
kiranja 3 do 30 dni 

3,5 nad 30 dni 
Živali: 
za teleta 3 če traja transport do 

12 ur za junce do 18 mesecev 4 

22 

za junce nad 18 mesecev 
' 

5 
za goveda nad 3 leta 6 
za jagnjeta 4 
za jagnjice, ovce in ovne 5 
za teleta 5 
za junce do 18 mesecev 6 
za junce nad 18 mesecev 7 za transport, daljši od 

12 ur za junce nad 3 leta 8 
za jagnjeta, jagnjice, ovce in 
ovne 10 

Svinje: 
— suhe 6 ne glede na čas tran- 

sporta 
— pitane 4 

23 
Seno in slama: 
a) prešano >> 

»» 

3 ne glede na čas 
hrambe 3 

b) neprešano 6 5 

24 

Premog: 
a) lignit 3 

če se hrani; 
do 2 mesecev 3 za čas od 1. IV. do 

30. IX. 4 do 4 mesecev 
6 nad 4 mesece 2 za čas od 1. X. do 

31. XII. 
b) rjavi 1 če se hrani 

do 2 mesecev 2 

2 nad 2 meseca 

c) črni 1 ne glede na čas 
hrambe 

2 v rinfuzi 

d) lesno oglje 3 1 v embalaži 

2. Predpisana stopnja razsipa se lahko poveča do 
50% predpisanega odstotka, če je prevoz kombiniran 
z različnimi prevoznimi sredstvi (prekladanje z enega 
tira na drugi, z ladje — kamiona, iz vagona v vagon 
— kamion — ladjo). 

Prevoz od razkladalne postaje — pristanišča do 
skladišča in od skladišča do postaje — pristanišča, 
če je relacija krajša od 5 km, se ne upošteva in se ne 
šteje za prekladanje v smislu prvega odstavka te točke. 

3. Razsip — kalo med transportom se ne prizna, 
če se živilski artikli izdajo neposredno vojaškim res- 
tavracijam v uporabo in če se surovine za izdelavo 
kruha in prepečenca izdajo pekarnam v predelavo. 

4. Ce izguba teže ni ugotovljena, se predpisana 
stopnja razsipa ne prizna. Ce je ugotovljena izguba 
pod predpisano stopnjo razsipa, se kot razsip prizna 
samo dejansko ugotovljena izguba. 

5. Za originalno pakiranje je treba smiselno temu 
navodilu šteti magacinske živilske artikle (mlinski iz- 
delki, sočivje, sladkor, sol, marmelada, mast, olje, idr.), 
ki so spakirani v tako embalažo (zaboji, sodi, pločevi- 
naste škatle, kartonaste škatle, aluminijske folije, poli- 
etilenske vreče in vreče iz drugih plastičnih mas ipd.), 
iz katerih se spakirani artikli, če embalaža nii poškodo- 
vana, ne morejo raztresti. 

Živila, ki so spakirana v plutaste in konopnene 
vreče in podobno embalažo, se ne štejejo za originalno 
pakiranje, čeprav so zavitki plombirani z označeno 
neto težo. 

6. Pri hrambi, manipuliranju in izdajanju živil, pod 
zaporedno številko 18 pod b) in pod zaporedno številko 
20 iz 1. točke tega navodila se razsip — kalo do pred- 
pisanega odstotka ugotavlja komisijsko na podlagi de- 
janskega kaliranja v času od prejema do izdaje v upo- 
rabo. To se ugotavlja tako, da komisija takoj po pre- 
jemu živil izloči količino 5 do 10 kg v celih kosih, 
natančno s tehta, označi in zapečati. Izločeni kosi se 
hranijo pod enakimi pogoji kot ostala količina. Z ob- 
časnim tehtanjem se komisijsko ugotavlja odstotek po- 
sušitve in na podlagi tega odstotka se izda odločba za 
priznanje razsipa — kala na količine, izdane v porabo. 

7. Pri centraliziranih nabavah surovega mesa in 
sveže zelenjave se razsip lahko prizna tudi na teh- 
tanje, to pa samo v primeru, če se artikli dobijo od 
dobavitelja na enem mestu v skupni količini, ki jo 
sprejemna komisija (določena oseba), stehta in deli 
enotam — ustanovam. Razsip se v tem primeru prizna 
samo do 0,150/o za surovo meso in do l0/o za svežo 
zelenjavo. 

8. Ce so določeni artikli nabavljeni pri dobavitelju 
z določenim odstotkom nečistoče (fižol idr.), se ne priz- 
na povečan razsip — kalo pri hrambi, manipuliranju 
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in izdajanju, ker vsebuje več nečistoče, ne glede na 
to, da je zaradi nečistoče dogovorjena bonifikacija ali 
da se ta odstotek nečistoče tolerira s pogodbo oziroma 
z jugoslovanskimi armadnimi standardi. V takih pri- 
merih se razsip — kalo lahko prizna največ do pred- 
pisanega odstotka. 

Nečistoča se odstrani (s sejanjem, presejevanjem 
ipd.), če je mogoče, in se odpiše po predpisih O1 sred- 
stvih in financiranju Jugoslovanske ljudske armade. 

9. Pri kompletiranju konzerviranih obrokov v 
skladišč ih, v katerih se kompletira, se prizna za (kom- 
ponente) glikozo, sadne kocke, prepečenec, ekstrakt 
kave ali čaja zaslajenega, jedilno čokolado, plastične 
bombone in cerealni koncentrat, razsip do 0,5%. 

Dejanska količina razsipa se v mejah dovoljenega 
odstotka razsipa ugotavlja komisijsko. 

10. Pri pripravljanju (čiščenju in predelavi) sve- 
žega zelja za kisanje se prizna kot odpadek, razsip in 
kalo največ do 200/o. V ta odstotek se vštejejo tudi od- 
padki, ki se dobijo s čiščenjem in odstranjevanjem 
umazanih delov, ki niso uporabni za kisanje. Dejanska 
količina razsipa se v mejah dovoljenega odstotka raz- 
sipa in kala ugotavlja komisijsko. 

11. Za transportni kalo živine se šteje s pogodbo 
sprejeta izguba žive mase živali, ki nastane med 
transportom od nakladanja v prevozno sredstvo do 
razkladanja v namembnem kraju. Transportni kalo se 
izrazi v odstotkih od žive mase in se odbije od določene 
žive mase ob nakladanju v transportno sredstvo. 

12. Glede na to, da se poleti vlaga usnja lahko 
zmanjša na 20/o, pozimi pa se ravno toliko poveča, se 
v obdobju od maja do septembra v opravičenih pri- 
merih, če se pri kontroli ugotovi razlika v teži usnja, 
prizna zaradi sušenja kože 2<l/o. Razsip se za isto ko- 
lič ino usnja lahko prizna samo enkrat. 

Kalo, ki nastane med transportom od skladišča 
dobavitelja (prodajalca) do skladišča kupca (prejem- 
nika), se lahko prizna pod pogoji iz prvega odstavka 
te točke samo, če je dobava pogojena in sprejem izvr- 
šen v skladišču dobavitelja (prodajalca). 

13. Na milo se ne prizna razsip, ker s sušenjem 
milo izgubi samo vodo, ne pa tudi maščobne kisline, 
tako1 da se mu vrednost ne zmanjša. Milo se izda v 
originalnih zavitkih oziroma kosih z določeno neto 
težo. 

14. Za postopek v zvezi s sprožitvijo in izdajo od- 
ločbe o priznanju razsipa veljajo določbe pravilnika o 
izvajanju določb zakona o sredstvih in financiranju 
Jugoslovanske ljudske armade (»Vojaški uradni list« 
št. 10/75, 19/77 in 15/78). 

15. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, nehata 
veljati: tabela razsipa — kala intendantskih material- 
nih sredstev (»Vojaški uradni list« št. 1/66); in odločba 
o spremembi tabele raszipa — kala intendantskih ma- 
terialnih sredstev (»Vojaški uradni list« št. 12/67). 

16. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi 
v »Vojaškem uradnem listu«. 

587. 

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

ODLOČBO 
O JUGOSLOVANSKIH ARMADNIH STANDARDIH 

1. Predpisujejo se naslednji jugoslovanski armadni 
standardi: 

JAS 0.007 — Preizkušanje topovskih in minomet- 
nih kapic — splošni tehnični predpisi. 

JAS 0.034 — Označevanje vodov v instalacijah 
zrakoplovov — lepljivi trakovi. 

JAS 0.112 — Označevanje zgotovljenih delov za 
zrakoplovne proizvode. 

JAS 0.116 — Konektorji za tiskane plošče — pre- 
izkušanje tipa in sprejemno preizkušanje. 

JAS 0.117 — Konektorji panelski — preizkušanje 
tipa in sprejemno preizkušanje. 

JAS 0.118 — Konektorji okrogli — preizkušanje 
tipa in sprejemno preizkušanje. 

JAS 0,125 — Daljinomeri laserski — merenje kota 
med osjo sevalnega snopa laserja in merkovo osjo 
daljnogleda. 

JAS 0.126 — Daljinomeri laserski — določanje 
največje daljine merjenja z laserskim merilcem s po- 
močjo reduciranega cilja. 

JAS 0.127 — Daljinomeri laserski — merjenje vid- 
nega polja sprejemnika in paralelnosti merkove osi 
daljnogleda in osi vidnega polja sprejemnika. 

JAS 0.200 — Strelno orožje — preizkušanje za- 
nesljivosti orožja s streljanjem. 

JAS 0.210 — Žica za zakovice — oblika in mere 
JAS 0.211 — Univerzalna zakovica — oblika in 

mere. 
JAS 0.212 — Zakovica z vgreznjeno glavo. 
JAS 0.213 — Žica za zakovice iz aluminija in alu- 

minijevih zlitin — tehnični pogoji za dobavo. 
JAS 0.218 — Jeklo za poboljšanje C.4731 VP vle- 

čeno, za hladno in vroče oblikovane vijake. 
JAS 0.219 — Nerjaveče avstenitno jeklo, nestabi- 

lizirano C.4571 VP — palice. 
JAS 0.250 — Vžigalniki — vakuumska naprava z 

živosrebrnim manometrom. 
JAS 0.251 — Vžigalniki — preizkušanja hermetič- 

nosti v vakuumski napravi. 

R.v.p. št. 16 
Beograd, 18. junija 1979 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičič , s. r. 

Številka 1218-1 
Beograd, 12. junija 1979. 

Pomočnika zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo 

zastopa 
generalpodpolkovnik 

Janko Šušnjar, s. r. 



Četrtek, 28. junija 1979. VOJAŠKI URADNI LIST Številka 15 — Stran 585 

588. 

Na podlagi 224. člena ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije sklepajo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Bosne i Hercegovine, Izvršni svet Skupščine 
SR Črne gore. Izvršni svet Sabora SR Hrvatske, Izvršni 
svet Sobranja SR Makedonije, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Srbije, Izvršni 
svet Skupščine SAP Kosovo in Izvršni svet Skupščine 
SAP Vojvodine 

DOGOVOR3 

O ZBOLJŠANJU VARSTVA DRUŽINSKIH ČLANOV 
OSEB V OBVEZNI VOJAŠKI SLUŽBI 

1. člen 
Da bi se zboljšalo varstvo družinskih članov oseb 

v obvezni vojaški službi, poboljšale in uskladile dblike 
ter izenačili pogoji in merila za pridobitev pravic iz 
tega varstva in njihovo učinkovitejše uveljavljanje, so 
se socialistične republike in socialistični avtonomni 
pokrajini (v nadaljnjem besedilu: udeleženci dogovora) 
dogovorile, da bodo temeljna vprašanja s tega področja 
uredile na način, ki ga določa ta dogovor, pri čemer 
bodo upoštevale značaj in pomen tega varstva. 

2. člen 
Udeleženci dogovora so se zedinili, da pomeni 

varstvo družinskih članov oseb v obvezni vojaški služ- 
bi posebno obliko družbene skrbi za družino, ki naj 
izraža poseben družbeni interes in povečano obveznost 
družbene skupnosti za varstvo članov teh družin. 

3. člen 
Glede na to, da so v zveznem zakonu določene te- 

meljne pravice in urejena glavna vprašanja varstva 
družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, so se 
udeleženci dogovora zedinili, da bo materialno zagoto- 
vilo članov teh družin večje od materialnih dajatev, 
ki se zagotavljajo v okviru socialnega varstva, in da 
se zagotovijo ugodnejši pogoji za uveljavljanje te 
pravice. 

4. člen 
Upoštevajoč kot osnovo za odmero materialnega 

zagotovila z zakonom določeni zajamčeni osebni doho- 
dek v republiki oziroma v avtonomni pokrajini, so se 
udeleženci dogovora zedinili, da znaša višina material- 
nega zagotovila za enega družinskega člana (imetnik 
Pravice) najmanj BOVo z zakonom določenega zajamče- 
nega osebnega dohodka v republiki oziroma v avto- 
nomni pokrajini, pri čemer se za vsakega nadaljnjega 
družinskega člana, ki izpolnjuje predpisane pogoje 
(souživalec), tako določeni znesek zagotovila poveča 
najmanj za 15%. 

5. člen 
Udeleženci dogovora so se zedinili, da se zdravstve- 

no varstvo, povračilo potnih stroškov v zvezi z uživa- 
njem zdravstvenega varstva in otroški dodatek zago- 
fvljajo družinskim članom oseb v obvezni vojaški 

službi v enakem obsegu oziroma enaki višini, kot se 
zagotavljajo družinskim članom delavcev v združenem 
delu. 

,,, 1 Objavljen v »Uradnem listu SFRJ« številka 24 z dne 4а- maja 1979. 

6, člen 
Udeleženci dogovora so se zedinili, da bodo pri na- 

daljnjem zboljševanju varstva družinskih članov oseb 
v obvezni vojaški službi uvajali in razvijali tudi dolo- 
čene oblike dopolnilnega varstva, izhajajoč pri tem iz 
specifičnosti potreb teh družin in materialnih možnosti 
družbenopolitične skupnosti. 

7. člen 
Pri določanju premoženjskih pogojev za pridobitev 

pravic so se udeleženci dogovora zedinili, da bodo ta 
vprašanja uredili v svojih zakonih takole: 

1) da se vštevajo v prihodek gospodinjstva vsi pri- 
hodki, doseženi iz delovnega razmerja, od kmetijske 
dejavnosti, od samostojne poklicne dejavnosti, pokoj- 
nin, materialnega zagotovila po predpisih o zdravstve- 
nem in invalidskem zavarovanju ali za primer začasne 
nezaposlenosti, od premoženja in premoženjskih pravic; 

2) da se v prihodek gospodinjstva ne vštevajo pri- 
hodki, doseženi po naslovu odlikovanj in Partizanske 
spomenice 1941, vojaške invalidnine po zakonu o te- 
meljnih pravicah vojaških invalidov, temeljne invalid- 
nine po predpisih o civilnih vojnih invalidih, otroškega 
dodatka, socialnega varstva, štipendije in dijaškega ali 
študentskega kredita; 

3) da se način obračuna prihodka uredi z republiš- 
kimi in pokrajinskimi zakoni v skladu z načelom iz 3. 
člena tega dogovora. 

8. člen 
Glede načina financiranja varstva družin oseb v 

obvezni vojaški službi so se udeleženci dogovora zedi- 
nili, da se sredstva za to varstvo zagotavljajo iz virov 
in na način, ki bodo določeni z republiškimi in pokra- 
jinskimi zaikoni o tem varstvu, upoštevajoč pri tem 
značaj in pomen tega varstva ter cilje tega dogovora. 

Ta dogovor začne veljati, ko ga potrdijo skupščine 
republik in skupščini avtonomnih pokrajin. 

10. člen 
Ta dogovor so podpisali pooblaščeni predstavniki 

udeležencev dogovora v ustreznem številu istovetnih 
izvodov, ki se štejejo za avtentična besedila. 

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

Beograd, 27. februarja 1978. 

Za Izvršni svet Skupščine 
SR Bosne i Hercegovine, 
članica izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za 

zdravstvo in socialno politiko: 
dr. Jamila Hadži Mustafić s. r. 

Za Izvršni svet Skupščine 
SR Črne gore, 

član izvršnega sveta in 
republiški sekretar za delo, 

zdravstvo in socialno varstvo: 
dr. Branko Poček s. r. 
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Za Izvršni svet Sabora 
SR Hrvatske, 

članica izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za 
ljudsko zdravje in socialno 

varstvo: 
dr. Herma Kraus-Delpin s. r. 

Za izvršni svet Sobranja 
SR Makedonije, 

član izvršnega sveta in 
republiški sekretar za 

zdravstvo in socialno politiko: 
Jezdimir Bogdanski s. r. 

Za Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, 

član izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega 
komiteja za zdravstvo in 

socialno varstvo: 
dr. Anton Fazarinc s. r. 

Za Izvršni svet Skupščine 
SR Srbije, 

član izvršnega sveta: 
dr. Kuzman Granić s. r. 

Za Izvršni svet Skupščine 
SAP Kosovo, 

član izvršnega sveta in 
pokrajinski sekretar za 

zdravstvo in socialno politiko: 
dr. Mehmed Begraca s. r. 
Za Izvršni svet Skupščine 

SAP Vojvodine, 
namestnik pokrajinskega 
sekretarja za zdravje in 

socialno politiko: 
Gabor Fiveši s. r. 

589. 

UKAZ broj 6-19 
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH SNAGA 

OD 6. JUNA 1979. GODINE 

1 

Na osnovu člana 45, a u vezi sa članom 27. Zakona 
o službi u oražanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 
32/78) 

primaju se u aktivnu vojnu 
službu i proizvode 

PITOMCI XXII KLASE TEHNlCKE VOJNE 
AKADEMIJE KoV 

u čin potporučnika tehničke službe KoV: 
NIKCEVIC Nike DRAGUTIN. Prima se i proizvodi sa 
danom 6. aprila 1979. godine; 
SALAPURA Milenka VOJIN. Prima se i proizvodi sa 
danom 13. aprila 1979. godine; 

u čin potporučnika saobraćajne službe: 
KOSTESIC Josipa VALTER. Prima se i proizvodi sa 
danom 17. maja 1979. godine; 
MILINKOVIC Dure MIROSLAV. Prima se i proizvodi 
sa danom 11. maja 1979. godine; 
SARlC Josipa IVAN. Prima se i proizvodi sa danom 
11. maja 1979. godine. 

II 

Na osnovu čl. 31. i 45. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

prima se u aktivnu vojnu službu 
i proizvodi 

a čin sanitetskog poručnika 
voj nik-obveznik 
KITESKI Vlade DONCO. 

III 

Na osnovu člana 45, a u vezi sa čl. 27. i 30. Zakona 
o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, 
br. 32/78) 

primaju se u aktivnu vojnu 
službu i proizvode 

u čin sanitetskog poručnika 
vojni štipendisti: 
ANTOLIC Stjepana SLAVKO. Prima se i proizvodi sa 
danom 9. maja 1979. godine; 
LATINOVIC Petra ALEKSANDAR. Prima se i pro- 
izvodi sa danom 11. maja 1979. godine; 
NIKIC Spasoja PETAR. Prima se i proizvodi sa da- 
nom 4. maja 1979. godine; 

rezervni vodnici: 
JOVANOVIC Jovana DUŠAN, 
SAMARDZlC Miše RADOMIR. 

IV 

Na osnovu člana 267. Zakona o opštem upravnom 
postopku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78), a u vezi sa 
čl. 31. i 45. Zakona o službi u oružanim snagama 
(»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

oglašava se ništavim 

Ukaz vrhovnog komandanta oružanih snaga broj 
6-11 od 13. aprila 1979. godine, u delu koji se odnosi 
na prijem u aktivnu vojnu službu i proizvodenje u čin 
poručnika tehničke službe KoV ANZULOVlC Ante 
IVICE. 

Vrhovni komandant oružanih snaga 
maršal Jugoslavije 

Josip Broz Tito, s. r. 

590. 

N A R E D B A broj 8-33 
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU 

OD 1. JUNA 1979. GODINE 

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

a) unapreduju se 

u čin pešadijskog potpukovnika 
majori: 
BOGOJEVIČ Miljurka DRAGOS. Unapreduje se sa da- 
nom 3. septembra 1978. godine; 
DORDEVIC Dragoljuba STOJAN. Unapreduje se sa 
danom 22. maja 1979. godine; 
GEORGIJEVSKI Atanasa HRISTO. Unapreduje se sa 
danom 26. maja 1979. godine; 
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u čin pesadijskog majora 
kapetan I klase 
BALEN Mile ANDRIJA. Unapređ uje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 

u čin potpukovnika avijacije 
majori: 
BEGOVIC Dušana DRAGOLJUB. Unapreduje se sa 
danom 5. maja 1979. godine; 
ClRJAKOVIČ Selimlra MILENKO. Unapreduje se sa 
danom 30. marta 1979. godine; 
VUKELIC Dušana SAVO. Unapreduje se sa danom 
24. aprila 1979. godine; 

u čin potpukovnika tehničke službe KoV 
major 
ARSOV Spase KIRO. Unapreduje se sa danom 26. ap- 
rila 1979. godine; 

u čin majora tehničke službe KoV 
kapetani I klase; 
JEREMIC Dragoslava BORIVOJE. Unapreduje se sa 
danom 26. aprila 1979. godine; 
MARKOVIC Dobrivoja MILO JE. Unapreduje se sa 
danom 26. aprila 1979. godine; 
SEKULlC Svetislava STANIMIR. Unapreduje se sa 
danom 30. decembra 1978. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog potpukovnika 
majori: 
Đ ORĐ EVlC Staniše ALEKSANDAR. Unapreduje se sa 
danom 26. aprila 1979. godine; 
VUKOVlC Trifka VUKOTA. Unapreduje se sa danom 
2. marta 1979. godine; 

u čin sanitetskog potpukovnika 
major 
VELJKOVIC Stojana DOBRICA. Unapreduje se sa da- 
nom 28. maja 1979. godine; 

u čin sanitetskog majora 
kapetan I klase 
MARKOVIC Miloša MILAN. Unapreduje se sa danom 
29. maja 1979. godine; 

u III klasu sanitetskog vojnog službenika 
vojni službenik IV klase 
MIHAJLOVIC Marina ANA. Unapreduje se sa danom 
22. maja 1979. godine; 
u čin potpukovnika administrativne službe 
major 
GARCEViC Milije ZlVKO. Unapreduje se sa danom 8. 
maja 1979. godine; 
u čin majora administrativne službe 
kapetan I klase 
VUKICEVIC Jovana RADOMIR. Unapreduje se sa da- 
nom 9. aprila 1979. godine; 

b) vanredno se unapreduje 
u čin pukovnika oklopnih jedinica 
potpukovnik 
BOKIC Spase Đ URO. Unapreduje se sa danom 1. maja 1!)79. godine. 

Savezni sekretar 
za narodnu odbranu 

general armije 
Nikola Ljubičić, s. r. 

591. 

N A R E D B A broj 1079-1 
PODSEKRETARA U SAVEZNOM SEKRETARIJATU 

ZA NARODNU ODBRANU 
OD 24. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin pešadijskog kapetana I klase 
kapetan 
JOCIC Vojina LJUBISAV. Unapreduje se sa danom 
23. aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase tehničke službe KoV 
zastavnik 
DRAGOSLAVIC Dušana TOM1SLAV. Unapreduje se 
sa danom 1. maja 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog kapetana I klase 
kapetan 
SOLDAT Petra MIHAJLO. Unapreduje se sa danom 
28. februara 1979. godine. 

Podsekretar 
general-p ukovnik 

Džemil Šarac, s. r. 

592. 

N A R E D B A broj 13-32 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA 
ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU 

OD 21. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin pešadijskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
STOILJKOVIC Svetozara MILORAD. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
STOJIC Branka BOGDAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
LATKOVIC Janka JANKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin kapetana I klase tehničke službe KoV 
kapetan 
CAVlC Save LJUBOMIR. Unapreduje se sa danom 27. 
aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase: 
COSIC Miljka KRSTA. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
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GRABOVICA Stojka RADIVOJ. Unapređ uje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
MIKAC Josipa IVAN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
PAUKOVIC Petra DRAGAN. Unapređ uje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin sanitetskog zastavnika I klase 
zastavnik 
POPOVIC Vojislava MOMClLO. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 

u čin veterinarsko^ kapetana I klase 
kapetan 
KNEZEVIC Luke DRAGAN. Unapreduje se sa danom 
17. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika saobračajne službe 
stariji vodnici I klase: 
MILANOVIC Ljubiše RASTIMIR. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
MILINKOVIĆ Radomira SLOBODAN. Unapreduje se 
danom 21. maja 1979. godine; 
NIKOLIC Miroslava DUŠAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
PANTOVIC Dorda SVETOMIR. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika administrativne službe 
stariji vodnici I fclase: 
MIJIC Laze ŽARKO. Unapreduje se sa danom 12. maja 
1979. godine; 
SKOROBAC Andrije MILENKO. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
ZOVlC-MALJKOVlC Ivana VITOMIR. Unapreduje se 
sa danom 12. maja 1979. godine. 

Pomočnik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Ilija Radaković, s. r. 

593. 

N A R E D B A broj 13-40 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA 
ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU 

OD 4. JUNA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnik I klase 
MALIC Boška BRANKO. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin sanitetskog kapetana 
poručnik 
NIKOLIC Jakova TIHOMIR. Unapreduje se sa danom 
2. juna 1979. godine. 

Pomočnik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Ilija Radaković, s. r. 

594. 
N A R E D B A broj 19-9 

POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NAROD- 
NU ODBRANU ZA POLITlCKO-PRAVNI SEKTOR 

OD 25. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 
u čin tehničkog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
JANKOVIC Zivojina 2IVORAD. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u IV klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik V klase 
Đ ORĐ EVIC Save KONSTANTIN. Unapreduje se sa 
danom 18. maja 1979. godine. 

Pomočnik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Dane Petkovski, s. r. 

595. 
N A R E D B A broj 351-6 

POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA 
NARODNU ODBRANU ZA RATNU MORNARICU 

OD 28. MAJA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 
žanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i tačke 
11. stav 2. Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlaš- 
čenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi 
vojnih lica (»Službeni vojni list«, br. 9/76) 

unapreduju se 
u čin pomorskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
KAPETANOVlC Ive MLADEN. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u čin mornaričkotehničkog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
SLIJEPCEVIC Samojila ADAM. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine. 

Pomočnik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 

admiral 
Branko Mamula, s. r. 

596. 
N A R E D B A broj 66-8 

ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALSTABA 
JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 

OD 6. JUNA 1979. GODINE 
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 

žanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 
unapreduje se 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
ZEKANOVIČ Mate IVAN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine. 

Zamenik načelnika 
general-pukovnik 
Dušan Pekič , s. r. 
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597. 

N A R E D B A broj 64-9 
ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALgTABA 

JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 
OD 11. JUNA 1979. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

artiljeriskom kapetanu I klase 
ZAJČIC Josipa KAMILU; 

vazduhoplovnotehničkom potpukovniku 
RATKOVIČ Milojka PUNlSl. 

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

598. 

N A R E D B A broj 3-50 
NAČELNIKA PERSONALNE UPRAVE SAVEZNOG 

SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU 
OD 6. JUNA 1979. 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 artiljerijsko-raketnih jedinica PVO 
poručnik 
JOVANOVIČ Ljubomira MIGMIR. Unapreduje se sa 
danom 25. maja 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Radovan Vojvodic, s. r. 

599. 

N A R E D B A broj 3-42 
NAČELNIKA PERSONALNE UPRAVE SAVEZNOG 

SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU 
OD 28. MAJA 1979. GODINE 

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 

i s p r a v k a 

Naredbe načelnika Personalne uprave SSNG broj 
3-36 od 17. maja 1979. godine, u delu koji se odnosi na 
unapredenje u čin pešadijskog starijeg vodnika I klase 
SIMIC Miodraga MILENA. Umesto reči: »Unapreduje 
se sa danom 12. maja 1979. godine«, treba da stoji: 
»Unapreduje se sa danom 12. maja 1978. godine«. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Radovan Vojvodic, s. r. 

600. 
N A R E D B A broj 7-39 

KOMANDANTA I ARMIJE 
OD 23. MAJA 1979. GODINE 

I 
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 

žanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 
u čin pešadijskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
DERI Ferenca FERBNC. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
SEFCIC Lazara ALEKSANDAR. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
RISTIČ Dušana MOMČILG. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika oklopnih jedinica 
stariji vodnik I klase 
2AKULA Milana DRAGAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase veze 
zastavniik 
DRAGAŠ Save BRANKO. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika veze 
stariji vodnici I klase: 
KGVAČEVIČ Save PERG. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
VESELINGVIC Radenka DRAGAN. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin pomorskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
JGVANGVIČ Dušana ZlVADIN. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
LGVRE Sime JGVAN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
MUNJAS Marka Đ GRĐ E. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
ŠLJIVIC Milovana STGJAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
TOPALGVIC Vukana RADGMIR. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin mornaričkotehničkog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
GRESČANIN Ilije BRANKG. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
PAPRIČ Jovana MARKO. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin intendantskog zastavnika I klase 
zastavnik 
MLADENGVIC Vojislava Đ GRĐ E. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika saobračajne službe 
stariji vodnik I klase 
RISTIČ Vojislava TGMISLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
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u čin zastavnika administrativne službe 
stari j i vodnici I klase: 
KOKIĆ Milana NIKOLA. Unapređ uje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
SAJIC Bogdana STANISA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
SLADIC Jovana MOMClLO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u VII klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik VIII klase 
BOGOSAVLJEVIC Romulusa BRANISLAV. Unapredu- 
je se sa danom 5. aprila 1979. godine. 

II 

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

isp r a vk a 

Naredbe komandanta I armije broj 3-37 od 16. 
maja 1979. godine, u delu koji se odnosi na unapredenje 
u čin zastavnika I klase veze NOVAKOVIC Milisava 
DRAGOSLAVA. Umesto reči; »u čin zastavnika I klase 
veze«, treba da stoji; »u čin zastavnika I klase tehničke 
službe KoV«. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

601. 

N A R E D B A broj 7-3 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 9. JANUARA 1979. 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 na- 
rodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
PEClC Miloša Zoran, 23. VIII 1933, SO Voždovac (Beo- 
grad); 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici; 
LOGAR Janka Zvonimir, 4. III 1932, SO Palilula (Beo- 
grad) ; 
MARIN Žarka Aleksandar, 12. VI 1941, SO Voždovac 
(Beograd); 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnioi; 
ANĐ ELOVIC Luke Franjo, 7. V 1948, SO Palilula 
(Beograd); 
Đ URĐ EVIC Dragomira Đ orde, 8. XII 1939, SO Stari 
grad (Beograd); 
Đ URIC Dure Jordan, 3. I 1946, SO Palilula (Beograd); 
GOLUBOVIC Periše Radenko, 9. XI 1952, SO Cuka- 
rica (Beograd); 

JURlSlC Save Milan, 22. XI 1945, SO Savski venac 
(Beograd); 
MATIC Svetomira Milovan, 11. VI 1946, SO Mlade- 
novac; 
PAJIC Svetislava Ilija, 1. I 1954, SO Cukarica (Beo- 
grad); 
RADOVIC Velimira Branko, 25. IX 1948, SO Mlade- 
novac; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni porvčnik 
PANIC Vojimira Miodrag, 10. V 1938, SO Stari grad 
(Beograd); 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici; 
JOClC Momčila Zvonimir, 17. V 1952, SO Cukarica 
(Beograd); 
JOVANOVIC Dragomira Luka, 10. VIII 1944, SO Zvez- 
dara (Beograd); 
MATKOVIC Radomira Pavle, 2. I 1950, SO Sopot; 
MIHCEVlC Milivoja Miodrag, 9. I 1948, SO Stari grad 
(Beograd); 
OSTOJIC Gavrila Teodor, 14. Ш 1939, SO Zvezdara 
(Beograd); 
RADOVIC Cedomira Radmilo, 30. VIII 1948, SO Sav- 
ski venac (Beograd); 
ROGIC Dragutina Momčilo, 15. VII 1938, SO Zvezdara 
(Beograd); 
SLADAKOVIC Branka Slavko, 21. V 1946, SO Pali- 
lula (Beograd); 
SIPKA Dušana Ranko, 6. II 1947, SO Savski venac 
(Beograd); 
VERGAS Dušana Doko, 4. V 1946, SO Palilula (Beo- 
grad); 
V1DAKOVIC Budimira Slobodan, 29. I 1954, SO Mla- 
denovac; 
VIDENOVIC Svetislava Borivoje, 26. X 1948, SO Pa- 
lilula (Beograd); 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni poručnici: 
ISIDOROVIC Miodraga Ratko, 1. I 1943, SO Mlade- 
novac; 
K1LIBARDA Mihaila Stevan, 21. X 1947, SO Voždovac 
(Beograd); 
MILIC Petra Dimitrije, 19. XI 1937, SO Palilula (Beo- 
grad); 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni potporučnici: 
BRANKOVIC Branka Dragan, 6. IV 1949, SO Savski 
venac (Beograd); 
Đ URĐ EVIC Dragoljuba Milorad, 24. V 1949, SO Mla- 
denovac; 
MILOSAVLJEVIC Zdravka Radoš, 29. XI 1948, SO 
Voždovac (Beograd); 
RELJIN Despota Branimir, 31. VIII 1945, SO Palilula 
(Beograd); 
RISTOVIC Bogosava Milisav, 24. II 1949, SO Savski 
venac (Beograd); 
VUJOSEVlC Milenka Milan, 15. IV 1951, SO Stari grad 
(Beograd); 
JOVANOVIC Dragutina Vladimir, 28. IX 1944, SO 
Zvezdara (Beograd); 

u čin rezervnog kapetana oklopnih jediniea 
rezervni poručnik 
LAZAREVIC Vitomira Miloš, 27. XII 1941, SO Palilula 
(Beograd); 
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u čin rezervnog poručnika oklopnih jedinica 
rezervni potporučnici; 
GAZIBARA Dušana Miodrag, 5. II 1949, SO Voždovac 
(Beograd); 
MOMCILOVIC Hi je Vojislav, 8. VIII 1946, SO Pali- 
lula (Beograd); 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poruonici: 
KORIZMA Bože Nikola, 1. I 1941, SO Palilula (Beo- 
grad); 
STOJKOVIC Ilije Stanko, 5. IV 1942, SO Mladenovac; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
PETKOVIC Dušana Savo, 14. V 1947, SO Stari grad 
(Beograd); 
PETROVIČ Dušana Zoran, 27. IV 1950, SO Mladenovac; 
RABRENOVIC Radovana Radomir, 12. III 1949, SO 
Savski venac (Beograd); 
STANIMIROVIC Milivoja Aleksandar, 20. III 1943, SO 
Palilula (Beograd); 

u čin rezervnog kapetana veze 
rezervni poručnik 
JOVASEVIC Zivka Radomir, 11. V 1941, SO Voždovac 
(Beograd); 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnici; 
ANTONClC Milana Borislav, 23. II 1946, SO Palilula 
(Beograd); 
VESKOVIC Milana Branko, 13. XI 1947, SO Voždovac 
(Beograd); 

u čin rezervnog kapetana avijacije 
rezervni poručnik 
KUZMANOVIC Milijana Mladen, 27. III 1936, SO Vož- 
dovac (Beograd); 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnik 
PETROVIČ Nikodija Ljubodrag, 14. X 1940, SO Sopot; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnici: 
JOVANOVlC Ljubomira Radoslav, 24. VIII 1935, SO 
Palilula (Beograd); 
ROGIC Dragutina Stamenko, 20. XI 1941, SO Sopot; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana 
rezervni poručnik 
MART1NOVIC Goluba Tomislav, 9. IX 1945, SO Mla- 
denovac ; 

u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
ANĐ EL1C Alekse Slobodan, 7. VII 1934, SO Voždo- 
vac (Beograd); 
VAS1LJEVIC Milomira Vidoje, 14. VI 1946, SO Pali- 
lula (Beograd); 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnici: 
DAMNJANOVIC Stanimira Lazar, 15. V 1934, SO Zvez- 
dara (Beograd); 
JANKOVIC Vojislava Aleksandar, 19. IX 1936, SO Sta- 
ri grad (Beograd); 

TOLIC Dušana Zivorad, 24. XII 1929, SO Savski venac 
(Beograd); 
STOJIC Stanka Dragoljub, 2. V 1936, SO Palilula (Beo- 
grad); 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnik 
DAČIC Nenada Milutin, 14. II 1948, SO Palilula (Beo- 
grad); 

u čin rezervnog poručnika saobraćajne službe 
rezervni potporučnik 
ZRILIC Milana Svetozar, 12. IX 1946, SO Palilula (Beo- 
grad). 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

602. 

N A R E D B A broj 7-40 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 29. MAJA 1979. GODINE 

I 

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

u n a p r e d u j u se 

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

u čin rezervnog pešadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
ACIMOVIC Boška Dragoslav, 11. X 1932, SO Cačak; 
DRAGICEVIC Milorada Radiša, 9. VI 1934, SO Cačak; 
KOMADINlC Radomira Dragoslav, 28. III 1936, SO 
C ctč  ctk * 
SPASOJEVlC Radovana Radojko, 13. X 1933, SO 
Cačaik * 
VASOJEVIC Zdravka Vojimir, 22. IV 1938, SO Cačak; 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
DRAŠKOVlC Zivojina Momčilo, 21. VIII 1938, SO 

KLASIC Petra Vuk, 3. XII 1945, SO Sjenica; 
SRETENOVIC Ananija Vukomir, 1. XI 1947, SO Novi 
Pazar; 
VRANEŠ Joakina Milovan, 13. V 1942, SO Sjenica; 
VUCKOVIC Dragutina Ratko, 19. V 1943, SO Cačak; 
VUJOVIC Radosava Cedomir, 24. V 1939, SO Cačak; 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
ANDRlC Milana Slobodan, 19. XI 1944, SO Cačak; 
BAZDAR Hakije Šečer, 11. VIII 1950, SO Sjenica; 
BOŠKOVIC Milomira Radoš, 5. VII 1954, SO Cačak; 
DREKOVlC Ilije Rašid, 1. III 1947, SO Novi Pazar; 
DROBNJAK Sima Sreten, 27. U 1952, SO Novi Pazar; 
IBRAHIMOVlC Sinana Suljo, 20. VIII 1947, SO Novi 
pazar • 
JOVAŠEVIC Vukadina Dragan, 19. IV 1951, SO Cačak; 
KRSMANOVIC Dmitra Radojko, 19. V 1952, SO 
Cačak; 
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KURTOVIĆ Šacira Hamdija, 18. VI 1952, SO Sjenica; 
LAZOVIC Vasilija Đ uro, 10. III 1949, SO Cačak; 
LUKIC Ljuba Bole, 3. XI 1948, SO Cačak; 
MADŽAREVIC Zivorada Radoš, 11. V 1947, SO Cačak; 
MILOŠEVI C Milomira Vinko, 26. III 1951, SO Novi pazar • 
MILOŠEVIČ Miljojka Ljubodrag, 21. IV 1953, SO 
ČlclČc^lC * 
MLAĐ ENOVIC Miodraga Milorad, 20. II 1950, SO 
C^cičctk * 
MURTEZIC Redžepa Ejup, 1. II 1948, SO Novi Pazar; 
PLANIC Milete Stanije, 18. IX 1949, SO Cačak; 
RADOJClC Milana Ratko, 25. V 1950, SO Cačak; 
RAVIC Milosava Radomir, 2. IX 1949, SO Cačak; 
ŠULUBURIC Momčila Dimitrije, 18. I 1952, SO Cačak; 

u čin rezervnog artiljerijskog kapctana 
rezervni poručnici: 
MISOVIC Radovana Dragutin, 29. XI 1939, SO Cačak; 
MUHOVIC Hivza Nuko, 20. VIII 1944, SO Sjenica; 
STOJIC Aleksandra Mladen, 28. III 1930, SO Cačak; 
TOMIC Dragutina Radovan, 18. IV 1941, SO Cačak; 

u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BOSKOVIC Sibina Radenko, 27. V 1948, SO Novi 
Pazar; 
DROBNJAK Marijana Milivoje, 12. X 1947, SO Novi 
Pazar * 
MEHMEDOVIC Mustafe Hajro, 13. III 1947, SO Novi 
Pazar * 
SREDOVIC Stanka Dragiša, 11. XI 1947, SO Cačak; 

u čin rezervnog kapetana I klase artiljerijsko-raketnih 
jedinica PVO 
rezervni kapetan 
POPOVIC Žarka Miroslav, 10. XI 1935, SO Cačak; 

u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni poručnici: 
MILIKlC Milana Ratomir, 8. VIII 1941, SO Sjenica; 
VUKOVIC Tome Milivoje, 27. IX 1941, SO Cačak; 

u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni potporučnici: 
CIVRAK Pranje Miloš, 13. X 1953, SO Cačak; 
RADOVANOVIC Ivana Dragan, 4. VII 1946, SO Cačak; 
ZOCEVIC Milosava Tihomir, 18. VIII 1950, SO Cačak; 

u čin rezervnog poručnika oklopnih jedinica 
rezervni potporučnici: 
MACANOVIC Sekule Radisav, 2. III 1953, SO Cačak; 
PAJOVIC Miliča Dragomir, 13. III 1954, SO Cačak; 
SIMOVIC Miilenka Mile, 4. IX 1948, SO Cačak; 
SUTIC Vojimira Božidar, 7. I 1954, SO Cačak; 

u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika 
rezervni potporučnik 
KUSTUDIJA Dušana Branko, 14. II 1948, SO Cačak; 

u čin rezervnog kapetana veze 
rezervni poručnici: 
BADIC Bajra Ismail, 19. IV 1949, SO Novi Pazar; 
NEDOVIC Sretena Dušan, 13. III 1943, SO Cačak; 
VUJlClC Radovina Radovan, 6. II 1941, SO Cačak; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnik 
CRNOVRSANIN Ešrefa Mahit, 1. V 1952, SO Novi 
Pazar; 

u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane 
rezervni potporučnik 
VELICKOVIC Ranka Dragoslav, 14. I 1944, SO Cačak; 

u čin rezervnog kapetana tehnieke službe KoV 
rezervni poručnici: 
CUSLOVIC Budimira Slobodan, 14. VIII 1942, SO 

MATIJAŠEVIC Vlada Jovan, 10. Ш 1947, SO Cačak; 
PAVLOVlC Dragomira Svetozar, 29. VIII 1938, SO 

ZEClROVlC Sulejmana Abaz, 12. III 1942, SO Novi 
Pazar; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnici: 
AVRAMOVIC Jovice Milorad, 14. X 1937, SO Cačak; 
MARKOVIC Dragoslava Miloš, 4. IX 1950, SO Cačak; 

u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog kapetana 
rezervni poručnici: 
CRNCEVlC Luke Spiro, 23. XI 1938, SO Cačak; 
MIHAILOVIC Dragiča Vukadin, 16. IX 1946, SO Cačak; 

u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog poručnika 
rezervni potporučnik 
NENADIC Bogoljuba Dragan, 15. IX 1944, SO Cačak; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnici: 
CANTRAK Radoša Petar, 26. II 1937, SO Cačak; 
MILOSAVLJEVIC Milisava Slavoljub, 17. III 1939, SO 
Cačak; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnik 
MIJALJEVIC Svetla Vasilije, 7. IX 1946, SO Novi 
Pazar; 

u čin rezervnog poručnika saobraćajne službe 
rezervni potporučnik 
KOLAKOVIC Dragiča Milosav, 29. X 1951, SO Cačak. 

TI 

Na osnovu člana 257. Zakona o opštem upravnom 
postopku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 104. 
stav 1. Zakona o službi u oružanim snagama (»Služ- 
beni list SFRJ«, br. 32/78) 

poništavaju se 

1) Naredba komandanta I armije broj 1-80 od 6. 
septembra 1978. godine, u delu koji se odnosi na una- 
predenje u čin rezervnog sanitetskog kapetana KRSTIC 
Vojislava Aleksandra; 

2) Naredba komandanta I armije broj 1-86 od 22. 
septembra 1978. godine, u delu koji se odnosi na una- 
predenje u čin rezervnog pešadijskog poručnika NA- 
RANDZlC Danila Milana; 

3) Naredba komandanta I armije broj 1-111 od 22. 
decembra 1978. godine, u delu koji se odnosi na una- 
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pređ enje u čin rezervnog ikapetana tehničke službe KoV 
VERMEZOVIC Vladimira Radenka. 

III 

Na osnovu člana 219. Zakona o opstem upravnem 
postupku (»iSlužbeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 104. 
Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list 
SFRJ«, br. 32/78), vrši se 

is p r a vk a 

Naredbe (komandanta I armije broj 1-110 od 22. 
decembra 1978. godine, u delu koji se odnosi na una- 
predenje: 

a) u čin rezervnog pešadijskog kapetana KRSTIC 
Radomira Vladimira. Umesto reči; »KRSTIĆ«, treba 
da stoji reč: »KRASIC«; 

b) u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
Đ ORĐ EVIC Branislava Miodraga. Umesto reči: »Đ OR- 
Đ EVIC«, treba da stoji reč: »Đ URĐ EVIC«. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

603. 

N A R E D B A broj 7-42 
KOMANDANTA I ARMIJE 

OD 31. MAJA 1979. 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 
evidenci j i navedenih opštinskih organa uprave za na- 
rodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnik 
MANDIC Jo ve Milan, 15. VII 1933, SO Stari grad 
(Beograd); 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BUCAN Svetislava Momčilo, 30. VIII 1953, SO Zvez- 
dara (Beograd); 
KASTRATOVIC Milije Radojica, 4. П 1950, SO Zvez- 
dara (Beograd); 
STEPANOVIC Nedeljka Simo, 12. I 1948, SO Zvezdara 
(Beograd); 
ŠEKEROVIC Dušana Miodrag, 6. III 1950, SO Vračar 
(Beograd); 

u čin rezervnog kapetana I klase avijacije 
rezervni kapetan 
GOLDNER Tihomira Dragiša, 4. I 1936, SO Zemun; 

u čin rezervnog poručnika saobračajne službe 
rezervni potporučnik 
MAJSTOROVIC Blaže Boško, 9. V 1946, SO Stari grad 
(Beograd). 

Zastupa komandanta 
general-major 

Martin Spegelj, s. r. 

604. 

N A K E D B A broj 7-44 
KOMANDANTA I ARMIJE 
OD в. JUNA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

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

u čin rezervnog artiljerijskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
CUK Tome Dragan, 5. III 1933, SO Bačka Topola; 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnici: 
BANJAC Vasilija Dmitar, 7. V 1943, SO Novi Sad; 
MILJEVIC Dušana Bogdan, 15. III 1936, SO Novi Sad; 

u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV 
rezervni potporučnici: 
GALIC Nikole Stojan, 20. II 1947, SO Novi Sad; 
KLACAR Mirka Miloš, 27. VII 1946, SO Novi Sad; 
MEDIC Pavla Nikola, 12. XII 1947, SO Novi Sad. 

Komandant 
general-pukovnik 

Petar Gračanin, s. r. 

605. 

N A R E D B A broj 1-164 
KOMANDANTA III ARMIJE 
OD 31. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin pešadijskog zastavnika 
stari j i vodnici I klase: 
DAMJANOVSKI Borisa ASEN. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
NAUMOVSKI Dordija NESTOR. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
STANOJKOVIC Stanojka DRAGOMIR. Unapreduje se 
sa danom 12. maja 1979. godine; 
STO JANO VIC Vasilija MILO RAD. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika oklepnih jedinica 
stariji vodnik I klase 
MARINKOVIC Dušana MILORAD. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin inžinjerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
PAVKOVIC Ostoje MIRKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
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u čin zastavnika I klase tehničke službe KoV 
zastavnik 
ŠAHMANOVIC Zaje SAClR. Unapređ uje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase; 
DUNĐ EROVIC Milana NEDELJKO. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
RANĐ ELOVlC Stanoja PETRONIJE. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin intendantskog zastavnika I klase 
zastavnik 
NIKOLOVSKI Sande LJUBE. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin intendantskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
PETREVSKI Bogeta BORIS. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase saobračajne službe 
zastavnik 
MATOŽEVIC Ane Đ INO. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika saobračajne službe 
stariji vodnici I klase: 
DIMOVSKI Doce RADE. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
DODIC Mile DANAJIL. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
MANASIEV Slavka MARINKO. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase administrativne službe 
zastavnik 
SOFKOVSKI Krste RISTO. Unapreduje se sa danom 
8. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika administrativne službe 
stariji vodnici I klase: 
KOSTADINOV Koče IVAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
MILOSEVSKI Jovana VOJISLAV. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
NESlC Vojislava DOBRICA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Lambe Mihajlovski, s. r. 

606. 

N A R E D B A broj 17-57 
KOMANDANTA V ARMIJE 
OD 22. MAJA 1979. GODINE \ 

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

unapreduju se 

u čin pesadijskog starijeg vodnika 
vodnik I klase 
VULIC Dušana SIMO. Unapreduje se sa danom 15. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase oklopnih jedinica 
zastavnik 
DOLSKI Franje VLADIMIR. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika oklopnih jedinica 
stariji vodnici I klase: 
MIHIC Danila VLADIMIR. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
PAVLOVIC Dane GOJKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin inžinjerijskog kapetana 
poručnik 
BRAJKOVIC Milana IVI CA. Unapreduje se sa danom 
15. maja 1979. godine; 

u čin inžinjerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
SAVIN Sredoja PAVLE. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika veze 
stariji vodnik I klase 
PAClC Petra VLADIMIR. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase tehničke službe KoV 
zastavnik 
VRČA Mehmeda OSMAN. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase: 
CINDRIC Jure MILE. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
DRAGUSIN Dragana BRANKO. Unapreduje se sa da- 
nom- 12. maja 1979. godine; 
KNEŽEVIC Cire RADENKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
LUKOVlC Milana TOMISLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine: 
PADEZANIN Milica MILOŠ. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
VIDUKA Ante VICE. Unapreduje se sa danom 9. maja 
1979. godine; 

u čin intendantskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
CMILJANIC Milije KOSTA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
SPASOVSKI Cirka ZlVKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin sanitetskog kapetana I klase 
kapetan 
DURAŠEVIC Cede ZELJKO. Unapreduje se sa danom 
14. maja 1979. godine; 

u čin sanitetskog kapetana 
poručnik 
RUBINlC Ivana DUŠAN. Unapreduje se sa danom 20. 
aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika saobračajne službe 
stariji vodnik I klase 
MATIC Dragica PAUN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
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u čin zastavnika administrativne službe 
stariji vodnici I klase: 
BJELOS Dušana MIRKO. Unapređ uje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
LUCOVIC Veselka JOŽO. Unaprečtuje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
SIMIĆ Mije SRETEN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
SUMAKOVIČ Stanka MOMČILO. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u IV klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik V klase 
VANGELOVSKI Stjepana KIRIL. Unapreduje se sa 
danom 29. aprila 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corković, s. r. 

607. 

N A R E D B A broj 17-60 
KOMANDANTA V ARMIJE 

OD 29. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin pešadijskog starijeg vodnika I klase 
stariji vodnici: 
KRIVOKUČA Stanka JOVO. Unapreduje se sa danom 
21. aprila 1979. godine; 
SRECKOVIC Milana ILIJA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika I klase 
zastavnik 
SAVlC Dimitrija TOMISLAV. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
GRUJIC Dragoljuba RATKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog starijeg vodnika I klase 
stariji vodnik 
MUSTAFOVIC Ismana SLOBODAN. Unapreduje se sa 
danom 10. aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika artiljerijsko-raketnih jedinica PVO 
stariji vodnik I klase 
BOŽOVIC Radula VESELIN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin kapetana I klase oklopnih jedinica 
kapetan 
KOSTIC Radovana MILO JE. Unapreduje se sa danom 
20. aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase tehničke službe KoV 
zastavnici: 
JOVIC Alekse MOMIR. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
KAROVIC Velimira DRAGAN. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase: 
LEONTIJEVIC Milisava MILO V AN. Unapreduje se sa 
danom 22. aprila 1979. godine; 
RADOSAVLJEVIC Dragutina JOVAN. Unapreduje se 
sa danom 12. maja 1979. godine; 
STEFANOVIC Dobrosava ZDRAVKO. Unapreduje se 
sa danom 12. maja 1979. godine; 
STOJANOVIC Radomira SAVO. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
TODOROVSKI Kuzme SANDE. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
TONKOVlC Ivana ANDRIJA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika I klase tehničke službe KoV 
stariji vodnici: 
PETKOVlC Rade ILIJA. Unapreduje se sa danom 16. 
marta 1979. godine; 
TODOROVIC Aleksandra STANlSA. Unapreduje se sa 
danom 14. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika saobraćajne službe 
stariji vodnici I klase: 
HRASTIĆ Tobija SILVANO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
RADULOVIC Petra SPIRO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corkovic, s. r. 

608. 

N A R E D B A broj 17-63 
KOMANDANTA V ARMIJE 
OD 5. JUNA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin pešadijskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
ILIC Vladimira DRAGlSA. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
PEKMEZOVIC Ljubomira BORIVOJE. Unapreduje se 
sa danom 12. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika I klase 
zastavnik 
PETROVIČ Dragutina BOGOLJUB. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 

u čin artiljerijskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
DAGOVIC Miluna MILENKO. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
PROKIC Trajka BORIVOJE. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
SASlC Petra GOJKO. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika artiljerijsko-raketnih jedinica PVO 
stariji vodnik I klase 
PAVLOVIC Bogdana DRAGIC. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
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u čin zastavnika 1 klase oklopnih jedinica 
zastavnik 
KOZOMARA Nikole Đ OKO. Unapređ uje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika oklopnih jedinica 
stariji vodnici I klase: 
ISAILOVIC Zivorada DRAGOLJUB. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 
KNEŽEVIC Vučete MLADEN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
TOPIC Drage SPASOJE. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin inžinjerijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
BOZlC Stankaf MILIC. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika ABH-odbrane 
vodnik I klase 
KRIŽANAC Stjepana SLAVKO. Unapreduje se sa da- 
nom 23. aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase: 
KOKIR Jovana SLOBODAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
SIROVAC Dure PETAR. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
VASOVIC Slavoljuba ZDRAVKO. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika administrativne službe 
stariji vodnik I klase 
ARIZANOVlC Radomira MILIVOJE. Unapreduje se sa 
danom 14. maja 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corkovič , s. r. 

609. 

N A R E D B A broj 17-62 
KOMANDANTA V ARMIJE 
OD 1. JUNA 1979. GODINE 

I 

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. 
9/76) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

kapetanu I klase tehničke službe KoV 
STOJEV Stanka GEORGIJU; 

starijem vodniku I klase tehničke službe KoV 
KOVACEVIC Ilije BRANKU. 

II 

Na osnovu člana 257. Zakona o onštem upravnom 
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i tačke 6/f 
Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlaščenjima 
starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica 
(»Službeni vojni list«, br. 9/76) 

poništava se 

Naredba komandanta V armije broj 17-28 od 27. 
marta 1979. godine, u delu koji se odnosi na prestanak 
aktivne vojne službe kapetanu I klase finansijske služ- 
be KULENOVIC Rasima ENESU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Dušan Corkovič , s. r. 
610. 

NAREDBA broj 2-59 
KOMANDANTA VII ARMIJE 

OD 8. JUNA 1979. GODINE 
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u oru- 

žanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

u n a p r e d u j u se 
u čin pešadijskog zastavnika I klase 
zastavnik 
GRBIC Ljubomira PETAR. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin pešadijskog zastavnika 
stariji vodnik I klase 
PAREZANOVIC Radojka DRAGAN. Unapreduje se sa 
danom 13. aprila 1979. godine; 

u čin pešadijskog starijeg vodnika 
vodnik I klase 
MILANOVlC Božiče VLADO. Unapreduje se sa danom 
23. maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika oklopnih jedinica 
vodnik I klase 
NIKOLIC Kirila RAJKO. Unapreduje se sa danom 31. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika veze 
stariji vodnik I klase 
PERUSINOVIC Tome BORISLAV. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnik I klase 
POPOVIC Luke MIHAILO. Unapreduje se sa danom 
29. maja 1979. godine. 

Komandant 
general-potpukovnik 

Milan Ačič , s. r. 

611. 
NAREDBA broj 18-53 
KOMANDANTA IX ARMIJE 

OD 5. JUNA 1979. GODINE 

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

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 
sanitetskom kapetanu I klase 
PREMRU Ivana EMILU. 

Komandant 
general-pukovnik 

Franc Tavčar, s. r. 
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612. 
NAREDBA broj 104-2 
KOMANDANTA IX ARMIJE 
OD 28. MAJA 1979. GODINE 

I 
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 

oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

a) unapređ uju se 

REZERVNI OFICIRI, rođ eni naznačenih datuma, 
u evidenciji navedenih opstinskih organa uprave za 
narodnu odbranu, i to: 

u čin rezervnogr pešadijskog kapetana I klase 
rezervni kapetani: 
KOSMRLJ Franca Peter, 8. X 1937, SO Grosuplje; 
OZEK Drage Dragutin, 19. XII 1939, SO Laško; 

u čin rezervnog pešadijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
ANGEL J Andreja Janez, 10. VIII 1944, SO Žalec; 
BREZAR Janeza Viktor, 11. XII 1943, SO Kranj; 
DROBNIC Drage Simon, 1. I 1944, SO Črnomelj; 
FAJIC Ibrahima Peter, 12. VII 1941, SO Žalec; 
GABERSEK Jakoba Ivan, 10. XII 1940, SO Žalec; 
JAMENSEK Ignaca Ognjeslav, 10. III 1949, SO Sloven- 
ska Bistrica; 
KOBE Rudolfa Jurij, 14. IV 1948, SO Črnomelj; 
LEPEJ Jožeta Franc, 2. VI 1940, SO Slovenska Bis- 
trica; 
LESKOVAR Avgusta Avgust, 23. VI 1947, SO Sloven- 
ska Bistrica; 
PAUSlC Jožefa Ivan, 29. III 1945, SO Lendava; 
RAK Ivana Ivan, 13. VI 1946, SO Žalec; 
SMOLAR Gvida Gvido, 15. VII 1947, SO Slovenska Bis- 
trica; 
STRUNA Antona Drago, 2. XI 1949, SO Slovenska Bis- 
trica; 

u čin rezervnog pešadijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
BABIC Alojza Alojz, 20. XII 1951, SO Ljutomer; 
BRANISELJ Franca Borut, 31. I 1948, SO Skofja Loka; 
FILIPOVIC Branka Branislav, 28. XII 1946, SO Čr- 
nomelj ; 
KRET Mirka Mirko, 18. VIII 1950, SO Ravne na Ko- 
roškem ; 
MIHELIC Edvarda Marjan, 16. VI 1953, SO Črnomelj; 
PRHNE Jožeta Gorazd, 19. VI 1953, SO Črnomelj; 
SVAJGER Marjana Marjan, 14. VII 1948, SO Črnomelj; 
ZADRAZNIK Martina Jože, 1. III 1953, SO Grosuplje; 
u čin rezervnog artiljerijskog kapetana 
rezervni poručnici; 
LEDNIK Stanislava Stanislav, 13. IX 1944, SO Žalec; 
VIDMAJER Marije Adi, 7. I 1942, SO Žalec; 
u čin rezervnog artiljerijskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
ČRNE Franca Marjan, 11. III 1953, SO Črnomelj; 
JUTRIŠA Franca Janko, 2. II 1945, SO Laško; 
KOCEVAR Antona Miroslav, 28. X 1953, SO Črnomelj; 
MILOVIC Stevana Spasoje, 29. VI 1945, SO Črnomelj; 
STRUGAR Franca Pavel, 25. I 1950, SO Črnomelj; 
u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedi- 
nica PVO 
rezervni poručnik 
FRAS Maksa Franc, 28. IX 1947, SO Radlje ob Dravi; 

u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana 
rezervni poručnici: 
KAC Antona Anton, 15. VIII 1946, SO Žalec; 
RAK Karla Oto, 28. VIII 1932, SO Žalec; 
RAUTER Jožefa Adolf, 16. IV 1941, SO Ravne na Ko- 
roškem; 

u čin rezervnog kapetana veze 
rezervni poručnik 
BLAGOTINSEK Ferdinanda Ciril, 1. VIII 1938, SO 
Žalec; 

u čin rezervnog poručnika veze 
rezervni potporučnici: 
MALESlC Milana Slavko, 10. IX 1953, SO Črnomelj; 
STEFANlC Janeza Anton, 26. VI 1953, SO Črnomelj; 

u čin rezervnog kapetana ABH-odbrane 
rezervni poručnik 
PRAPROTNIK Janeza Jože, 6. III 1945, SO Žalec; 

u čin rezervnog kapetana avijacije 
rezervni poručnik 
KRALJ Ervina Niko, 7. II 1942, SO Nova Gorica; 

u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV 
rezervni poručnik 
ŽNIDARClC Martina Alojz, 25. VI 1934, SO Žalec; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana I klase 
rezervni kapetan 
HRSTE Josipa Dalibor, 6. VIII 1936, SO Metlika; 

u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnik 
GORENSEK Maksa Vladimir, 29. VI 1947, SO Ravne na 
Koroškem; 

u čin rezervnog sanitetskog kapetana 
rezervni poručnik 
RIZMAL Vinka Alojz, 9. VI 1928, SO Žalec; 

u čin rezervnog sanitetskog poručnika 
rezervni potporučnici: 
KAPUN Franca Franc, 1. I 1950, SO Laško; 
KOHN Emila Nenad, 22. VIII 1945, SO Črnomelj; 
SUHADOLNIK Matije Matija, 4. VI 1951, SO Kranj; 
VEROVNIK Franca Franc, 3. II 1947, SO Ravne na 
Koroškem; 

b) vanredno se unapreduju 

u čin rezervnog kapetana I klase oklopnih jedinica 
rezervni kapetan 
SUNESKO Aleksandra Slobodan, 17. III 1943, SO 
Kranj; 

u čin rezervnog kapetana I klase tehničke službe KoV 
rezervni kapetan 
KADOlC Štefana Štefan, 28. X 1933, SO Kranj; 

u čin rezervnog intendantskog kapetana 
rezervni poručnici: 
KOKELJ Janeza Valentin, 10. II 1942, SO Skofja Loka; 
TROJAR Jožeta Peter, 27. I 1942, SO Škofja Loka; 
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u čin rezervnog intendantskog poručnika 
rezervni potporučnik 
SUBIC Hieronima Drago, 3. IX 1948, SO Kranj. 

II 
Na osnovu člana 219. Zakona o opitem 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 IX armije broj 148-8 od 17. 
novembra 1978. godine, u delu koji se odnosi na una- 
predenje: 

a) u čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV: 
GORlSEK Alojza Alojza, rodenog 16. VIII 1948. godine, 
u evidenciji organa uprave za narodnu odbranu 
SO Trbovlje; KLADNIK Ivana Božidara, rođ enog 
23. IV 1947. godine, u evidenciji organa uprave za na- 
rodnu odbranu SG Ljubljana; KNEZ Jože Jožeta, ro- 
denog 7. IX 1944. godine, u evidenciji organa uprave 
za narodnu odbranu SG Ljubljana; PIRŠ Bogomira 
Bogeta, rodenog 29. IV 1946. godine, u evidenciji or- 
gana uprave za narodnu odbranu SG Ljubljana; RAJ- 
KOVIC Velimira Vladislava, rodenog 20. VII 1946. 
godine, u evidenciji organa uprave za narodnu od- 
branu SG Ljubljana i SMREKAR Ludvika Stojana, 
rodenog 8. XI 1949. godine, u evidenciji organa uprave 
za narodnu odbranu SG Ljubljana. Umesto reči: »u 
čin rezervnog kapetana tehničke službe KoV«, treba 
da stoji: »u čin rezervnog poručnika tehničke službe 
KoV«; 

b) u čin rezervnog intendantskog kapetana: BOS- 
KIN Alojza Vojka, rodenog 4. I 1949. godine, u evidenci- 
ji organa uprave za narodnu odbranu SO Idrija; JAK- 
LIČ Viljema Uroša, rodenog 14. VIII 1945. godine, u 
evidenciji organa uprave za narodnu odbranu SG 
Ljubljana; PLATOVSEK Vilka Borisa, rodenog 14. III 
1946. godine, u evidenciji organa uprave za narodnu 
odbranu SG Ljubljana; PODSTUDENŠEK Franca Mar- 
jana, rodenog 6. IX 1946. godine, u evidenciji organa 
uprave za narodnu odbranu SG Ljubljana i SKVARCA 
Franca Branka, rodenog 9. XI 1947. godine, u evidenciji 
organa uprave za narodnu odbranu SG Ljubljana. 
Umesto reči: »u čin rezervnog intendantskog kapetana«, 
treba da stoji: »u čin rezervnog intendantskog po- 
ručnika«. 

Komandant 
general-pukovnik 

Franc Tavčar, s. r. 

613. 

N A R E D B A broj 1-176 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE 
OD 25. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin zastavnika artiljerijsko-raketnih jedinica PVO 
stari j i vodnici I klase: 
Đ ORĐ EVIC Isidora OBRAD. Unapreduje se sa danom 
21. februara 1979. godine; 
SOPAR Ivana IVAN. Unapreduje se sa danom 12. maja 
1979. godine; 

ŠUSNICA Ratka STOJAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika artiljerijsko-raketnih jedinica 
PVO 
vodnik I klase 
KOVAČEVIC Vase PAVLE. Unapreduje se sa danom 
17. maja 1979. godine; 

u čin inžinjerijskog zastavnika 
stariji vodnici I klase: 
MANOJLOVIC Stevana MILE. Unapreduje se sa da- 
nom 12. maja 1979. godine; 
POPOV Bože VITOMIR. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase veze 
zastavnici: 
AJDUKOVIC Novice MILENKO. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
MRĐ A Vice MILAN. Unapreduje se sa danom 1. maja 
1979. godine; 
MUSIC Sabita MITHAT. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
NIKlC Milivoja MILAN. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
PETROVIČ Božidara ZDRAVKO. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 
RADlSlC Steve MILORAD. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
VLASKOVlC Tome BOŽIDAR. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
ZECEVIC Spasoja RADOJE. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase avijacije 
zastavnik 
BLAŽEVSKI Bogoja KRUME. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase tehničke službe KoV 
zastavnici: 
MILOŠEVIC Petra LUKA. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
SEKULOVIC Blagote SPIRO. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
STANISAVLJEVIC Mateje VLAJKO. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika tehničke službe KoV 
stariji vodnici I klase: 
MILOVSKI Dorčeta BORIS. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
RISTOVSKI Veljana ZORAN. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
SIROVEC Augusta AUGUST. Unapreduje se sa danom 
12. maja 1979. godine; 
TODOROVIC Dobrivoja RADOVAN. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin starijeg vodnika I klase tehničke službe KoV 
stariji vodnik 
PETROVIČ Božidara DIMITRIJE. Unapreduje se sa 
danom 12. maja 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog zastavnika I klase 
zastavnici: 
ALIC Sulje MUHAREM. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
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BASTA Petra MILE. Unapređ uje se sa danom 1. maja 
1979. godine; 
DRAZlC Đ ure CEDOMIR. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
DROBNJAKOVIC Grujice JANKO. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 
JEREMIČ Ilije STANKO. Unapreduje se sa danom 
9. aprila 1979. godine; 
KARAN Petra MARKO. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
KELECEVIC Save VUKOMIR. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
KOCEV Vasila BRANKO. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
MESTROVlC Davida PETAR. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
MILANOVIC Gojka MILAN. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1970. godine; 
MILENKOVIC Dobrivoja ŽIVOTA. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 
MILOSEVIC Ljubomira NENAD. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
NEDEVSKI Stojana SIMO. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
NIČIFOROVIC Miloša VLADIMIR. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 
OBUClNA Dragiše SLAVKO. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
PAVlClC Ivana NIKOLA. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
PETKOVIC Marka ANTE. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
POPOVIC Velina MIODRAG. Unapreduje se sa danom 
1. maja 1979. godine; 
PURIC Živka SVETOZAR. Unapreduje se sa danom 1. 
maja 1979. godine; 
RADOVANOVIC Svetomira MIHAJLO. Unapreduje se 
sa danom 1. maja 1979. godine; 
SIMONOVIC Miluna RADOICA. Unapreduje se, sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
SVIRČEV Dorda TOMISLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
TOKlC Mije MARKO. Unapreduje se sa danom 1. maja 
1979. godine; 
VESELINOSKI Marka RADIVOJ. Unapreduje se sa 
danom 1. maja 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotenhičkog zastavnika 
stari j i vodnici I klase: 
DURICA Spire RANKO. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
LOLIĆ Koste PETAR. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
MANDIC Miće MILAN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog starijeg vodnika I klase 
stariji vodnik 
JANCEVSKI Bore METODIJE. Unapreduje se sa da- 
nom 14. marta 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog' starijeg vodnika 
vodnik I klase 
NIKOLIĆ Vladisava MILOVAN. Unapreduje se sa da- 
ncen 16. marta 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog vodnika I klase 
vodnik 
HAJDU Mihalja RUDOLF. Unapreduje se sa danom 
12. jula 1978. godine; 

u čin sanitetskog zastavnika I klase 
zastavnik 
KVESIC Marijana RADOSLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase saobračajne službe 
zastavnik 
SKOClBUSlC Stjepana IVICA. Unapreduje se sa da- 
nom 22. aprila 1979. godine; 

u čin zastavnika saobračajne službe 
stariji vodnik I klase 
BASlC Ivana TOMO. Unapreduje se sa danom 12. ma- 
ja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase administrativne službe 
zastavnici: 
MILICEVIC Ljubomira DRAGOSLAV. Unapreduje se 
sa danom 1. maja 1979. godine; 
TASEVSKI Gligura STILJAN. Unapreduje se sa da- 
nom 1. maja 1979. godine; 
VUJADINOVIC Radovana VITOMIR. Unapreduje se 
sa danom 1. maja 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 

Enver Cemalovič , s. r. 

614. 

N A R E D B A broj 1-178 
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA 

I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE 
OD 25. MAJA 1979. GODINE 

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

unapreduju se 

u čin inžinjerijskog kapetana 
poručnik 
CVETKOVIĆ Blagoja DRAGUTIN. Unapreduje se sa 
danom 24. decembra 1978. godine; 

n čin vazduhoplovnotehničkog kapetana I klase 
kapetani: 
ILIČ Dorda KOSTATIN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine; 
ŠEVO Durda DRAGAN. Unapreduje se sa danom 16. 
maja 1979. godine; 

u čin vazduhoplovnotehničkog kapetana 
poručnici: 
KOS Dragoja SLOBODAN. Unapreduje se sa danom 
30. aprila 1979. godine; 
LUCEVIC Nazifa HILMIJA. Unapreduje se sa danom 
19. maja 1979. godine. 

Komandant 
general-pukovnik 

Enver Cemalovič , s. r. 
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584. Zakon o združitvi v Skupnost industrije 598. Odredba št. 3-50 načelnika personalne up- 
orožja in vojaške opreme v Jugoslaviji — 569 rave ZSLO o napredovanju oficirja — — 589 

585. Zakon o ekonomskih in drugih odnosih v 599. Odredba št. 3-42 načelnika personalne up- 
proizvodnji in prometu orožja in vojaške rave ZSLO o popravku dela odredbe šte- 
opreme — — — — — — — — — 571 vilka 36/79 — — — — — — — — 589 

586. Navodilo za ugotavljanje in priznavanje 600. Odredba št. 7-39 poveljnika I. armade o 
razsipa — kala intendantskih materialnih napredovanju nižjih oficirjev in vojaškega 
sredstev — — — — — — — — 581 uslužbenca ter popravku dela odredbe šte- 

587. Odločba o jugoslovanskih armadnih stan- vilka 3-37/79 589 
dardih — — — — — — — — — 584 601. Odredba št. 7-3 poveljnika I. armade o 

588. Dogovor o zboljšanju varstva družinskih napredovanju rezervnih oficirjev 590 
članov oseb v obvezni vojaški službi — — 585 602. Odredba št. 7-40 poveljnika I. armade o 

589. Ukaz št. 6-19 VPOS o sprejemu v aktivno napredovanju rezervnih oficirjev, o razve- 
vojaško službo in o podelitvi čina gojencem Ijavitvi dela odredb številka: 1-80/78,1-86/78 
XXII. razreda tehniške vojaške akademije I11 ter o popravku dela odredbe 
KoV, o sprejemu v aktivno vojaško službo številka 1-110/78 591 
in podelitvi čina oficirja vojakom obvez- 603. Odredba št. 7-42 poveljnika I. armade o 
nikom, vojaškim štipendistom in rezervne- napredovanju rezervnih oficirjev — — 593 
mu nižjemu oficirju ter o tem, da se izreče 604. Odredba št. 7-44 poveljnika I. armade o 
za ničen ukaz številka 6-11/79 — — — 586 napredovanju rezervnih oficirjev — — 593 

590. Odredba št. 8-33 zveznega sekretarja za 605. Odredba št. 1-146 poveljnika III. armade 
ljudsko obrambo o napredovanju oficirjev o napredovanju nižjih oficirjev — — — 593 
in vojaškega uslužbenca   586 606 odredba št 17.57 poveljnika v. armade 0 

591. Odredba št. 1079-1 podsekretarja v ZSLO napredovanju nižjih oficirjev, oficirjev in 
o napredovanju oficirjev in nižjega oficirja 587 vojaškega uslužbenca — — — — — 594 

592. Odredba št. 13-32 pomočnika zveznega se- 607. Odredba št. 17-60 poveljnika V. armade o 
kretarja za ljudsko obrambo za zaledje o napredovanju nižjih oficirjev in oficirja — 595 
napredovanju nižjih oficirjev in oficirjev - 587 608_ odredba št 17.6з p0Veijnika v. armade o 

593. Odredba št. 13-40 pomočnika zveznega se- napredovanju nižjih oficirjev — — — 595 
kretarja za ljudsko obrambo za zaledie o ^ ^ 1-7 т -i тт j 
„ap^ovaniu „floMa in ofli^a 588 "■ 

5J4. Odredba st. 19-9 pomočnika zveznega se- jn nižjemu oficirju in o razveljavitvi dela 
kretarja za ljudsko obrambo za politično- odredbe številka 17-28/79 — — — — 596 

St ^oi'aškega'uslužbenca 588 610- 0dradba št- 2-59 P-eljnika VII. armade o arja m vojaškega uslužbenca — — — 588 napredovanju nižjih oficirjev — — — 596 
595. Odredba st. 351-6 pomočnika zveznega se- си -4. io co i- -i tv 

kretarja za ljudsko obrambo za vojno mor- Odredba st. 18-53 poveljnika IX. armade o 
narico o napredovanju nižjih oficirjev — 588 prenehanju aktivne vojaške službe oficirju 596 

596. Odredba št. 66-8 namestnika načelnika ge- 612- Odredba št. 104-2 poveljnika IX. armade o 
neralštaba JLA o napredovanju nižjega ofi- napredovanju rezervnih oficirjev — — 597 
cirja __________ ses 613. Odredba št. 1-176 poveljnika VL in PZO 

597. Odredba št. 64-9 namestnika načelnika ge- 0 napredovanju nižjih oficirjev — — — 598 
neralštaba JLA o prenehanju aktivne vo- 614. Odredba št. 1-178 poveljnika VL in PZO 
jaške službe oficirjem — — — — — 589 o napredovanju oficirjev — — — — 599 

Tiska: Vojna štamparija — Beograd, Generala Zdanova 40 b 
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