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337.
Na podlagi prvega odstavka 217. člena zakona o
službi v oboroženih silah (»Uradni list SFRJ« št. 32/78)
predpisuje vrhovni komandant oboroženih sil
PRAVILNIK
O VOJAŠKI DISCIPLINI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vojaška disciplina je natančno, popolno in pravočasno izpolnjevanje vojaških in drugih dolžnosti v
oboroženih silah v skladu z zakonom, pravili službe
ter drugimi predpisi in ukazi pristojnih starešin; spoštovanje reda in pravil vedenja v vojaški službi in zunaj
službe, določenih z zakonom in drugimi predpisi, ter
spoštovanje moralnih norm socialistične samoupravne
družbe.
Vojaška disciplina ima namen krepiti notranjo
trdnost, red in moralno-politično enotnost v oboroženih silah.
Vojaška disciplina sloni na zavesti vsakega pripadnika oboroženih sil o nujnosti izpolnitve vojaških
in drugih dolžnosti, da bi se krepila bojna moč oboroženih sil in obramba Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Da bi se v vojaških enotah in vojaških ustanovah
utrdila vojaška disciplina in razvila zavest o nujnosti
le-te, se sprejemajo in izvajajo vzgojni, idejno-politični in drugi ukrepi, se redno obravnava stanje vojaške discipline, disciplinske kršitve in politika pri
Uravnavanju disciplinske odgovornosti ter se sprejemajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in obravnavanje kršitev vojaške discipline (176. člen zakona o
službi v oboroženih silah — v nadaljnjem besedilu:
zakon).
2. člen
Kršitve vojaške discipline, ki so predpisane v 162.
•n
163. členu zakona, se štejejo za disciplinske pogr
eško, če pomenijo glede na svojo naravo in značaj,
nastale
ali možne posledice, razmere, v katerih so store
i ne, naravo in pomen dela ali ukaza, zaradi katerega
so storjene, kot tudi glede na druge okoliščine, milejšo
kršitev pravil ali drugih predpisov o opravljanju službe ter ukazov in drugih aktov pristojnih starešin oziroma milejšo obliko ravnanja zunaj službe, ki je nezdružljivo z dolžnostjo vojaške osebe.

LETO XXIX

Naslov: Uredništvo
»Vojaškega uradnega lista«
11002 Beograd, Birčaninova 5/VII
Telefon 656-122, int: 35-45
Žiro račun številka 60803-833-474
pri službi družbenega knjigovodstva
Beograd

Kršitve vojaške discipline, ki so predpisane v 162.
in 163. členu zakona, se štejejo za disciplinske prestopke, če pomenijo smiselno prvemu odstavku tega
člena grobo kršitev pravil ali drugih predpisov o opravljanju službe ali grobo zanemarjanje pomembnih obveznosti in dolžnosti ali druge nepravilnosti in opustitve večjega pomena, ki so imele ali so utegnile imeti
hujše posledice za interese in ugled službe.
3. člen
Disciplinski pogreški in disciplinski prestopki se
obravnavajo po določbah 161. do 202. člena ter 223.
člena zakona in po določbah tega pravilnika.
Določbe o obravnavanju odgovornosti za disciplinske prestopke se uporabljajo smiselno 223. členu zakona tudi pri obravnavanju odgovornosti aktivne vojaške osebe za gospodarski prestopek, ki ga stori kot odgovorna oseba v vojaški enoti oziroma vojaški ustanovi.
4. člen
Starešine, ki so pooblaščeni za obravnavanje disciplinske odgovornosti vojaških oseb v službi v oboroženih silah, izrekajo za disciplinske pogreške, ki so
predpisani v zakonu, v mejah svojih pristojnosti disciplinske ukrepe.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
se obravnava odgovornost aktivnih vojaških oseb na
delu v organih državne uprave, organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih za lažje kršitve discipline po predpisih, ki
veljajo za delavce teh organov oziroma organizacij in
skupnosti, če ni ob napotitvi na delo v dogovoru med
Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo in tem organom oziroma organizacijo in skupnostjo drugače določeno.
Odgovornost za disciplinske prestopke vojaških
oseb in civilnih oseb v službi v Jugoslovanski ljudski armadi (v nadaljnjem besedilu: civilne osebe) obravnavajo pristojna vojaška disciplinska sodišča v
postopku, ki je predpisan z zakonom in s tem pravilnikom.
5. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za gojence srednjih vojaških šol glede ukrepov, ki se jim
lahko izrečejo, ter postopka in pristojnosti za njihovo
uporabo, kot tudi ne glede pogojev za uporabo ukrepa
izključitve iz vojaške šole. Disciplinska odgovornost
gojencev srednjih vojaških šol se obravnava po določbah zakona o vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade
(»Uradni list SFRJ« št. 12/78) in predpisov, izdanih na
podlagi tega zakona.
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6. člen
Določbe tega pravilnika o disciplinski odgovornosti aktivnih vojaških oseb se uporabljajo v skladu
z določbami 11. in 12. točke prvega odstavka 484. člena
zakona tudi za disciplinsko odgovornost civilnih oseb.

rešine iz 4. točke tretjega odstavka 180. člena zakona
tudi starešina vojaške šole.
Disciplinski ukrep izgube čina vodnika in vodnika
I. razreda, ki ga je pridobil gojenec višje ali visoke
vojaške šole, lahko izreče starešina, ki je pristojen za
povišanje v zadevni čin.

II. PRISTOJNOST IN POSTOPEK ZA
OBRAVNAVANJE ODGOVORNOSTI
ZA DISCIPLINSKE POGRESKE

12. člen
Nadrejeni starešine, ki so na formacijskih dolžnostih, navedenih v 180. in 181. členu zakona oziroma v 9.
in 10. členu tega pravilnika, imajo pri izrekanju disciplinskih ukrepov svojim podrejenim te pravice:
1) podporočnik, poročnik (poročnik korvete) —
pravico komandirja voda;
2) kapetan (poročnik fregate), kapetan I. razreda
(poročnik bojne ladje) — pravico komandirja čete;
3) major (kapetan korvete), podpolkovnik (kapetan
fregate) — pravico komandanta bataljona;
4) polkovnik (kapetan bojne ladje) — pravico komandanta polka;
5) generalmajor (kontraadmiral) in višji — pravico
komandanta divizije.
Vojaški uslužbenci VII. do I. razreda imajo pravico izrekati disciplinske ukrepe kakor oficirji ustreznega čina.
Nižji oficirji na dolžnostih komandirja obmejnih
karavl imajo pravico izrekati disciplinske ukrepe kakor komandirji vodov.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena imajo komandanti štabov za teritorialno obrambo te pravice:
1) komandant občinskega, conskega ali drugega
ustreznega štaba za teritorialno obrambo — pravico
starešine najvišje enote teritorialne obrambe na ozemlju, za katero je ustanovljen zadevni štab;
2) komandant republiškega oziroma pokrajinskega
štaba za teritorialno obrambo — pravico starešine iz
181. člena zakona.

1. Pristojnost za obravnavanje odgovornosti
in izrekanje disciplinskih ukrepov
7. člen
Nadrejeni starešine v oboroženih silah obravnavajo disciplinsko odgovornost svojih podrejenih in izrekajo disciplinske ukrepe, za katere so pooblaščeni
z zakonom in s tem pravilnikom.
8. člen
Nadrejeni starešine v kopenski vojski ter vojnem
letalstvu in protizračni obrambi Jugoslovanske ljudske
armade, kot tudi v teritorialni obrambi, imajo pravico
izrekati disciplinske ukrepe v mejah, ki so določene
v 180. do 184. členu zakona.
9. člen
Nadrejeni starešine v vojni mornarici, ki so na določenih formacijskih dolžnostih, imajo glede izrekanja
disciplinskih ukrepov svojim podrejenim naslednja pooblastila:
1) komandant ali komandir pomožne ladje ali desantnega plovila, za katerega položaj je s formacijo
predviden čin nižjega oficirja; glavni ladijski, komandir
oddelka na ladjah ali pomočnik komandanta ladje, za
katerega položaj je s formacijo predviden čin poročnika korvete; komandant ladje, pomočnik komandanta
ladje ali komandir ladijskega odreda, za katerega položaj je s formacijo predviden čin poročnika fregate
oziroma kapetana mornariškotehnične službe — pooblastilo komandirja voda;
2) komandant ladje, pomočnik komandanta ladje
ali komandir ladijskega odreda, za katerega položaj je
s formacijo predviden čin poročnika bojne ladje oziroma kapetana I. razreda mornariškotehnične službe
— pooblastilo komandirja čete;
3) komandant plovne enote, komandant ladje ali
pomočnik komandanta ladje, za katerega položaj je s
formacijo predviden čin kapetana korvete ali kapetana fregate — pooblastilo komandanta bataljona;
4) komandant plovne enote, za katerega položaj je
s formacijo predviden čin kapetana bojne ladje — pooblastilo komandanta polka;
5) komandant flote, komandant vojaškega pomorskega sektorja in starešine na višjem položaju — pooblastilo starešine iz 181. člena zakona.
10. člen
Komandant vojne ladje in komandant sestave vojnih ladij, kadar so ladje v tujini, ima pravico izrekati
disciplinske ukrepe kot njegov nadrejeni starešina.
11. člen
Disciplinski ukrep izgube čina razvodnika, desetarja in nižjega vodnika, ki ga je pridobil gojenec višje
ali visoke vojaške šole, lahko izreče gojencu poleg sta-

13. člen
Starešina začasne vojaške sestave, ki se ustanovi
za izpolnjevanje posameznih specialnih nalog (dela in
meritev na zemljišču in podobne naloge), ima pri izrekanju disciplinskih ukrepov pripadnikom te sestave
pravico starešine neposredno nižjega položaja od starešine, ki je ustanovil začasno vojaško sestavo.
14. člen
Za obravnavanje odgovornosti za disciplinski pogrešek, storjen v prejšnji enoti oziroma ustanovi, je
pristojen starešina enote oziroma ustanove, v kateri
je odgovorna oseba v času obravnavanja njene disciplinske odgovornosti.
Starešina, ki je po določbah prvega odstavka tega
člena izrekel disciplinski ukrep, obvesti o tem starešino prejšnje enote oziroma ustanove storilca.
15. člen
Ne glede na določbe 8. do 10. člena tega pravilnika disciplinske ukrepe osebam, ki niso v organski
sestavi njihovih enot oziroma ustanov, razen osebam iz
drugega odstavka 16. člena tega pravilnika, imajo pravico izrekati, in sicer:
1) komandant garnizije ali pomočnik komandanta
garnizije, ki ga ta določi, zaradi kršitve splošnega reda in discipline v garniziji — vsem osebam v garniziji; zaradi disciplinskih kršitev,, ki jih storijo med
opravljanjem službe, za katero jih ta določi, pa osebam, ki opravljajo garnizijsko službo (dežurstva, straže, patrulje ipd.);
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2) komandant vojašnice (tabora, letalske garnizije) zaradi kršitve notranjega reda in discipline v vojašnici (taboru, letalski garniziji) — vsem osebam;
zaradi disciplinskih kršitev, ki jih storijo med opravljanjem te službe, pa osebam, ki opravljajo notranjo
službo v vojašnici (taboru, letalski garniziji);
3) starešina vojaške sanitetne ustanove (bolnišnice, zdravilišča) zaradi kršitve notranjega reda in discipline — vsem osebam na zdravljenju v zadevni ustanovi;
4) komandant železniške postaje, ladje, luke, pristanišča, vojaškega transporta, utrjenega rajona oziroma otoka, poligona, vojaške avtomobilske ceste, zaradi kršitev predpisanega reda, varnostnih ukrepov na
železniški postaji, v luki, na ladji, v pristanišču, vojaškem transportu, utrjenem rajonu oziroma otoku,
poligonu, na vojaški avtomobilski cesti — vsem osebam; zaradi disciplinskih kršitev, ki jih storijo pri
opravljanju službe, za katero jih ta določi, pa osebam,
ki opravljajo stražarsko, patruljno ali drugo podobno
službo.
Starešine iz prvega odstavka tega člena izrekajo
disciplinske ukrepe v okviru pristojnosti, ki so predpisane v 12. členu tega pravilnika.
16. člen
Starešine iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika izrekajo disciplinske ukrepe osebam, ki jim
niso podrejene, samo, če je to nujno, da se ohranita
red in disciplina. V drugih primerih odstopijo zadevo
v obravnavo neposredno nadrejenim starešinam teh
oseb.
Ce stori disciplinski pogrešek vojaška oseba, ki ima
višji čin ali položaj od starešine iz 15. člena tega pravilnika, se zadeva odstopi v obravnavo nadrejenemu
starešini te osebe.
17. člen
Disciplinski pogrešek, storjen do osebnosti nadrejenega, obravnava neposredno nadrejeni starešina osebe, do katere je disciplinski pogrešek storjen.
Disciplinski pogrešek, ki ga stori podrejeni do nadrejenega na raportu, v prošnji ali pritožbi, obravnava
nadrejeni starešina, ki je pristojen odločati na podlagi
raporta, prošnje oziroma pritožbe, če pa je za odločanje
na podlagi raporta, prošnje ali pritožbe pristojen starešina, do katerega je pogrešek storjen, obravnava disciplinski pogrešek nadrejeni tega starešine.
18. člen
Disciplinske ukrepe, ki so predpisani v 1. do 3.
točki prvega odstavka 166. člena zakona, imajo pravico izrekati civilnim osebam nadrejeni starešine na
Položaju komandirja čete ali na višjem položaju (drugi odstavek 180. člena zakona) ter nadrejeni starešine
s činom kapetana I. razreda ali z višjim činom.
Civilne osebe lahko izrekajo disciplinske ukrepe,
ki so predpisani v 1. do 3. točki prvega odstavka 166.
^lena zakona, civilnim osebam, ki so jim v službi podrejene, če so na položaju starešine iz prvega odstavka
tega člena, pa tudi vojaškim osebam.
19. člen
Vršilci dolžnosti in zastopniki imajo pravico med
opravljanjem dolžnosti oziroma med zastopanjem izrekati disciplinske ukrepe kot starešine, katerih dolžnosti opravljajo, oziroma ki jih zastopajo.

Številka 10 — Stran 387
2. Prvostopni postopek

20. člen
Nadrejeni starešina mora takoj, ko zve za disciplinski pogrešek svojega podrejenega, uvesti postopek in
ga obravnavati najkasneje v treh dneh.
Ce je za ugotavljanje disciplinskega pogreška in
obravnavanje odgovornosti potrebno zbrati še druge
dokaze, razen izjave oziroma spraševanja storilca, se
rok iz prvega odstavka tega člena računa od dneva,
ko so zbrani potrebni dokazi.
21. člen
V disciplinskem postopku zaradi disciplinskega
pogreška ne sme nižji po činu oziroma razredu, razen
starešine v teritorialni obrambi, voditi postopka zoper
višjega in mu izrekati disciplinske ukrepe.
22. člen
Starešine na položaju, nižjem od položaja komandirja čete, morajo o izrečenem disciplinskem ukrepu
takoj obvestiti svojega nadrejenega starešino.
Starešine na ladjah morajo o izrečenem disciplinskem ukrepu takoj obvestiti pomočnika komandanta
ladje oziroma komandanta ladje, če na ladji ni pomočnika komandanta ladje.
23. člen
Pri pozivanju na disciplinsko odgovornost, izrekanju disciplinskega ukrepa in pri izvršitvi le-tega mora
nadrejeni starešina skrbeti za osebno dostojanstvo in
čast podrejenega.
24. člen
Starešine, ki so pooblaščeni za izrekanje disciplinskega ukrepa izrednega dela, lahko izrečejo ta
ukrep samo, da bi se opravila dela, ki se redno opravljajo v enoti oziroma ustanovi, razen dežurne, stražarske, patruljne, spremstvene in druge podobne
službe.
25. člen
Ce nadrejeni starešina sodi, da je treba za storjen disciplinski pogrešek izreči disciplinski ukrep, za
katerega izrekanje ni pooblaščen, mora zadevo s potrebnimi podatki najkasneje v dveh dneh poslati svojemu nadrejenemu starešini v obravnavo.
Na način, predpisan v prvem odstavku tega člena,
se ravna tudi v primerih, ko je storilec med tem časom premeščen iz enote oziroma ustanove.
26. člen
Ce nadrejeni starešina, pristojen za obravnavanje
disciplinske kršitve, sodi, da je storjen disciplinski
prestopek, mora ravnati po predpisih o obravnavanju
odgovornosti za disciplinske prestopke; če sodi, da je
z disciplinsko kršitvijo storjeno tudi kaznivo dejanje,
pošlje zadevo po redni poti pristojnemu vojaškemu tožilcu; če pa sodi, da zahtevajo to posebni interesi vojaške službe, ukrene vse, da se takšna kršitev vojaške discipline obravnava tudi v disciplinskem postopku.
Ce je storjena kršitev vojaške discipline, ki ima
po svoji naravi tudi obeležja kaznivega dejanja zoper
oborožene sile, ki se sme po kazenskem zakonu obravnavati v disciplinskem postopku (168. člen zakona),
pošlje nadrejeni starešina zadevo starešini, ki je pristojen za obravnavanje te kršitve.
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Nadrejeni starešina, ki mu je odstopil organ, ki
je pristojen za postopek zaradi prekrška iz drugega
odstavka 221. člena zakona, zadevo o prekršku vojaške
osebe, pošlje to zadevo po redni poti pristojnemu starešini iz 181. člena zakona, oziroma starešini, ki je
pristojen za postavitev aktivne vojaške osebe pred vojaško disciplinsko sodišče.
27. člen
Odredba o disciplinskem ukrepu vsebuje:
1) številko in datum odredbe;
2) ime in priimek storilca disciplinskega pogreška,
njegov čin in položaj ter enoto oziroma ustanovo, v
kateri je v službi;
3) poprejšnje disciplinske ukrepe, če niso črtani;
4) opis storjenega disciplinskega pogreška (datum,
kraj, kjer je storjen pogrešek, in kratek opis dejstev)
z navedbo točke iz 162. oziroma 163. člena zakona, ki
predpisuje disciplinski pogrešek;
5) dokaz o storjenem disciplinskem pogrešku;
6) zagovor storilca disciplinskega pogreška in presojo njegove utemeljenosti;
7) določbe predpisov, na podlagi katerih se izreče
disciplinski ukrep;
8) vrsto in obseg disciplinskega ukrepa;
9) dejstva in okoliščine, ki so upoštevane pri odmeri disciplinskega ukrepa;
10) pouk o pravici do pritožbe;
11) podpis starešine, ki je izrekel disciplinski
ukrep.
28. člen
Izvod odredbe o disciplinskem ukrepu se pošlje
takoj po preteku roka za pritožbo po redni poti nadrejenemu starešini, da bi presodil pravilnost odločbe
o disciplinskem ukrepu v skladu z drugim odstavkom
186. člena zakona.
Evidenca o disciplinskih ukrepih, izrečenih za
disciplinske pogreške, se vodi po posebnih predpisih.
29. člen
O tem, da je neki osebi izrečen disciplinski ukrep,
sporoči starešina iz 15. člena tega pravilnika njegovemu nadrejenemu starešini na položaju komandanta
polka, enakem ali višjem položaju. Starešina, ki je
sprejel to poročilo, poskrbi za to, da se obvesti o tem
neposredno nadrejeni starešina osebe, ki ji je izrečen
disciplinski ukrep.

datum, ko je pritožba vložena, in razloge, ki jih je navedla oseba, ki ji je disciplinski ukrep izrečen, ter podatek o tem, da je vložnik pritožbe seznanjen z vsebino
uradnega zaznamka.
32. člen
Pritožba s podatki, na podlagi katerih je izrečen
ukrep, se pošlje takoj po redni poti starešini, ki je
pristojen za odločanje.
Starešina, ki je pristojen za odločanje, mora odločiti o pritožbi v treh dneh po prejemu pritožbe oziroma od dneva, ko so priskrbljeni novi podatki, potrebni za odločanje, in o tem izdati odločbo.
33. člen
Vsak višji nadrejeni starešina, bodisi da odloča o
pritožbi ali da ravna po uradni dolžnosti, mora disciplinski ukrep, ki ga je izrekel njegov podrejeni, razveljaviti v teh primerih:
1) če oseba, ki ji je izrečen disciplinski ukrep, ni
storila disciplinskega pogreška;
2) če je disciplinski pogrešek storjen v okoliščinah,
ki izključujejo odgovornost storilca ali potrebo po izrekanju disciplinskega ukrepa;
3) če sta v trenutku izrekanja disciplinskega ukrepa zastarani uvedba in izvedba disciplinskega postopka;
4) če pomeni disciplinska kršitev, zaradi katere
je izrečen disciplinski ukrep aktivnemu oziroma rezervnemu nižjemu oficirju, oficirju ali vojaškemu uslužbencu oziroma civilni osebi, disciplinski prestopek;
5) če pomeni disciplinska kršitev, zaradi katere je
izrečen disciplinski ukrep, kaznivo dejanje, nadrejeni
starešina pa ugotovi, da interesi službe in discipline
ne zahtevajo, da odgovarja storilec tudi za disciplinski
pogrešek;
6) če je disciplinski ukrep izrekel nepristojni starešina ali če je nadrejeni starešina prekoračil pooblastila za izrekanje disciplinskega ukrepa, če storilec
ni zaslišan ali če je postopek kako drugače bistveno
kršen.
Ob razveljavitvi disciplinskega ukrepa zaradi razlogov, navedenih v 6. točki prvega odstavka tega člena, višji nadrejeni starešina obravnava sam storjeni
disciplinski pogrešek, razen če storilec ni zaslišan.
4. Izvršitev disciplinskih ukrepov

čen.
30. člen
Starešina, ki je na podlagi pooblastila iz 185. člena
zakona priprl vojaka oziroma vojaškega obveznika,
mora o tem takoj obvestiti starešino, ki je pristojen
za obravnavo njegove disciplinske odgovornosti, in
podatke o času in razlogih pripora evidentirati v raportni knjigi oziroma drugi evidenci, ki jo vodi.
3. Postopek s pritožbo in razveljavitev disciplinskega
ukrepa
31. člen
Pritožba se izjavi nadrejenemu starešini ustno ali
pismeno.
O ustno izjavljeni pritožbi mora nadrejeni starešina napraviti uradni zaznamek in pri tem navesti

Četrtek, 10. aprila 1980.

34. člen
Disciplinski ukrep se sporoči osebi, ki ji je izre-

Starešina, ki je izrekel disciplinski ukrep, lahko
določi, če sodi, da bo to vzgojno delovalo, da se disciplinski ukrep sporoči v enoti oziroma ustanovi, kateri
pripada oseba, ki ji je izrečen disciplinski ukrep, in
sicer:
1) disciplinski ukrep, izrečen vojaku — pred
postrojem vojakov;
2) disciplinski ukrep, izrečen nižjemu oficirju, oficirju ali vojaškemu uslužbencu — na sestanku nižjih
oficirjev, oficirjev oziroma vojaških uslužbencev z
enakim ali z višjim činom oziroma razredom od čina
oziroma razreda osebe, ki ji je izrečen disciplinski
ukrep;
3) disciplinski ukrep, izrečen civilni osebi — na
sestanku enote oziroma ustanove, na katerem so lahko
navzoče osebe enakega ali višjega položaja od položaja civilne osebe, ki ji je disciplinski ukrep izrečen.

Četrtek, 10. aprila 1980.
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35. člen
Disciplinski ukrep se izvrši takoj, najpozneje pa v
10 dneh po sporočilu, če ni izvršen s sporočilom samim.
36. člen
Za izvršitev disciplinskega ukrepa, izrečenega neki
osebi, skrbi njen nadrejeni starešina na položaju komandirja čete ali višjem.
Za izvršitev disciplinskega ukrepa vojaškega pripora, izrečenega po 15. členu tega pravilnika, skrbi
starešina, ki je ukrep izrekel, oziroma starešina, ki ga ta
določi.
Ce oseba, ki ji je izrečen disciplinski ukrep, ni
iz garnizije, v kateri ji je disciplinski ukrep izrečen,
skrbi za izvršitev tega ukrepa ne glede na drugi odstavek tega člena nadrejeni starešina iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Disciplinski ukrepi: opomin, ukor in strogi ukor se
izvršijo s tem, da se sporočijo osebi, ki ji je disciplinski
ukrep izrečen.
Disciplinski ukrepi; izredno delo, prepoved zapustitve vojašnice in vojaški pripor ter disciplinska kazen zapora (prvi odstavek 168. člena zakona) se izvršijo
tako, kot je predpisano s pravilom službe oboroženih
sil.
Oseba, ki ji je izrečen disciplinski ukrep izgube
čina, sname, ko postane odločba o izrečenem disciplinskem ukrepu pravnomočna, označbe čina.
38. člen
Vojaki na odsluženju vojaškega roka in vojaki obvezniki na vojaški vaji ali drugi vojaški dolžnosti
prestajajo disciplinski ukrep vojaškega pripora oziroma disciplinsko kazen zapora med služenjem vojaškega roka oziroma med vajo ali opravljanjem druge
vojaške dolžnosti.
Osebam iz prvega odstavka tega člena se ustavi
prestajanje ukrepa vojaškega pripora oziroma disciplinske kazni zapora z dnem, ko se izteče služenje
vojaSkega roka oziroma izvajanje vojaške vaje ali
druge vojaške dolžnosti, razen v primerih, ki se po
zakonu, ki ureja vojaško obveznost, ne vštevajo v služenje vojaškega roka oziroma izvajanje vojaške vaje
ali druge vojaške dolžnosti.
39. člen
Izvršitev disciplinskega ukrepa vojaškega pripora
oziroma disciplinske kazni zapora se z odločbo starešine, ki skrbi za izvršitev disciplinskega ukrepa oziroma kazni, odloži ali pa se začeta izvršitev prekine v
Primeru smrti ali hude bolezni v družini ali bolezni
osebe, ki ji je izrečen ta disciplinski ukrep oziroma ta
disciplinska kazen. Izvršitev disciplinskega ukrepa
Pripora oziroma disciplinske kazni zapora se lahko odloži ali se začeta izvršitev prekine tudi v drugih posebno opravičenih primerih, mora pa se nadaljevati v
48 urah po prenehanju razlogov za odložitev oziroma
Prekinitev izvršitve.
5. Zmanjšanje, omilitev ali odpustitev disciplinskih
ukrepov
40. člen
O prošnii ali predlogu za zmanjšanje, omilitev ali
odpustitev disciplinskega ukrepa iz 1. do 7. točke 166.
čtena zakona odloča starešina, ki je disciplinski ukrep
izrekel, ter vsak višji nadrejeni starešina.
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41. člen
Prošnja za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev disciplinskega ukrepa se izjavi neposredno nadrejenemu starešini. Vojaki in gojenci lahko to prošnjo izjavijo ustno na raportu.
42. člen
Ce nadrejeni starešina ni pooblaščen, da odloča o
prošnji, mora prejeto prošnjo s svojim mnenjem po
redni poti takoj poslati pristojnemu starešini.
43. člen
Vsak nadrejeni starešina osebe, ki ji je izrečen disciplinski ukrep, lahko predlaga starešini, ki je pristojen za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev disciplinskega ukrepa, da disciplinski ukrep zmanjša, omili ali
odpusti. Predlog se pošlje pristojnemu starešini po
redni poti.
44. člen
Odločba o zmanjšanju, omilitvi ali odpustitvi disciplinskega ukrepa se izda v isti obliki (prvi odstavek 186. člena zakona) in se objavi na enak način, kot
je bil disciplinski ukrep izrečen (34. člen).
6. Komisija za obravnavanje disciplinskih
ukrepov in kazni
45. člen
Komisijo za obravnavanje disciplinskih ukrepov
in kazni (drugi odstavek 176. člena zakona) lahko imenuje pristojni starešina za določeno obdobje ali za posamezne primere. Z aktom o imenovanju te komisije
se natančneje določijo njene naloge in način dela. S
tem aktom se lahko določi, da obravnava komisija, da
bi pomagala starešini vojaške enote oziroma vojaške
ustanove, tudi posamezna vprašanja iz četrtega odstavka 1. člena tega pravilnika.
7. Črtanje disciplinskega ukrepa
46. člen
Disciplinski ukrep, izrečen za disciplinski pogrešek, črtajo starešine, pri katerih se vodi osnovna evidenca o izrečenem disciplinskem ukrepu, iz evidence
po uradni dolžnosti.
Starešina iz prvega odstavka tega člena odloči o
tem, ko ugotovi, da so izpolnjeni zakonski pogoji za
črtanje disciplinskega ukrepa, predvideni v prvem odstavku 175. člena zakona.
47. člen
Disciplinski ukrep se črta iz evidence z odredbo
le, če je bil tudi izrečen z odredbo, v drugih primerih
pa z zaznamkom v evidenci.
Izvod odredbe o črtanju disciplinskega ukrepa, izrečenega vojaškemu starešini ali civilni osebi, se pošlje po redni poti vsem enotam oziroma ustanovam, pri
katerih se hrani njihov dosje personalnih podatkov.
III. PRISTOJNOST IN POSTOPEK ZA
OBRAVNAVANJE ODGOVORNOSTI
ZA DISCIPLINSKE PRESTOPKE
1. Organizacija in pristojnost vojaških
disciplinskih sodišč
48. člen
Za sojenje zaradi disciplinskih prestopkov na prvi
stopnji so pristojna ta vojaška disciplinska sodišča:
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1) vojaško disciplinsko sodišče v Beogradu — za
sojenje: generalom, admiralom in drugim oficirjem,
ki so na dolžnostih, za katere je s formacijo predviden
čin generala ali admirala;
2) vojaško disciplinsko sodišče pri Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo — za sojenje: nižjim oficirjem, oficirjem (razen tistim, ki so v pristojnosti vojaškega disciplinskega sodišča v Beogradu), vojaškim
uslužbencem in civilnim osebam v službi v Zveznem
sekretariatu za ljudsko obrambo ter v enotah in ustanovah, neposredno podrejenih Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo, ki so na območju beograjske
garnizije;
3) vojaško disciplinsko sodišče pri poveljstvu vojnega letalstva in protizračne obrambe — za sojenje:
nižjim oficirjem, oficirjem (razen tistim, ki so v pristojnosti vojaškega disciplinskega sodišča v Beogradu),
vojaškim uslužbencem in civilnim osebam v službi v
enotah in ustanovah vojnega letalstva in protizračne
obrambe;
4) vojaška disciplinska sodišča pri poveljstvih
armad in vojaškega pomorskega območja — za sojenj t:
nižjim oficirjem, oficirjem (razen tistim, ki so v pristojnosti vojaškega disciplinskega sodišča v Beogradu),
vojaškim uslužbencem in civilnim osebam v službi v
enotah in ustanovah v organizacijski sestavi zadevne
armade in vojaškega pomorskega območja ter v enotah
in ustanovah, neposredno podrejenih Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo, ki so na območju zadevne armade in vojaškega pomorskega območja;
5) vojaško disciplinsko sodišče pri poveljstvu vojaškega območja — za sojenje: nižjim oficirjem, oficirjem (razen tistim, ki so v pristojnosti vojaškega
disciplinskega sodišča v Beogradu), vojaškim uslužbencem in civilnim osebam v službi v enotah in ustanovah v organizacijski sestavi vojaškega območja ter
v enotah in ustanovah, neposredno podrejenih Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo, ki so na ozemlju vojaškega območja;
6) vojaška disciplinska sodišča pri republiških oziroma pokrajinskih štabih za teritorialno obrambo —
za sojenje: nižjim oficirjem, oficirjem (razen tistim, ki
so v pristojnosti vojaškega disciplinskega sodišča v
Beogradu), vojaškim uslužbencem na dolžnosti v štabih, enotah in ustanovah teritorialne obrambe v republiki oziroma pokrajini.
Za sojenje aktivnim vojaškim osebam, ki so poslane v druge državne organe, organizacije združenega
dela ali druge organizacije, razen tistim, ki so poslane
v zvezne organe in organizacije, je pristojno vojaško
disciplinsko sodišče iz prvega odstavka tega člena, na
katerega območju je državni organ oziroma organizacija, v katero je poslan storilec prestopka. Za sojenje
osebam, poslanim v zvezne organe in organizacije, je
pristojno vojaško disciplinsko sodišče pri Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo.
Po določbah prvega odstavka tega člena se ugotavlja pristojnost vojaških disciplinskih sodišč za sojenje aktivnim vojaškim osebam zaradi gospodarskih
prestopkov, ki jih storijo kot odgovorne osebe v enoti
oziroma ustanovi.
Vojaška disciplinska sodišča so pristojna za sojenje rezervnim nižjim oficirjem, rezervnim oficirjem
in rezervnim vojaškim uslužbencem zaradi disciplinskih prestopkov, ki jih storijo, dokler so v službi v
oboroženih silah, v katero so poslani oziroma vpoklicani na podlagi vojaške obveznosti (5. točka prvega
odstavka in drugi odstavek 165. člena zakona).
Sedež vojaških disciplinskih sodišč iz 1. in 2. točke
prvega odstavka tega člena je pri Zveznem sekretariatu
za ljudsko obrambo, sedeži drugih vojaških disciplinskih sodišč iz prvega odstavka tega člena pa so v
sedežih zadevnih poveljstev in štabov.

Četrtek, 10. aprila 1980.
49. člen

Prvostopna vojaška disciplinska sodišča iz prvega
odstavka 48. člena tega pravilnika so pristojna za sojenje disciplinskih prestopkov, storjenih med službo v
navedenih enotah, ustanovah in štabih in po premestitvi storilca prestopka, če je bil pred premestitvijo
postavljen pred vojaško disciplinsko sodišče.
Ce je po storjenem prestopku in pred postavitvijo
pred vojaško disciplinsko sodišče storilec prestopka
premeščen v enoto, ustanovo oziroma štab za teritorialno obrambo, ki je v pristojnosti drugega vojaškega
disciplinskega sodišča, je za sojenje pristojno to drugo
sodišče.
Ce so sostorilci oziroma drugi soudeleženci v prestopku v službi v enotah, ustanovah ali štabih, za katere so glede sojenja pristojna razna vojaška disciplinska sodišča, določi višje vojaško disciplinsko sodišče, katero od teh sodišč bo sodilo vsem tem osebam.
50. člen
Višje vojaško disciplinsko sodišče je pristojno:
1) da odloča:
— o pritožbah zoper odločbe prvostopnih vojaških
disciplinskih sodišč;
— o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe vojaških disciplinskih sodišč;
— o zahtevi za izredno omilitev kazni;
2) da odloča o kolizijah pristojnosti med prvostopnimi vojaškimi disciplinskimi sodišči;
3) da odloča o pristojnosti sodišča v primeru iz
tretjega odstavka 49. člena tega pravilnika.
51. člen
V senatu prvostopnega vojaškega disciplinskega
sodišča morata biti dva sodnika oficirja. Tretji sodnik,
odvisno od tega, komu se sodi, mora biti: oficir ali
vojaški uslužbenec VII. do I. razreda — če se sodi oficirju ali vojaškemu uslužbencu VII. do I. razreda, nižji oficir ali vojaški uslužbenec XII. do VIII. razreda
— če se sodi nižjemu oficirju ali vojaškemu uslužbencu XII. do VIII. razreda, civilna oseba — če se sodi
civilni osebi.
Ce se sodi istočasno različnim kategorijam oseb iz
prvega odstavka tega člena, se senat določi, kot da se
sodi oficirju. Ce nobena izmed oseb, ki se jim sodi,
ni oficir, se tretji član senata določi po katerikoli izmed oseb, ki se jim sodi.
Predsednik senata mora imeti enak aH višji čin
od čina oziroma razreda oseb, katerih prestopek se obravnava.
Tajnik senata je tajnik sodišča.
52. člen
Sodnik višjega vojaškega disciplinskega sodišča,
tožilec pri višjem vojaškem disciplinskem sodišču in
njegovi namestniki so lahko samo oficirji s činom majorja ali z višjim činom.
53. člen
Predsednik vojaškega disciplinskega sodišča določi sodnika, ki ga bo zastopal na dolžnosti predsednika sodišča, kadar je sam zadržan in ne more opravljati te dolžnosti.
54. člen
Tajnik vojaškega disciplinskega sodišča je strokovni sodelavec sodišča za vprašanja uporabe vseh
predpisov v zvezi z delom sodišča. Skrbi za administrativna dela v sodišču, za vodenje vpisnikov in imenikov o disciplinskih zadevah in za ravnanje z zadevami.
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Ko je disciplinska zadeva poslana sodišču, jo tajnik sodišča preuči, seznani z njo predsednika sodišča
in ravna po njegovi odločitvi. Ko se razpiše glavna
obravnava, opravi tajnik vsa potrebna opravila za pripravo glavne obravnave.
Tajnik sodišča je navzoč na glavni obravnavi in
seji kot strokovni svetovalec predsednika senata in se
udeleži razprave o vprašanjih postopka in o drugih
vprašanjih uporabe predpisov. Pri odločanju tajnik ne
glasuje.
Vse odločbe sodišča izdela pismeno tajnik sodišča.
Ta skrbi: za pošiljanje pismenih odločb strankam; za
roke; za pošiljanje zadev v odločanje v zvezi s pritožbo, izrednimi pravnimi sredstvi ali s predlogi oziroma prošnjami za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev
disciplinske kazni; za izdajo aktov za izvršitev kazni
in za pošiljanje strankam in pristojnim organom pravnomočnih odločb sodišča, o katerih je izdan akt za izvršitev kazni.
Tajnik sodišča daje pravne nasvete in obvestila
strankam, ki se za to obrnejo na sodišče, sprejema pismene vloge in dovoli ogled spisov. Tajnik sodišča vodi
potrebno evidenco za sestavljanje poročil, tabelarnih
pregledov in statističnih podatkov in sestavlja osnutke
zanje.
55. člen
Vojaška disciplinska sodišča zbirajo in urejajo podatke in ugotovitve o negativnih pojavih, s katerimi
se srečujejo pri svojem delu, in jih pošiljajo organom
svojega poveljstva ali ustanove, v katerih pristojnosti
je tudi obravnavanje takih pojavov in ukrepanje za
njihovo zatiranje in odpravljanje, da bi se utrjevala
zakonitost.
2. Pristojnost in postopek za uvedbo poizvedbe
56. člen
Nadrejeni starešina na položaju komandirja čete,
na njemu enakem ali višjem položaju mora, kakor
hitro zve za disciplinski prestopek svojega podrejenega, ukreniti vse potrebno, da bi se zagotovili dokazi
ш zbrali podatki, ki so pomembni za ugotavljanje dejanskega stanja.
Starešina iz prvega odstavka tega člena predloži
o tem poročilo višjemu nadrejenemu starešini, ki pošlje sprejeto poročilo s svojim mnenjem — če ni pristojen za uvedbo poizvedbe — starešini, ki je pristojen
za uvedbo poizvedbe.
57. člen
Poizvedbo zoper osebo v službi v Jugoslovanski
'.iudski armadi uvede, kakor hitro zve, da je prestopek
storjen, pristojni starešina iz prvega odstavka 195. člena zakona, ki je storilcu disciplinskega prestopka nadrejen v času izvršitve prestopka.
Ce pristojni starešina iz prvega odstavka tega člena ni uvedel poizvedbe pred premestitvijo storilca v
drugo enoto oziroma ustanovo, pošlje poročilo in potrebne podatke o storjenem prestopku nadrejenemu
starešini, ki je po premestitvi te osebe pristojen za
uvedbo poizvedbe.
Ce do premestitve storilca v drugo enoto oziroma
drugo ustanovo poizvedba ni končana, jo mora pristojni starešina iz prvega odstavka tega člena, če ne
sklene ustaviti poizvedbo, kar najhitreje končati in spise zadeve poslati starešini, ki je pristojen za postavitev
Pred vojaško disciplinsko sodišče.
Starešina, ki je pristojen za uvedbo poizvedbe iz
prvega in drugega odstavka tega člena, mora takoj
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uvesti poizvedbo na podlagi vsakega naznanila, ki je
za gospodarski prestopek vloženo zoper aktivno vojaško osebo.
58. člen
Za uvedbo poizvedbe zoper osebo v službi v teritorialni obrambi je pristojen komandant štaba za
teritorialno obrambo oziroma po pooblastilu komandanta načelnik tega štaba.
Poizvedbo zoper aktivno vojaško osebo, ki je poslana v drug državni organ, organizacijo združenega
dela ali v drugo organizacijo, uvede starešina, ki je
po predpisih o pristojnosti in pooblastilih starešina za
odločanje o razmerjih v službi vojaških oseb izdal akt
o napotitvi v drug državni organ oziroma organizacijo
združenega dela ali drugo organizacijo.
59. člen
Odločba o uvedbi poizvedbe vsebuje: ime, priimek
in čin storilca prestopka, enoto oziroma ustanovo, v
kateri je v službi, kratek opis storjenega prestopka in
njegovo pravno kvalifikacijo (za disciplinske prestopke
— določbo zakona o službi v oboroženih silah, za gospodarske prestopke pa določbo predpisa, s katerim je
gospodarski prestopek predviden).
V odločbi, s katero se uvede poizvedba, se določijo; oseba, ki bo izvedla poizvedbo, in rok, v katerem
mora poizvedba biti končana.
60. člen
Kadar za vse sostorilce oziroma soudeležence v
disciplinskem prestopku za uvedbo poizvedbe ni pristojen isti nadrejeni starešina, uvede poizvedbo njihov prvi skupni nadrejeni starešina.
Kadar so sostorilci oziroma drugi soudeLeženci disciplinskega prestopka pripadniki Jugoslovanske ljudske armade in teritorialne obrambe, starešino, pristojnega za uvedbo poizvedbe, določijo v dogovoru starešine, ki so pristojni za postavitev sostorilcev oziroma
drugih soudeležencev pred vojaško disciplinsko sodišče.
61. člen
Ce je bil storilec disciplinskega prestopka zaradi
istega dejanja v kazenskem postopku in če je ta postopek ustavljen, razen v primerih, kadar je postopek ustavljen zaradi trajnega duševnega obolenja, ali če je
organ, ki je pristojen za vodenje postopka za prekršek,
odstopil zadevo, ker je ugotovil, da bi bilo treba nižjemu oficirju, oficirju ali vojaškemu uslužbencu za
storjeni prekršek izreči kazen zapora, presoja starešina, pristojen za uvedbo poizvedbe, ter vsak višji nadrejeni starešina, ali je potrebno uvesti poizvedbo. Ce
ugotovi, da je v kazenskem postopku oziroma v postopku za prekršek pravilno in popolnoma ugotovljeno
dejansko stanje in da so ugotovljena vsa dejstva in
okoliščine, ki so pomembne za presojo, ali je podana
krivda in odgovornost storilca, ne uvede poizvedbe,
ampak pošlje zadevo s svojim predlogom nadrejenemu
starešini, da bi se izdala odločba o postavitvi pred vojaško disciplinsko sodišče.
62. člen
Za izvedbo poizvedbe zoper nižjega oficirja in
oficirja se določi oficir, za izvedbo poizvedbe zoper vojaškega uslužbenca pa oficir ali vojaški uslužbenec. Za
izvedbo poizvedbe zoper civilno osebo je lahko določena aktivna vojaška oseba ali civilna oseba, če ima
ustrezno strokovno izobrazbo.
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63. člen
Oseba, ki je določena za izvedbo disciplinske poizvedbe, sprašuje storilca disciplinskega prestopka, preveri njegov zagovor, zaslišuje priče in zbira druge dokaze za ugotovitev dejanskega stanja in v ta namen
uporablja dokaze, ki so že zbrani. Ce je bil storilec
disciplinskega prestopka že zaslišan zaradi iste stvari
v kakšnem drugem postopku ali če je v tem postopku
priča zaslišana, jih oseba, ki je določena za izvedbo
disciplinske poizvedbe ponovno zasliši le, če ugotovi,
da je to potrebno.
64. člen
Disciplinska poizvedba sme trajati najdalj 15 dni,
števši od dneva, ko je bila uvedena. Ta rok lahko iz
opravičenih razlogov podaljša starešina, ki je uvedel
poizvedbo, največ še za 15 dni. Cez ta rok se poizvedba lahko podaljša za čas, ki je potreben, da se poizvedba izvede, toda samo z dovoljenjem nadrejenega
starešine na položaju komandanta divizije, njemu enakem ali višjem položaju, in če so za to opravičeni
razlogi. V tem primeru sestavi obrazložen predlog za
podaljšanje poizvedbe starešina, ki je uvedel poizvedbo.

Četrtek, 10. aprila 1980.

—- za nižje oficirje, oficirje, vojaške uslužbence in
civilne osebe na dolžnosti v upravah, samostojnih oddelkih in drugih organizacijskih enotah Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo ter v enotah in ustanovah, ki so njim neposredno podrejene, za katere pa
niso pristojne za postavitev pred vojaško disciplinsko
sodišče starešine, ki so navedene v 2., 3., 4. in 5. točki
tega člena;
2) načelnik generalštaba Jugoslovanske ljudske armade — za nižje oficirje, oficirje, vojaške uslužbence
in civilne osebe, ki so mu neposredno podrejeni ali so
v službi v upravah, samostojnih oddelkih in drugih
organizacijskih enotah generalštaba ter v enotah in.
ustanovah, ki so jim neposredno podrejene;
3) podsekretar v Zveznem sekretariatu za ljudsko
obrambo oziroma pomočnik zveznega sekretarja za
ljudsko obrambo — za nižje oficirje, oficirje, vojaške
uslužbence in civilne osebe, ki so mu podrejeni ali so
v službi v upravah, samostojnih oddelkih in drugih organizacijskih enotah sektorjev, ki jih vodijo, ter v enotah in ustanovah, ki so jim neposredno podrejene;
4) načelnik centra visokih vojaških šol — za nižje
oficirje, oficirje, vojaške uslužbence in civilne osebe,
ki so mu neposredno podrejeni ali so na šolanju v
šolah, ki so v sestavi centra;

65. člen
Po končani poizvedbi pošlje oseba, ki je poizvedbo
izvedla, spise disciplinske zadeve s svojim poročilom
in mnenjem starešini, ki je uvedel poizvedbo.

5) komandant armade, vojaškega pomorskega območja, vojaškega letalstva in protizračne obrambe in
vojaškega območja — za nižje oficirje, oficirje, vojaške
uslužbence in civilne osebe, ki so v službi v enotah in
ustanovah, ki so mu podrejene;

66. člen
Starešina, ki je uvedel poizvedbo, z odločbo ustavi
poizvedbo, če na podlagi rezultatov poizvedbe ugotovi:
da ni prestopka, da storilec ni odgovoren za prestopek
ali da je storjen disciplinski pogrešek.
Ce starešina iz prvega odstavka tega člena ustavi
poizvedbo, ker je ugotovil, da je podan disciplinski
pogrešek, mora disciplinsko odgovornost obravnavati
po predpisih za obravnavanje disciplinske odgovornosti za disciplinske pogreške.
Ce starešina iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da je storjen disciplinski prestopek in da je storilec zanj odgovoren, pošlje zadevo s svojim predlogom
po redni poti starešini, ki je pristojen za postavitev
pred vojaško disciplinsko sodišče, če sam ni pristojen
za izdajo odločbe o postavitvi pred vojaško disciplinsko sodišče.
Vsak starešina, višji od starešine, ki je uvedel poizvedbo, mora ustaviti postopek v primerih iz prvega
odstavka tega člena, v primeru iz drugega odstavka
tega člena pa obravnavati disciplinski pogrešek po
določbah za izrekanje disciplinskih ukrepov zaradi disciplinskih pogreškov ali pa vrniti zadevo pristojnemu
starešini, da bi jo obravnaval po teh določbah.
Ne glede na določbe prvega in četrtega odstavka
tega člena ima pooblastila iz prvega odstavka tega člena, če je poizvedba izvedena zaradi gospodarskega
prestopka, samo starešina, ki je pristojen za postavitev
storilca prestopka pred vojaško disciplinsko sodišče.

6) komandant republiškega oziroma pokrajinskega
štaba za teritorialno obrambo — za nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence, katerim je za sojenje pristojno vojaško disciplinsko sodišče pri republiškem oziroma pokrajinskem štabu za teritorialno obrambo.

3. Izdajanje odločb o postavitvi pred vojaško
disciplinsko sodišče in vložitev obtožnega predloga
67. člen
Odločbo o postavitvi pred vojaško disciplinsko sodišče izda:
1) zvezni sekretar za ljudsko obrambo:
— za generale, admirale in druge oficirje, ki so na
dolžnostih, za katere je s formacijo predviden čin generala oziroma admirala;

Ce so za postavitev pred vojaško disciplinsko sodišče sostorilcev oziroma drugih soudeležencev v disciplinskem prestopku pristojni različni starešine, je
za postavitev vseh sostorilcev oziroma drugih soudeležencev pred vojaško disciplinsko sodišče pristojen
skupni nadrejeni starešina. V primerih iz drugega odstavka 60. člena tega pravilnika se pristojni starešine
dogovorijo, kdo od njih bo izdal akt o postavitvi vseh
sostorilcev oziroma drugih soudeležencev pred vojaško disciplinsko sodišče.
Osnutke odločb o postavitvi pred vojaško disciplinsko sodišče pripravljajo organi pravne službe.
68. člen
Ce je disciplinski prestopek storjen z istim opravilom, s katerim je storjeno tudi kaznivo dejanje, starešina, ki je pristojen za postavitev pred vojaško disciplinsko sodišče, odloča o tem, ali posebni interesi
službe zahtevajo, da storilec odgovarja tudi pred vojaškim disciplinskim sodiščem za disciplinski prestopek.
69. člen
Ce je nižji starešina, misleč napačno, da gre za
disciplinski pogrešek, izrekel disciplinski ukrep za hujšo kršitev vojaške discipline, mora starešina, ki je pristojen za postavitev pred vojaško disciplinsko sodišče,
razveljaviti odredbo, s katero je izrečen ta disciplinski
ukrep, če tega ni storil pristojni starešina iz 33. člena
tega pravilnika.
70. člen
Izvod odločbe o postavitvi pred vojaško disciplinsko sodišče se pošlje enoti oziroma ustanovi, pri kateri se oseba, ki je postavljena pred vojaško disciplinsko sodišče, vodi v osnovni evidenci.
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71. člen
Zadeva z odločbo o postavitvi pred vojaško disciplinsko sodišče se pošlje disciplinskemu tožilcu pri
vojaškem disciplinskem sodišču, ki je pristojno za sojenje na prvi stopnji.
Potem ko dobi predmet z odločbo o postavitvi pred
vojaško disciplinsko sodišče, vojaški disciplinski tožilec
vloži v treh dneh obtožni predlog pri pristojnem vojaškem disciplinskem sodišču.
Obtožni predlog se lahko vloži samo zoper osc;bo
in za prestopke, na katere se nanaša odločba pristojnega starešine o postavitvi pred vojaško disciplinsko
sodišče.
72. člen
Vojaški disciplinski tožilec zastopa pri prvostopnem vojaškem disciplinskem sodišču obtožni predlog
na glavni obravnavi.
Vojaški disciplinski tožilec pri prvostopnem vojaškem disciplinskem sodišču lahko razširi zoper obdolženega obtožni predlog za postopke, ki jih stori na obravnavi, ali če se pokažejo v času od vložitve obtožnega
predloga do konca glavne obravnave.
Ce se med glavno obravnavo ugotovi, da izpeljani
dokazi kažejo, da se je spremenilo dejansko stanje,
navedeno v obtožnem predlogu, sme vojaški disciplinski tožilec pri prvostopnem vojaškem disciplinskem
sodišču spremeniti obtožni predlog.
Vojaški disciplinski tožilec pri prvostopnem vojaškem disciplinskem sodišču izjavlja redna in izredna pravna sredstva, za katera je pooblaščen.
Vojaški disciplinski tožilec pri višjem vojaškem
disciplinskem sodišču je navzoč na sejah tega sodišča.
Vojaški disciplinski tožilec pri višjem vojaškem disciplinskem sodišču ne sme odstopiti od rednega ali
izrednega pravnega sredstva, ki ga je izjavil vojaški
disciplinski tožilec pri prvostopnem vojaškem disciplinskem sodišču.
Vsa pooblastila in dolžnosti vojaškega disciplinskega tožilca imajo njegovi namestniki glede disciplinskih zadev, ki jih obravnavajo.
4. Delo vojaškega disciplinskega sodišča
73. člen
Ko predsednik sodišča dobi obtožni predlog in preuči zadevo, ugotovi, ali je potrebno, da se poizvedba
dopolni. Ce ugotovi, da je treba poizvedbo dopolniti,
piedsednik sodišča lahko ukaže, da to stori tajnik sodišča ali da se zadeva zaradi dopolnitve poizvedbe vrne
starešini, ki je uvedel poizvedbo.
Dopolnitev poizvedbe se mora končati v 15 dneh
Po sprejemu obtožnega predloga v sodišču.
Ce ugotovi, da je zadeva dovolj pojasnjena, predsednik sodišča ukaže, da se obtožni predlog pošlje obdolženemu in z odredbo določi dan, čas in kraj glavne
obravnave ter sestavo senata.
74. člen
Poziv za glavno obravnavo z obtožnim predlogom
se pošlje obdolženemu, tako da ostane med dnevom
dostave poziva in dnevom glavne obravnave dovolj
fasa, in sicer najmanj tri dni, za pripravo zagovora.
75. člen
Po prejemu obtožnega predloga obdolženi lahko
Predloži sodišču nove dokaze in pošlje pismeni zagovor.
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Ce je obdolženi vzel zagovornika, mora o tem obvestiti sodišče, če pa ni vzel zagovornika, mu predsednik senata pod pogoji iz 198. zakona po uradni
dolžnosti določi zagovornika.
77. člen
Ce obdolženi ne pride na glavno obravnavo, bil
pa je uradno pozvan, sodišče lahko odloči, da bo obravnava v njegovi odsotnosti, pod pogojem, da je bil
pred tem sprašan in da njegova navzočnost ni nujna.
Na predlog vojaškega disciplinskega tožilca sodišče lahko odloči, da bo glavna obravnava v odsotnosti obdolženega, čeprav pred tem ni bil sprašan,
samo če je obdolženi v begu. V tem primeru bo sodišče določilo po uradni dolžnosti obdolženemu zagovornika.
78. člen
Glavno obravnavo vodi praviloma predsednik vojaškega disciplinskega sodišča kot predsednik senata.
Ce je predsednik sodišča zadržan, da bi predsedoval senatu, vodi glavno obravnavo sodnik iz sestave
senata, ki je najvišji po činu, če pa imata isti čin,
tedaj sodnik, ki ga določi predsednik sodišča.
Zapisnik o glavni obravnavi podpišejo predsednik
senata, tajnik sodišča in zapisnikar.
79. člen
Po glavni obravnavi izda vojaško disciplinsko sodišče sodbo, s katero je obdolženi spoznan za krivega
ali se oprosti obtožbe ali pa se obtožba zavrne. Ce je
obdolženi spoznan za krivega, se obsodi za disciplinski
prestopek oziroma za gospodarski prestopek ali se mu
izreče disciplinski ukrep za disciplinski pogrešek.
80. člen
Sodba mora biti izdelana pismeno v petih dneh od
dneva njene objave. Sodbo podpišeta predsednik in tajnik sodišča.
Overjeni prepis sodbe se pošlje vojaškemu disciplinskemu tožilcu, obdolženemu in njegovemu zagovorniku.
81. člen
Obdolženi se lahko odreče pravici do pritožbe šele
potem, ko mu je bil dostavljen pismeni odpravek sodbe.
Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izreklo prvostopno sodbo, v osmih dneh po prejemu pismene sodbe.
82. člen
Odločbe, ki se izdajo za uvedbo in izvedbo postopka
se lahko izpodbijajo samo v pritožbi zoper sodbo.
83. člen
Višje vojaško disciplinsko sodišče izda odločbo o
pritožbi na seji senata.
O seji senata se obvestita vojaški disciplinski tožilec pri višjem vojaškem disciplinskem sodišču in obdolženi, če je to zaprosil do izteka roka za pritožbo.
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84. člen
O stroških disciplinskega postopka odloča sodišče
s sodbo.
Izjemoma, če v času izida sodbe primanjkujejo podatki o višini stroškov, se o stroških lahko odloči tudi
s sklepom, ko se priskrbijo ti podatki.

3) enoti oziroma ustanovi, katere starešina skrbi za
izvršitev kazni;
4) pristojnemu personalnemu organu, da kazen
evidentira.

Sodišče lahko obdolženega delno ali v celoti oprosti
obveznosti povrnitve stroškov disciplinskega postopka,
če ugotovi, da je obdolženi storil manjši prestopek, do
takrat pa se je dobro vedel, in če bi s plačanjem teh
stroškov nastalo vprašanje preživljanja obdolženega
ali oseb, ki jih je on dolžan preživljati.
Po izdaji sodbe, s katero se obdolženi oprosti obtožbe ali s katero se obdolženemu izreče disciplinski
ukrep za disciplinski pogrešek, ali s katero se obtožba
zavrne, gredo stroški postopka v breme proračunskih
sredstev.

Za izvršitev disciplinske kazni ustavitve napredovanja skrbi starešina, ki je pristojen za vložitev predloga o napredovanju, oziroma starešina, ki je pristojen
za izdajo odločbe o periodičnih po viških.

V stroške postopka se ne vštejejo nadomestila, ki
obdolženemu pripadajo po predpisih o povračilih potnih in drugih stroškov.
Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena se lahko vloži pritožba pri višjem vojaškem disciplinskem
sodišču v treh dneh po prejemu sklepa.
5. Izvršitev disciplinskih kazni
85. člen
Kazni za disciplinske prestopke, izrečene s pravnomočno sodbo vojaškega disciplinskega sodišča, se
izvršijo potem, ko pristojni starešina izda odredbo o
izvršitvi kazni. Starešina, pristojen za izdajanje te odredbe, je;
1) vrhovni komandant oboroženih sil — za izvršitev kazni izgube službe in izgube čina, izrečene oficirju;
2) zvezni sekretar za ljudsko obrambo — za izvršitev kazni izgube službe in izgube čina, izrečene nižjemu oficirju, oziroma izgube službe in izgube razreda, izrečene vojaškemu uslužbencu;
3) starešina, ki je obsojenega postavil pred vojaško disciplinsko sodišče — za izvršitev kazni: ustavitve v napredovanju; zmanjšanja mesečne plače; denarne kazni, izrečene za gospodarski prestopek; vrnitve na formacijsko mesto neposredno nižjega čina oziroma neposredno nižje stopnje strokovne izobrazbe;
zapora in zamenjave na dolžnosti vojaškega starešine
s prepovedjo ponovnega imenovanja oziroma postavitve na to dolžnost;
4) starešina, pristojen za postavitve — za izvršitev
kazni, izrečene civilni osebi.
Prvostopno vojaško disciplinsko sodišče mora
pristojnemu starešini iz prvega odstavka tega člena
poslati spise zadeve za izdajo odredbe o izvršitvi pravnomočno izrečene kazni najkasneje v 15 dneh od dmva, ko je sodba postala pravnomočna. Ce za izdajo odredbe ni pristojen starešina, ki je obsojenega postavil
pred vojaško disciplinsko sodišče, se s spisi zadeve
pošlje tudi mnenje tega starešine.
86. člen
Pravnomočno sodbo in odredbo o izvršitvi kazni
pošlje prvostopno vojaško disciplinsko sodišče;
1) obsojencu;
2) vojaškemu disciplinskemu tožilcu pri prvostopnem vojaškem disciplinskem sodišču;

87. člen

88. člen
Za izvršitev kazni zmanjšanja mesečne plače in
denarne kazni, izrečene za gospodarski prestopek,
skrbi starešina, ki je odredbodajalec za izplačilo prejemkov obsojenega.
Kazen zmanjšanja mesečne plače se izvrši na prejemkih, ki pripadajo obsojenemu na podlagi plače po
činu in položajne plače na dan, ko postane pravnomočna sodba, s katero je izrečena kazen, ne upoštevajoč
kasnejše morebitne poviške na katerikoli podlagi. Z
izvršitvijo se začne prvi dan naslednjega meseca, ko
postane sodba pravnomočna.
Denarna kazen, izrečena za gospodarski prestopek,
ki jo obsojeni ni prostovoljno plačal v roku, ki je določen v sodbi, se izvrši tako, da se znesek te kazni
odteguje od njegovih mesečnih prejemkov do poravnave kazni v polnem znesku.
89. člen
Za izvršitev kazni vrnitve na formacijsko mesto
neposredno nižjega čina oziroma neposredno nižje stopnje strokovne izobrazbe skrbi starešina, ki je pristojen
za postavitev obsojenega.
Kazen vrnitve na formacijsko mesto neposredno
nižjega čina oziroma neposredno nižje stopnje strokovne izobrazbe se izvrši z aktom o postavitvi in teče
od dneva, ko se izda akt o postavitvi na to dolžnost, do
izteka izrečene kazni.
90. člen
Ce je obsojenec že postavljen na formacijsko mesto nižjega čina oziroma nižje stopnje strokovne izobrazbe od čina oziroma stopnje strokovne izobrazbe,
ki jo ima, se lahko zadrži, da prestane kazen na tem
formacijskem mestu. Med izvršitvijo kazni vrnitve na
formacijsko mesto nižjega čina oziroma nižje stopnje
strokovnef izobrazbe, je obsojenec lahko premeščen na
drugo formacijsko mesto neposredno nižjega čina oziroma nižje stopnje strokovne izobrazbe od čina oziroma stopnje strokovne izobrazbe, ki jo ima, z aktom o
premestitvi pa se določi trajanje te kazni.
V primeru H prvega odstavka tega člena se z aktom starešine, pristojnega za postavitve, določi čas, od
kdaj se opravljanje dolžnosti šteje v prestajanje kazni,
v smislu določbe drugega odstavka 89. člena tega pravilnika, osebi iz prvega odstavka tega člena, ki je že
postavljena na formacijsko mesto neposredno nižjega
čina oziroma nižje stopnje strokovne izobrazbe, pa se
zaradi neugodne ocene (2. točka prvega odstavka 268.
člena zakona) šteje začetek prestajanja kazni od dneva,
ko je sodba postala pravnomočna.
Ce potrebe službe zahtevajo, izda pristojni starešina za osebo, ki je obsojena na kazen vrnitve na formacijsko mesto nižjega čina oziroma nižje stopnje strokovne izobrazbe, po prestani kazni nov akt o postavitvi na formacijsko mesto ustreznega čina oziroma ustrezne stopnje strokovne izobrazbe ali na formacijsko
mesto nižjega čina oziroma nižje stopnje strokovne
izobrazbe.
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91. člen
Za izvršitev kazni zapora skrbi starešina, ki je
določen z odredbo o izvršitvi kazni.
Kazen zapora se izvrši na način, ki je predpisan
s pravilom službe oboroženih sil.
Izvršitev kazni zapora z odločbo starešine, ki skrbi
za izvršitev te kazni, se lahko odloži ali se začeto prestajanje kazni prekine v primeru smrti ali hujše bolezni v družini ali bolezni obsojenca. Izvršitev kazni
zapora se lahko odloži ali se začeto prestajanje kazni
lahko prekine tudi v drugih posebno opravičenih primerih, toda nadaljevati se mora v 48 urah po prenehanju razloga za odložitev oziroma prekinitev prestajanja.
92. člen
Za izvršitev kazni odstranitve z dolžnosti vojaškega starešine s prepovedjo ponovnega imenovanja
oziroma postavitve skrbi starešina, ki je izdal akt o
postavitvi na dolžnost rezervnega vojaškega starešine,
ki mu je ta kazen izrečena.
93. člen
Za izvršitev kazni izgube službe aktivne vojaške
osebe in izgube čina oziroma razreda skrbijo: v Jugoslovanski ljudski armadi — nadrejeni starešina na
položaju komandanta polka, njemu enakem ali višjem
položaju, v teritorialni obrambi pa komandant občinskega štaba za teritorialno obrambo ali višji.
Kazen izgube službe in kazen izgube čina oziroma
razreda se izvršita z razrešitvijo službe v Jugoslovanski ljudski armadi na podlagi akta o prenehanju
službe.
Kazen izgube čina oziroma razreda, izrečena rezervnemu nižjemu oficirju, rezervnemu oficirju ali
rezervnemu vojaškemu uslužbencu, se izvrši s črtanjem obsojenca iz evidence rezervnih nižjih oficirjev
oziroma rezervnih oficirjev ali rezervnih vojaških uslužbencev in z vpisom v evidenco vojaka obveznika.
Ce je obsojenec ob izvršitvi kazni na vojaški dolžnosti v oboroženih silah, se razreši dolžnosti nižjega
oficirja, oficirja ali vojaškega uslužbenca in se pošlje
na dolžnost vojaka.
94. člen
Za izvršitev disciplinske kazni ukora in strogega
ukora, ki je izrečena civilni osebi, skrbi neposredno
nadrejeni starešina obsojenca.
Določbe tega pravilnika o izvršitvi disciplinskih
ukrepov ukora in strogega ukora se uporabljajo tudi
za izvršitev disciplinske kazni ukora oziroma strogoga
ukora, izrečene civilni osebi.
Za izvršitev disciplinske kazni razporeditve na
drugo delovno mesto, ki ustreza strokovni izobrazbi
civilne osebe, skrbi starešina, ki je pristojen za postavitev obsojenca. Ta kazen se izvrši s premestitvijo
obsojenca na drugo delovno mesto, ki ustreza stopnji
njegove strokovne izobrazbe, če se na tem delovnem
mestu opravljajo zadeve, za katere je usposobljen, s
pristavkom, da z opravljanjem teh zadev ne more ponoviti kršitve vojaške discipline, zaradi katere mu je
ta kazen izrečena.
Za izvršitev kazni zmanjšanja mesečne plače in
denarne kazni za gospodarski prestopek, ki je izrečena civilni osebi, skrbi starešina, ki je odredbodajalec za izplačilo prejemkov obsojenca.
Kazen zmanjšanja mesečne plače se izvrši tako,
da se ustrezni znesek odteguje od temeljne plače, ki

Številka 10 — Stran 395

pripada civilni osebi na dan, ko postane pravnomočna
sodba, s katero je izrečena ta kazen, ne upoštevajoč
kasnejše morebitne po viške na katerikoli podlagi. Z
izvrševanjem se začne prvi dan naslednjega meseca,
ko postane sodba pravnomočna.
Denarna kazen, izrečena civilni osebi za gospodarski prekršek, se izvrši na način, ki je predpisan z
določbo tretjega odstavka 88. člena tega pravilnika.
Disciplinska kazen odpustitve iz službe v Jugoslovanski ljudski armadi se izvrši z izdajo odločbe o
prenehanju službe.

6. Evidentiranje in črtanje disciplinskih kazni
95. člen
S pravnomočno sodbo se izrečena kazen evidentira
v dosjeju personalnih podatkov obsojenca. Kazen se
evidentira pri vseh enotah oziroma ustanovah, pri katerih se vodi dosje personalnih podatkov obsojenca.
Kazen se po izpolnitvi pogojev iz drugega odstavka
175. člena zakona črta iz evidence na podlagi odredbe
starešine enote oziroma ustanove, pri kateri se obsojenec vodi v osnovni evidenci.
Po en izvod odredbe o črtanju kazni se pošlje po
redni poti vsem enotam oziroma ustanovam, pri katerih se vodi dosje personalnih podatkov obsojenca.
7. Postopek za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev
disciplinske kazni
96. člen
Postopek za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev
kazni se lahko uvede na prošnjo obsojenca ali na predlog pristojnega starešine.
97. člen

*

Prošnjo za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev kazni
lahko vloži samo obsojenec.
Prošnja se vloži pri vojaškem disciplinskem sodišču, ki je sodilo na prvi stopnji.
Prošnja se lahko ponovno vloži, ko mine eno leto od dneva, ko je bila izdana odločba v zvezi s prej
vloženo prošnjo za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev
kazni.
Ko vojaško disciplinsko sodišče zbere podatke o
obsojencu (zlasti podatke o njegovem vedenju po izrečeni kazni) in mnenje starešine, ki je pristojen za postavitev pred vojaško disciplinsko sodišče, razen mnenja
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo in pomočnika
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo za politično-pravni sektor, pošlje prošnjo s predlogom Zveznemu
sekretariatu za ljudsko obrambo.
98. člen
Predlog za zmanjšanje, omilitev ali odpustitev kazni obsojencu lahko vloži njegov nadrejeni starešina na
položaju komandirja čete, njemu enakem ali višjem
položaju. Predlog se po redni poti pošlje starešini, ki
je obsojenca postavil pred vojaško disciplinsko sodišče. S predlogom se pošljejo podatki o obsojencu, zlasti
o njegovem vedenju po izrečeni kazni.
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Vsak starešina, višji od starešine, ki je vložil predlog, lahko ustavi postopek, če sodi, da zmanjšanje, omilitev ali odpustitev kazni ni opravičena.

IV. OBRAVNAVANJE DISCIPLINSKE
ODGOVORNOSTI V VOJNEM STANJU

Starešina, pristojen za postavitev pred vojaško
disciplinsko sodišče, razen zveznega sekretarja za
ljudsko obrambo in pomočnika zveznega sekretarja za
ljudsko obrambo za politično-pravni sektor, pošlje
predlog s svojim mnenjem vojaškemu disciplinskemu
sodišču, ki je sodilo na prvi stopnji.

1. Skupne določbe

Vojaško disciplinsko sodišče pošlje predlog z
zbranimi podatki o obsojencu, mnenjem starešine, pristojnega za postavitev pred vojaško disciplinsko sodišče, in s spisi zadeve Zveznemu sekretariatu za ljudsko
obrambo.

103. člen
Določbe tega pravilnika o obravnavanju disciplinske odgovornosti vojaških oseb v službi v oboroženih
silah in civilnih oseb v službi v Jugoslovanski ljudski armadi se smiselno uporabljajo tudi v vojnem stanju, če ni glede določenih vprašanj z določbami tega
dela pravilnika drugače določeno.
104. člen

99. člen
O prošnji ali predlogu za zmanjšanje, omilitev ali
odpustitev kazni iz 1. do 4. točke prvega odstavka 167.
člena in drugega odstavka 168. člena zakona, ki je izrečena aktivnemu in rezervnemu nižjemu oficirju in
aktivnemu ter rezervnemu vojaškemu uslužbencu zaključno od XII. do VIII. razreda, ter kazni iz 11. točke
484. člena zakona, izrečene civilni osebi za disciplinski
prestopek — izda odločbo pomočnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo za politično-pravni sektor.

Obravnavanje disciplinske odgovornosti za kršitve
vojaške discipline v vojnem stanju poteka na najhitrejši mogoč način, ne glede na roke, predpisane za
izvajanje posameznih opravil v disciplinskem postopku.
105. člen
V vojnem stanju se praviloma ne izrekajo ukrepi
in kazni, katerih izvršitev glede na pogoje in okoliščine, pod katerimi jih je treba izvesti, ni smotrno ali
ni mogoče.

8. Uprava in nadzorstvo

1. Obravnavanje odgovornosti za disciplinske pogreške

100. člen

106. člen
Ne glede na določbe 7. do 47. člena tega pravilnika pri obravnavanju disciplinske odgovornosti za
disciplinske pogreške v vojnem stanju:

Vojaško disciplinsko sodišče upravlja predsednik
sodišča.
Nadzorstvo nad delom vojaških disciplinskih sodišč in vojaških disciplinskih tožilcev opravljajo
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in starešina enote oziroma ustanove, pri kateri je vojaško disciplinsko
sodišče.
Uprava in nadzorstvo se opravljata smiselno določbam zakona o vojaških sodiščih.
101. člen
Predsednik prvostopnega vojaškega disciplinskega
sodišča je glede svojega dela v sodišču disciplinsko odgovoren starešini enote oziroma ustanove, pri kateri
je vojaško disciplinsko sodišče.
Predsednik višjega vojaškega disciplinskega sodišča je glede svojega dela v sodišču disciplinsko odgovoren zveznemu sekretarju za ljudsko obrambo.
Sodniki in tajniki vojaških disciplinskih sodišč so
glede svojega dela v sodišču disciplinsko odgovorni
predsedniku vojaškega disciplinskega sodišča, v katero
so imenovani.
102. člen
Spisi disciplinskih zadev se hranijo v prvostopnem
vojaškem disciplinskem sodišču tri leta, števši od izteka leta, v katerem je sodba postala pravnomočna.
Po tem roku se spisi zadeve odložijo v arhiv in se
hranijo deset let, razen spisov disciplinskih zadev, v
katerih je s pravnomočno sodbo izrečena kazen izgube
službe aktivne vojaške osebe ali izgube čina oziroma
razreda, ki se hranijo trajno.

1) disciplinski pogreški se obravnavajo takoj, najkasneje pa v 24 urah potem, ko se je zvedelo, da je
pogrešek storjen (20. člen);
2) nadrejeni starešina kaznovane osebe se v primerih iz 14. in 29. člena tega pravilnika obvesti samo,
če je glede na razmere in pogoje mogoče;
3) izvod odredbe o izrečenem disciplinskem ukrepu
oziroma kazni disciplinskega zapora se ne pošlje za
presojo pravilnosti odločbe smiselno določbi prvega
odstavka 28. člena tega pravilnika;
4) odločba o pritožbi se izda takoj, najkasneje pa
v 24 urah, in se lahko izda v obliki uradnega zaznamka
na izvodu vložene pritožbe oziroma zaznamka o vloženi pritožbi v spisih zadeve (32. člen);
5) če z izvršitvijo disciplinskega ukrepa ni mogoče
začeti v petih dneh od dneva sporočila, se, praviloma,
ne izvrši (35. člen);
6) disciplinski ukrepi: prepoved zapustitve vojašnice in vojaški pripor ter disciplinska kazen zapora
se izvršijo samo v razmerah vojašniške nastanitve
oziroma garnizijske nastanitve enot in ustanov (drugi
odstavek 37. člena) in pod pogojem, da se z njihovo
izvršitvijo kaznovane osebe ne izpostavijo večjim nevarnostim vojnih učinkov od drugih pripadnikov enote oziroma ustanove;
7) izvršitev disciplinskega ukrepa vojaškega pripora oziroma disciplinske kazni zapora se prekine oziroma odloži, razen v primerih iz 39. člena tega pravilnika, tudi v primeru, če to terjajo naloge enote oziroma ustanove ali razlogi varnosti in varstva oseb iz
6, točke tega člena;
8) ne glede na določbe 40. člena tega pravilnika
vsak disciplinski ukrep oziroma disciplinsko kazen
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zapora, ne glede na to, kdo jo je izrekel, lahko zmanjša, omili ali odpusti vsak nadrejeni starešina kaznovanega na položaju poveljnika bataljona, njemu enakem
ali višjem položaju, če je kaznovana oseba po izrečenem
ukrepu oziroma kazni pokazala pogum, požrtvovalnost
in primernost pri izvrševanju bojnih nalog;
9) o črtanju disciplinskega ukrepa oziroma disciplinske kazni zapora se ne izda posebna odločba
smiselno 46. in 47. členu tega pravilnika, ampak se
štejejo za črtane, kakor hitro se izpolnijo pogoji, ki
so predvideni z zakonom.
Ce je kaznovani osebi izrečen disciplinski ukrep
izgube čina, se ji za pokazani pogum, požrtvovalnost in
primernost pri izvajanju bojnih nalog po uradni dolžnosti vrne izgubljeni čin, ki ga je pridobila kot vojak
oziroma gojenec vojaške šole.
3. Obravnavanje odgovornosti za disciplinske prestopke
107. člen
V vojnem stanju je za sojenje osebam, premeščenim v drugo enoto, po storjenem disciplinskem prestopku pristojno vojaško disciplinsko sodišče, ki je
pristojno za pripadnike te enote, za sojenje sostorilcem
oziroma soudeležencem iz enot oziroma ustanov ali
štabov, za katere so pristojna različna sodišča, pa je
pristojno sodišče, ki je pristojno za sojenje sostorilcu
oziroma soudeležencu, najvišjemu po činu oziroma po
položaju (49. člen).
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
obravnava, če to zahtevajo vojne razmere, vsako izmed pristojnih sodišč ločeno odgovornost oseb, za
katere je pristojno po določbah 48. člena tega pravilnika.
108. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 60. člena
tega pravilnika je v vojnem stanju za uvedbo poizvedbe zoper vse sostorilce oziroma druge soudeležence
pristojen starešina, najvišji po činu oziroma po stopnji,
ki je pristojen za uvedbo poizvedbe zoper katero izmed teh oseb.
Ce zaradi vojnih razmer ni mogoče ravnati po določbi prvega odstavka tega člena, uvede vsak izmed
pristojnih starešin poizvedbo zoper osebe, ki spadajo
v njegovo pristojnost.
109. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 64. člena
tega pravilnika lahko traja v vojnem stanju disciplinska poizvedba najdalj sedem dni od dneva uvedbe.
V vojnem stanju se rok iz 6-*. člena tega pravilnika skrajša na 24 ur.
110. člen
Pod pogoji iz prvega odstavka 77. člena tega pravilnika v vojnem stanju sodišče lahko odloči, da je obravnava v odsotnosti obdolženega, če to zahtevajo vojne razmere ali neodložljive pomembne uradne dolžnosti obdolženca, s pristavkom, da obdolžencu določi
zagovornika po uradni dolžnosti.
Ne glede na določbo prvega odstavka 81. člena tega pravilnika se v vojnem stanju obdolženec lahko odref.e pravici do pritožbe takoj po sporočilu odločbe
sodišča.
111. člen
Ne glede na določbe 85. člena tega pravilnika odrejajo izvršitev pravnomočno izrečenih disciplinskih
kazni v vojnem stanju:
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1) vrhovni komandant oboroženih sil — za izvršitev kazni izgube čina, izrečene osebam iz pristojnosti
prvostopnega vojaškega disciplinskega sodišča v Beogradu (1. točka prvega odstavka 48. člena) in oficirjem
s činom polkovnika;
2) zvezni sekretar za ljudsko obrambo — za izvršitev ostalih kazni, izrečenih osebam iz 1. točke tega
člena, in za izvršitev kazni izgube čina, izrečene oficirjem s činom podpolkovnika in majorja;
3) starešina, ki je obsojenca postavil pred vojaško
disciplinsko sodišče — za izvršitev kazni izgube čina,
izrečenih nižjim oficirjem in oficirjem s činom kapetana I, razreda in nižjim in za izvršitev kazni izgube
razreda, izrečenih vojaškim uslužbencem;
4) nadrejeni starešina na položaju komandanta divizije, na enakem ali višjem položaju, in starešine s
činom generala ali admirala oziroma starešina na dolžnosti, za katero je s formacijo predviden čin generala
ali admirala — za izvršitev ostalih kazni, izrečenih osebam iz 2. in 3. točke tega člena.
112. člen
Starešine, pristojni za odreditev izvršitve disciplinskih kazni po določbah 2. do 4. točke 111. člena tega
pravilnika, smejo v vojnem stanju po uradni dolžnosti
ali na prošnjo obsojenca te kazni zmanjšati, omiliti ali
odpustiti.
Za pokazani pogum in za posebno odlikovanje pri
opravljanju nalog nadrejeni starešine morajo po uradni dolžnosti uvesti postopek za zmanjšanje, omilitev ali
odpustitev izrečene kazni, če po določbi prvega odstavka tega člena niso pristojni za to, da kazen zmanjšajo,
omilijo ali odpustijo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
113. člen
Neobravnavani disciplinski pogreški in neobravnavani disciplinski in gospodarski prestopki, storjeni
pred dnevom, ko začne veljati ta pravilnik, se bodo
obravnavali po določbah tega pravilnika.
114. člen
Pooblasti se zvezni sekretar za ljudsko obrambo,
da predpiše potrebna navodila za uporabo tega pravilnika ter navodilo za način vodenja evidence, statistike in opravljene kontrole disciplinskih ukrepov in
disciplinskih kazni.
115. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati pravilnik o vojaški disciplini (»Vojaški uradni
list« št. 5/75).
116. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v
»Vojaškem uradnem listu«.
R.v.p. št. 9
Beograd, 26. marca 1980
Po pooblastilu
vrhovnega komandanta oboroženih sil,
podpredsednik Predsedstva SFRJ
Lazar Koliševski s. r.
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339.

338.
UKAZ broj 5-1
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH SNAGA
OD 15. JANUARA 1980. GODINE

UKAZ broj 5-2
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUZANIH SNAGA
OD 1. FEBRUARA 1980. GODINE

I

Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa čl. 27. i 30. Zakona o
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)

Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa članom 28. Zakona o
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)
proizvode se
u čin potporučnika tehničke službe KoV
stariji vodnik I klase
LAZAREVIC Cedomira MILORAD. Proizvodi se sa
danom 22. decembra 1979. godine;
u čin poručnika finansijske službe
zastavnik veze
ZDRAVKOVIC Vladimira SVETISLAV;
u čin potporučnika administrativne službe
stariji vodnik tehničke službe KoV
AJRANI Ramadana EMIN. Proizvodi se sa danom 29.
oktobra 1979. gođine.

primaju se u aktivnu vojnu službu
i proizvode
u čin poručnika tehničke službe KoV
vojni štipendist
PEJIC Danila DRAGAN. Prima se 1 proizvodi sa danom 28. januara 1980. godine;
u čin poručnika pravne službe
vojni štipendisti:
DIMITROVSKI Slave PANO. Prima se i proizvodi sa
danom 9. januara 1980. godine;
RADIČ Andrije ZDENKO. Prima se i proizvodi sa danom 7. januara 1980. gođine.
Po ovlašćenju
vrhovnog komandanta oružanih snaga,
potpredsednik Predsedništva SFRJ
Lazar Koliševski, s. r.

II
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa članom 27. Zakona o
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)
prima se u aktivnu vojnu službu
i proizvodi

340.
UKAZ broj 5-5
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUZANIH SNAGA
OD 13. MARTA 1980. GODINE
I

PITOMAC XXII KLASE TEHNIČKE VOJNE
AKADEMIJE KoV
u čin poručnika tehničke službe KoV
BERBEROVIC Ibrahima NAKIB. Prima se i proizvodi
sa danom 18. decembra 1979. godine.
III
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa čl. 27. i 30. Zakona o
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)
prima se u aktivnu vojnu službu
i proizvodi
u čin poručnika finansijske službe
vojni štipendist
KEVRIC Ibre FERID. Prima se i proizvodi sa danom
4. januara 1980. godine.
Po ovlaSčenju
vrhovnog komandanta oružanih snaga,
potpredsednik Predsedništva SFRJ
Lazar Koliševski, s. r.

Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa članom 28. Zakona o
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)
proizvode se
u čin poručnika finansijske službe
stariji vodnici I klase:
BLAZEVSKI Borisava MITE,
PAVlClC Stjepana MILE;
stariji vodnik
VUKSA Dure SLAVKO;
u čin potporučnika administrativne službe
stariji vodnik
PETKOVIC Krste DUŠAN. Proizvodi se sa danom 26.
januara 1980. godine.
II
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavijo (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa članom 27. Zakona o

Četrtek, 10. aprila 1980.
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službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)
primaju se u aktivnu vojnu službu
i proizvode
PITOMAC XXII KLASE TEHNIČKE VOJNE
AKADEMIJE KoV
u čin poručnika tehničke službe KoV
MIOClNOVlC Mojana MARKO. Prima se i proizvodi
sa danom 6. februara 1980. godine;
PITOMAC XXVII KLASE VAZDUHOPLOVNE
TEHNICKE VOJNE AKADEMIJE
u čin vazduhoplovnotehnlčkog potporučnika
MATIJEVIC Nikole MIRKO. Prima se i proizvodi sa
danom 17. decembra 1979. godine.
III
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i čl. 31. i 45. Zakona o službi u oružanim
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
prima se u aktivnu vojnu službu
i proizvodi
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Ukaza vrhovnog komandanta oružanih snaga broj
7-29 od 28. septembra 1978. godine, u delu koji se odnosi na proizvoden je u čin sanitetskog poručnika BABIC Radoslava MIHAILA. Umesto reči: »Proizvodi se
sa danom 2. juna 1978. godine«, treba da stoji »Proizvodi se sa danom 22. maja 1978. godine«.
VI
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74), člana 267. stav 3. Zakona o opštem upravnom
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i čl. 22. i 45.
Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list
SFRJ«, br. 32/78)
oglašava se ništavim
Ukaz vrhovnog komandanta oružanih snaga broj
6-40 od 13. novembra 1979. godine, u delu koji se odnosi na prijem u aktivnu vojnu službu i proizvodenje:
1) u čin sanitetskog kapetana I klase VRKIC Pavla
LJUBOMIRA;
2) u čin veterinarskog poručnika POPOVIC Dušana JOVANA.

u čin sanitetskog poručnika
pitomac-vodnik
DRAGANJAC Predraga MIROSLAV.

Po ovlašćenju
vrhovnog komandanta oružanih snaga,
potpredsednik Predsedništva SFRJ
Lazar Koliševski, s. r.

IV
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i 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 poručnika tehničke službe KoV
vojni štipendisti:
HADZlALlC Hasana MESUD. Prima se i proizvodi sa
danom 18. februara 1980. godine;
PETKOVIC Save RADOSLAV. Prima se i proizvodi
sa danom 1. februara 1980. godine;
PETROVIČ Toplice BRATISLAV. Prima se i proizvodi sa danom 12. februara 1980. godine;
SMUC Marijana ZVONKO. Prima se i proizvodi sa
danom 3. marta 1980. godine;
u čin sanitetskog poručnika
rezervni vodnik
SMOLJANOVIC Tomislava MLADEN;
u čin poručnika finansijske službe
vojni štipendist
BAHTANOVIC Arifa MIRSAD. Prima se i proizvodi
sa danom 3. marta 1980. godine.
V
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74), člana 219. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 45. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list
SFRJ«, br. 32/78), vrši se

341,
UKAZ broj 5-6
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH SNAGA
OD 20. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 345. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«,
br. 9/74) i člana 45, a u vezi sa članom 27. Zakona o
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br.
32/78)
a) primaju se u aktivnu vojnu službu
i proizvode
PITOMCI XXIII KLASE TEHNICKE VOJNE
AKADEMIJE KoV
u čin potporučnika tehničke službe KoV:
CRNOGORAC Vukašina PETAR,
DOKIC Dragoljuba MIOMIR,
GRBOVIC Milovana LUKA,
JEREMIC Budimira RADUN,
MARKOVIC Arsenija VELIMIR,
PETROVIČ Radomira ZLATAN,
SMILESKI Ljubomira ROSE,
ZAJ Maćaša IVAN;
u čin potporučnika saobračajne službe:
ARKO Edvarda MATIJA,
COSTOVIC Osmana FEHRO,
CEPERKOVIC Miodraga DOKICA,
DORDEVIC Milivoja DRAGAN,
NESKOVIC Milana SLOBODAN,
PUKL Franje MIRKO,
VASIN Tomislava LJUBISAV;
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b) proizvode se
PITOMCI XXIII KLASE TEHNlCKE VOJNE
AKADEMIJE KoV
u čin potporučnika tehničke službe KoV:
GLIGORIC Obrada RADENKO,
KERAVICA Mileta 2ARKO,
MILOVANOVIC Milomira MILOŠ;
u čin potporučnika saobraćajne službe:
COLOJEVlC Vučete STEVAN,
ĐORĐEVIC Milivoja LJUBlSA,
LJESNJAK Ljubomira DRAGlSA,
VUKASINOVIC Milojka MILORAD,
ZIVIC Emila BRANKO.
Po ovlašćenju
vrhovnog komandanta oružanih snaga,
potpredsednik Predsedništva SFRJ
Lazar Koliševski, s. r.
342.
NAREDBA broj 4-11
SAVEZNOG SEKRETAR A ZA NARODNU ODBRANU
OD 29. FEBRUARA 1980. GODINE
Na osnovu člana 103. Zakona o službi u oružanim
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapređuju se
u čin potpukovnlka tehničke službe KoV
major RISTIC Trifuna VLADIMIR. Unapređuje se sa
danom 27. februara 1980. godine;
u čin majora tehničke službe KoV
kapetan I klase
TRESNJO Zejnila DZEMAL. Unapreduje se sa danom
1. februara 1980. godine;
u čin sanltetskog potpukovnlka
major
RADOSEVlC Mladena NIKOLA. Unapreduje se sa danom 20. februara 1980. godine;
u čin sanltetskog majora
kapetani I klase:
DIKIC Nikole BRANKO. Unapreduje se sa danom 20.
marta 1979. godine;
PIVARSKI Sime DEJAN. Unapreduje se sa danom 1.
februara 1980. godine;
PRETKOVIC Gabra DRAGUTIN. Unapreduje se se danom 19. decembra 1979. godine;
TODOROVIC Aleksandra SLOBODAN. Unapreduje se
sa danom 26. januar a 1980. godine;
u čin majora saobraćajne službe
kapetan I klase
KOSANOVIC Mane SIMO. Unapreduje se sa danom
26. februara 1980. godine;
u čin potpukovnlka pravne službe
major
MAJSTOROVIČ Jože NIKO. Unapreduje se sa danom
19. februara 1980. godine;
u čin majora pravne službe
kapetan I klase
NOVAKOVlC Mila MARINKO. Unapreduje se sa danom 7. februara 1980. godine.
Savezni sekretar
za narodnu odbranu
general armije
Nlkola Ljublčlć, s. r.

Četrtek, 10. aprila 1980.

343.
NA R E D B A broj 4-12
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU
OD 13. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 103. Zakona o službi u oružanim
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
a) unapreduju se
u čin pešadljskog potpukovnlka
majori:
RASEVSKI Marka TODOR. Unapreduje se sa danom
11. marta 1980. godine;
SAVIC Novaka VLADETA. Unapreduje se sa danom
12. marta 1980. godine;
u čin potpukovnlka oklopnih jedinlca
major
STOJANOVIC Nikole MILAN. Unapreduje se sa danom 27. februara 1980. godine;
u čin potpukovnlka tehničke službe KoV
major
PROKIC Bratislava RADISAV. Unapreduje se sa danom 20. februara 1980. godine;
u čin sanltetskog potpukovnlka
major
DORDEVIČ Petra NOVICA. Unapreduje se sa danom
18. februara 1980. godine;
u čin sanltetskog majora
kapetani I klase:
BOROZAN Tome JOSIP. Unapreduje se sa danom 31.
januara 1980. godine;
F1LIPOVIC Jordana CEDOMIR. Unapreduje se sa danom 21. februara 1980. godine;
JACIMOVIC Ivana MILUTIN. Unapreduje se sa danom
20. februara 1980. godine;
RASCANIN Alekse VOJISLAV. Unapreduje se sa danom 21. februara 1980. godine;
u čin majora pravne službe
kapetan I klase
BANJAC Sime DRAGAN. Unapreduje se sa danom 1.
februara 1980. godine;
u čin majora geodetske službe
kapetan I klase
MILJKOVIC Milovana PREDRAG. Unapreduje se sa
danom 2. marta 1980. godine;
u III klasu vojnog službenlka administrativne službe
vojni službenik IV klase
ILIC Save SPIRO. Unapreduje se sa danom 3. marta
1980. godine;
u II klasu vojnog službenlka muzlčke službe
vojni službenik III klase
PECEVSKI Stjepana JURAJ. Unapreduje se sa danom
28. februara 1980. godine;
b) vanredno se unapreduje
u III klasu vojnog službenika administrativne službe
vojni službenik IV klase
NEDELJKOVIC Jove RADOJKA. Unapreduje se sa
danom 22. decembra 1979. godine.
Savezni sekretar
za narodnu odbranu
general armije
Nlkola Ljublčlć, s. r.
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Četrtek, 10. aprila 1980.
344.

N A R E D B A broj 5-21
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA
ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU
OD 12. MARTA 1980. GODINE

u čin kapetana tehničke službe KoV
poručnici:
KOSTIC Branislava BOBAN. Unapreduje se sa danom
1. marta 1980. godine;
BAŠKOVIČ Predraga ALEKSANDAR. Unapreduje se
sa danom 8. marta 1980. godine.

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

Pomočnik saveznog sekretara
za narodnu odbranu
general-pukovnik
Dušan Vujatovič, s. r.

unapređuje se
u čin zastavnika tehničke službe KoV
stariji vodnik I klase
PRIJIC Andrije MILJENKO. Unapreduje se sa danom
5. marta 1980. godine.
Pomočnik saveznog sekretara
za narodnu odbranu
general-pukovnik
IHja Radakovič, s. r.
345.
N A R E D B A broj 6-10
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA POLITlCKO-PRAVNI SEKTOR
OD 10. MARTA 1980. GODINE

347.
N ARE DBA broj 8-37
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA RATNO VAZDUHOPLOVSTVO
I PROTIVVAZDUSNU ODBRANU
OD 4. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)

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

se

u IV klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik V klase
STANKOVSKI Ilije PETAR. Unapreduje se sa danom
4. marta 1980. godine;

unapreduje se
u čin vazduhoplovnotehničkog starijeg vodnika
vodnik I klase
TROHA Emila DUŠAN. Unapreduje se sa danom 1.
marta 1980. godine.
Pomočnik saveznog sekretara
za narodnu odbranu
general-pukovnik
Enver Cemalovič, s. r.

u V klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik VI klase
DROBILEK Alojza VLADISLAV. Unapreduje se sa
danom 18. februara 1980. godine;
u VI klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik VII klase
MOLNAR Đure ĐURO. Unapreduje se sa danom 9.
marta 1980. godine.
Pomočnik saveznog sekretara
za narodnu odbranu
general-pukovnik
Dane Petkovski, s. r.
346.
N A R E D B A broj 4-13
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA VOJNOPRIVREDNI SEKTOR
OD 10. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i
tačke 11. stav 3. Naredbe o odredivanju nadležnosti
i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u
službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br. 13/79)
unapreduju se
u čin kapetana I klase tehničke službe KoV
kapetan
VRHOVAC Ljuba SVETO. Unapreduje se sa danom
1. marta 1980. godine;
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348.
NAREDBA broj 8-22
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA RATNO VAZDUHOPLOVSTVO
I PROTIVVAZDUSNU ODBRANU
OD 29. FEBRUARA 1980. GODINE
Na osnovu tač. 6/f i 9. Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
vazduhoplovnotehničkom kapetanu I klase
TARABIC Koste MILOŠU.
Zastupa pomočnika saveznog
sekretara za narodnu odbranu
general-potpukovnik
Slobodan Alagič, s. r.

Četrtek, 10. aprila 1980.
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NAREDBA broj 8-35
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA RATNO VAZDUHOPLOVSTVO
I PROTIVVAZDUSNU ODBRANU
OD 14. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tač. 6/f i 9. Naredbe o određivanju
nadležnosti i o ovlašcenjima starešina za rešavanje o
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«,
br. 13/79)

u čin kapetana tehničke službe KoV
poručnici:
GUBERINIĆ Zarija SLOBODAN. Unapreduje se sa
danom 2. februara 1980. godine;
OPAClC Miloša DRAGAN;
u IV klasu sanitetskog vojnog službenika
vojni službenik V klase
SREDOJEVIC Radomira MIRKO. Unapreduje se sa
danom 6. novembra 1979. godine.
Zamenik načelnika
general-pukovnik
Dušan Pekič, s. r.

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
vazduhoplovnotehničkim zastavnicima I klase:
RAKOVIC Hajka MOMIRU,
SKITNJA Miljka GVOZDENU,
VLAHOV Frane PETRU.
Pomočnik saveznog sekretara
za narodnu odbranu
general-pukovnik
Enver Cemalović, s. r.
350.
NAREDBA broj 8-36
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA RATNO VAZDUHOPLOVSTVO
I PROTIVVAZDUSNU ODBRANU
OD 14. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 257. Zakona o opštem upravnom
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i tač. 6/f i 9.
Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlašcenjima
starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica
(»Službeni vojni list«, br. 13/79)
poništava se
Naredba pomočnika saveznog sekretara za narodnu odbranu za RV i PVO broj 8-18 od 13. februara
1980. godine.
Pomočnik saveznog sekretara
za narodnu odbranu
general-pukovnik
Enver Cemalovic, s. r.
351.
NAREDBA broj 18-2
ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALSTABA
JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE
OD 1. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapređuju se
u čin kapetana I klase tehničke službe KoV
kapetani:
KALEZIC Vukašina MIOMIR. Unapređuje se sa danom 1. februara 1980. godine;
KNEZEVlC Milana DRAGAN. Unapreduje se sa danom 1. februara 1980. godine;

352.
NAREDBA broj 16-1
ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALSTABA
JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE
OD 5. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tač. 6/f i 9. Naredbe o odredivanju
nadležnosti i o ovlašcenjima starešina za rešavanje o
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«,
br. 13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
pešadijskom zastavniku
ARSIC Mihajla SERAFIMU;
artiljerijskom potpukovniku
BREKO Ante FRANI;
nirajoru tehničke službe KoV
CEROVINA Arsena DESANU;
ka petanu tehničke službe KoV
ĐORĐEVIC Tihomira MILIVOJU.
Zamenik načelnika
general-pukovnik
Dušan Pekič, s. r.
353.
NAREDBA broj 1-34
NAČELNIKA PERSONALNE UPRAVE SAVEZNOG
SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU
OD 6. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduje se
u VI klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik VII klase
CURUKOVSKI Vangola NAUM. Unapreduje se sa danom 15. februara 1980. godine.
Načelnik
general-pukovnik
Radovan Vojvodič, s. r.

Četrtek, 10. aprila 1980.
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354.
N A R E D B A broj 1-36
NAČELNIKA PERSONALNE UPRAVE SAVEZNOG
SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU
OD 12. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tač. 8/r i 17. Naredbe o određivanju
nadležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
pesadijskom zastavnlku I klase
STOJADINOVIC Ranka RADIVOJU;
intendantskom zastavniku 1 klase
IVKOVIC Blagoja ANĐELKU;
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u čin intendantskog zastavnika I klase
zastavnik
RESNIK Antona ANTON. Unapreduje se sa danom 15.
februara 1980. godine;
u čin sanitetskog poručnika
potporučnik
DUNDIC Ante MIJO. Unapreduje se sa danom 26. januara 1980. godine;
u IV klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik V klase
JOVANOVIC Stanka DRAGOLJUB. Unapreduje se sa
danom 27. februara 1980. godine.
II

kapetanu finansijske službe
BARHANOVIC Dinka ANTI;

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

zastavniku finansijske službe
NIKIC Radonje SPASOJU;

ispravka

vojnom službeniku VII klase muzičke službe
RISTIC Đorđa BOZIDARU;
vojnom službeniku VIII klase muzičke službe
NASTIC Uroša DRAGANU.

Naredbe komandanta I armije broj 7-91 od 2. oktobra 1979. godine, u delu koji se odnosi na unapredenje u čin kapetana I klase veze MILlCEVlC Boška
RATOMIRA. Umesto reči: »Unapreduje se sa danom
26. septembra 1979. godine«, treba da stoji: »Unapreduje se sa danom 18. avgusta 1979. godine«.

Načelnik
general-pukovnik
Radovan Vojvodić, s. r.
355.

Komandant
general-pukovnik
petar Gračanin, s. r.
356.

N ARE DBA broj 1-28
KOMANDANTA I ARMIJE
OD 10. MARTA 1980. GODINE

N A R E D B A broj 1-29
KOMANDANTA I ARMIJE
11. MARTA 1980. GODINE

I

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

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
u čin poručnika oklopnih jedinica
potporučnik
KNEZEVlC Milomira CASLAV. Unapreduje se sa danom 7. februara 1980. godine;
u čin inžinjerijskog starijeg vodnika I klase
stari j i vodnik
NlKOLlC Sretena TOMISLAV. Unapreduje se sa danom 6. septembra 1979. godine;
u čin kapetana I klase veze
kapetan
KOVACEVIC Đurda SLOBODAN. Unapreduje se sa
danom 7. juna 1979. godine;
u čin zastavnika tehničke službe KoV
stariji vođnik I klase
VREVEZOSKI Krste RISTO. Unapreduje se sa danom
12. februara 1980. godine;

unapreduju se
REZERVNI OFICIRI, rodeni naznačenih datuma,
u evidenciji navedenih opštinskih organa uprave za
narodnu odbranu, i to:
u čin rezervnog pešadijskog kapetana
rezervni poručnici:
BABIC Sčepana Ratko, 3. IV 1939, SO Palilula (Beograd);
KNEZEVlC Mane Ratomir, 8. III 1943, SO Palilula
(Beograd);
MARlClC Obrada Radoslav, 8. XII 1943, SO Voždovac
(Beograd);
MILANOVIC Miloša Borisav, 16. VI 1933, SO Savski
venac (Beograd);
PERUNOVIC Blagoja Branko, 14. VI 1940, SO Savski
venac (Beograd);
STAJClC Ostojo Savo, 27. I 1933, SO Novi Beograd;
STOJANOVIC Vladimira Miodrag, 30. VII 1934, SO
Savski venac (Beograd);
TRIFONI Sokrata Aleksandar, 6. IV 1930, SO Savski
venac (Beograd);
VUKOJE Vlade Damjan, 2. IV 1934, SO Savski venar
(Beograd);
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u čin rezervnog pesadijskog poručnika
rezervni potporučnici;
BAKIC Vojislava Slobodan, 24. III 1941, SO Savski venac (Beograd);
KOLAREVIC Privislava Marko, 29. VII 1948, SO Savski venac (Beograd);
SLAVNIC Sime Dragan, 15. XI 1948, SO Savski venac
(Beograd);
u čin rezervnog artiljerijskog kapetana I klase
rezervni kapetan
AVRAMOVIC Gvozdena Miloš, 15. XII 1933, SO Voždovac (Beograd);
u čin rezervnog artiljerijskog kapetana
rezervni poručnik
RAJAKOVIC Jefte Kosta, 28. X 1947, SO Palilula (Beograd);
u čin rezervnog artiljerijskog poručnika
rezervni potporučnici:
ANICIN Vjerka Ivan, 25. III 1944, SO Savski venac
(Beograd);
LADAREVIC Ljubomira Milorad, 14. IV 1951, SO Savski venac (Beograd);
MARlClC Miodraga Dragiša, 1. IX 1954, SO Palilula
(Beograd);
MARKOVIC Trifuna Milorad, 17. II 1943, SO Savski
venac (Beograd);
SUSAK Dure Petar, 20. III 1947, SO Savski venac
(Beograd);
TOMASEVIC Marka Miroslav, 19. V 1950, SO Savski
venac (Beograd);
u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedinica PVO
rezervni poručnici:
BRATIC Nikole Dušan, 18. III 1927, SO Voždovac (Beograd);
ČALIC Ljubomira Petar, 14. II 1941, SO Savski venac
(Beograd);
PERKOVIC Dorđa Milan, 19. III 1938, SO Palilula
(Beograd);
POPOVIC Borislava Dragan, 13. IV 1945, SO Savski
venac (Beograd);
RADOMIROVIC Zivorada Radomir, 12. IX 1931, SO
Savski venac (Beograd);
u čin rezervnog poručnika artiljerijsko-raketnih jedinica PVO
rezervni potporučnici:
DORDEVIC Ilije Branislav, 12. IV 1944, SO Savski
venac (Beograd);
LABAN Rade Borislav, 21. XII 1947, SO Savski venac
(Beograd);
PAZUN Rade Dragoslav, 29. VII 1940, SO Savski venac (Beograd);
POLIC Miloša Rade, 15. III 1941, SO Savski venac
(Beograd);
u čin rezervnog poručnika oklopnih jedinica
rezervni potporučnik
DABIC Milorada Zivoslav, 7. V 1950, SO Savski venac
(Beograd);
u čin rezervnog inžinjerijskog kapetana
rezervni poručnici:
JELENIC Milana Momčilo, 13. IV 1935, SO Savski venac (Beograd);
LAZIC Radojka Mirko, 20. IV 1941, SO Savski venac
(Beograd);
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LUKlC Cedomira Dobrivoje, 26. X 1937, SO Palilula
(Beograd);
LUKlC Todora Tomislav, 28. V 1947, SO Obrenovac;
PAUNOVIC Milorada Svetomir, 16. I 1944, SO Savski
venac (Beograd);
VELJKOVIC Zivadina Ratislav, 2. IX 1939, SO Palilula (Beograd);
u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika
rezervni potporučnici:
GAON Avrama Miroljub, 28. VII 1946, SO Savski venac (Beograd);
MILETlC Dragana Aleksandar, 15. IX 1942, SO Savski
venac (Beograd);
NIKOLIC Zivka Predrag, 20. IV 1946, SO Savski venac (Beograd);
u čin rezervnog kapetana veze
rezervni poručnik
MUSTOVIC Ali-Riza Hazim, 25. III 1936, SO Savski
venac (Beograd);
u čin rezervnog poručnika veze
rezervni potporučnici:
LEVI Jostfa Božidar, 25. XII 1946, SO Savski venac
(Beograd);
RADOJKOVIC Dragutina Petar, 9. III 1944, SO Savski
venac (Beograd);
u čin rezervnog kapetana ABH-odbrane
rezervni poručnik
HERCIGONJA Nikole Nikola, 25. IX 1946, SO Savski
venac (Beograd);
u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane
rezervni potporučnik
STOJANOVIC Vojislava Miodrag, 16. V 1946, SO Novi
Beograd;
u čin rezervnog kapetana avijacije
rezervni poručnik
DIMITRIJEVIC Antuna Tomislav, 24. XI 1942, SO Savski venac (Beograd);
u čin rezervnog poručnika avijacije
rezervni potporučnici:
DONCEVIC Vladimira Velimir, 18. IX 1947, SO Palilula (Beograd);
PAVLOVIC Mirka Tihomir, 1. I 1946, SO Savski venac
(Beograd);
RANISAVLJEVIC Zivka Dimitrije, 15. X 1947, SO
Savski venac (Beograd);
u čin rezervnog poručnika fregate
rezervni poručnik korvete
MAKSIMOVIC Stevana Miljko, 25. X 1944, SO Voždovac (Beograd);
u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV
rezervni potporučnici:
BOZANlC Nikole Vojislav, 3. XI 1945, SO Savski venac (Beograd);
STANKOVIC Gligorija Aleksandar, 30. VII 1931, SO
Voždovac (Beograd);
VlCENTUEVlC Zivorada Milivoje, 10. VIII 1947, SO
Voždovac (Beograd);
u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog kapetana I
klase
rezervni kapetan
ARADSKI Bogdana Vladimir, 10. VII 1931, SO Palilula (Beograd);
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u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog kapetana
rezervni poručnici:
BOGDANOVIC Mihajla Ranko, 18. XII 1931, SO Savski venac (Beograd);
FILIPOVIC Kostadina Miroslav, 10. III 1934, SO Savski venac (Beograd);
KRASOJEVIC Branka Vladimir, 29. II 1928, SO Savski
venac (Beograd);
u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog poručnika
rezervni potporučnici:
CORAK Rade Slobodan, 12. IV 1946, SO Novi Beograd;
2IVIC Tihomira Slavoljub, 10. V 1948, SO Palilula
(Beograd);
u čin rezervnog intendantskog kapetana
rezervni poručnici:
KIŠ Gojka Đorđe, 31. VIII 1944, SO Savski venac
(Beograd);
SEKULIC Mi jata Borislav, 28. V 1938, SO Savski venac (Beograd);
u čin rezervnog intendantskog poručnika
rezervni potporučnici:
KOSOVAC Dane Dušan, 27. VI 1947, SO Savski venac
(Beograd);
MALOBABlC Petra Milan, 23. II 1950, SO Savski venac (Beograd);
MINIC Radovana Bratimir, 6. IV 1948, SO Savski venac (Beograd);
u čin rezervnog sanitetskog kapetana
rezervni poručnici:
ERIC Dragoljuba Ljubomir, 9. XII 1936, SO Savski
venac (Beograd);
MRATINKOVIC Đorđa Dragoslav, 9. III 1941, SO
Voždovac (Beograd);
UROŠEVIĆ Radomira Radoslav, 26. VI 1940, SO Savski venac (Beograd);
VULIC Milutina Branislav, 10. III 1940, SO Savski
venac (Beograd);
ZlVKOVIČ Milivoja Stojan, 20. I 1938, SO Savski venac (Beograd);
n čin rezervnog sanitetskog poručnika
rezervni potporučnici:
DONFRID Stevana Branislav, 18. V 1946, SO Savski
venac (Beograd);
KOLUNDZIJA Milana Slobodan, 26. X 1943, SO Savski
venac (Beograd);
OSTRIC Zvonimira Vladimir, 6. VIII 1947, SO Savski
venac (Beograd);
SIMIC Cedomira Pavle, 9. VI 1932, SO Savski venac
(Beograd);
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357.
NAREDBA broj 9-90
KOMANDANTA III ARMIJE
OD 10. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredi vanju nadležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«,
br. 13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
pešadijskom zastavniku
DONOVIC Vojislava ALEKSANDRU.
Komandant
general-potpukovnik
Lambe Mihajlovski, s. r.
358.
NAREDBA broj 1-30
KOMANDANTA V ARMIJE
OD 5. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
sanitetskom kapetanu I klase
KOKOT Ivana ALOJZU;
vojnom službeniku V klase muzičke službe
VARGA Fran je DRAGUTINU.
Zastupa komandanta
general-major
Pavel Suc, s. r.
359.
NAREDBA broj 1-18
KOMANDANTA VII ARMIJE
OD 3. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)

u čin rezervnog kapetana saobračajne službe
rezervni poručnici:
SEKULIĆ Branislava Borivoje, 6. I 1942, SO Palilula
(Beograd);
SEKULIC Mitra Milan, 5. XI 1933, SO Savski venac
(Beograd);

u čin pešadijskog starijeg vodnika
vodnik I klase
MAKSIC Jovana GOLUB. Unapređuje se sa danom
27. decembra 1979. godine;

u čin rezervnog poručnika saobračajne službe
rezervni potporučnik
PAJIC Dragutina Duško, 16. XII 1949, SO Savski venac (Beograd).

u čin inžinjerijskog zastavnika I klase
zastavnik
DORDEVIC Borisava TIHOMIR. Unapređuje se sa
danom 22. decembra 1979. godine;

Komandant
general-pukovnik
Petar Gračanin, s. r.

unapreduju se

u čin zastavnika veze
stariji vodnik I klase
PETROVIČ Radomira RADOSLAV. Unapreduje se sa
danom 25. februara 1980. godine;
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u čin kapetana tehničke službe KoV
poručnik
TOMANIC Dobrosava SLOBODAN. Unapređuje se sa
danom 20. oktobra 1979. gođine;
u čin zastavnika tehničke službe KoV
stari j i vodnici I klase:
CIMESA Dušana STEVAN. Unapreduje se sa danom
15. januara 1980. godine;
IGNJATOVIC Trive BRANISLAV. Unapreduje se sa
danom 19. februara 1980. godine;
TRIFUNOVSKI Milana DIMITRIJE. Unapreduje se sa
danom 5. februara 1980. godine;
ZlVANOVlC Zivana DUŠAN. Unapreduje se sa danom 12. februara 1980. godine;
u čin starijeg vodnika I klase tehničke službe KoV
stari j i vodnici:
CUKERIC Antona ANTON. Unapreduje se sa danom
1. februara 1980. godine;
DOKIC Najdana NOVICA. Unapreduje se sa danom
20. marta 1979. godine;
ZlVANOVlC Milana LAZAR. Unapreduje se sa danom 15. marta 1979. godine;
u čin vodnika I klase tehničke službe KoV
vodnik
BULATOVIC Spasoja MILOVAN. Unapreduje se sa
danom 17. februara 1980. godine;
u čin intendantskog zastavnika I klase
zastavnik
GUDURAS Danila ILIJA. Unapreduje se sa danom
26. januara 1980. godine;
u čin sanitetskog kapetana
poručnik
PEJIC Mihajla KOSTA. Unapreduje sa sa danom 23.
januara 1980. godine;
u čin sanitetskog zastavnika I klase
zastavnik
DZELEBDZIC Srečka MILIVOJE. Unapreduje se sa
danom 22. decembra 1979. godine:
u čin kapetana I klase finansijske službe
kapetan
ILIC Radmila MILAN. Unapreduje se sa danom 16.
januara 1980. godine;
u čin poručnika finansijske službe
potporučnik
LUKlC Milana DUŠAN. Unapreduje se sa danom 24.
januara 1980. godine;
u IV klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik V klase
SVRAKA Ibrahima MUNIB. Unapreduje se sa danom
13. februara 1980. godine;
u V klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik VI klase
MUSELIN Joče STEVO. Unapreduje se sa danom 27.
februara 1980. godine;

u VI klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenici VII klase:
RADULOVIC Vojina SLOBODAN. Unapreduje se sa
danom 23. februara 1980. godine;
STANISKOVSKI Mila GUTE. Unapreduje se sa danom
16. februara 1980. godine.
Komandant
general-potpukovnik
Milan Aćić, s. r.
360.
NAREDBA broj 1-19
KOMANDANTA VII ARMIJE
OD 4. MARTA 1980. GODINE
Na osnova člana 219. Zakona o opštem upravnom
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 104.
stav 1. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78), vrši se
ispravka
Naredbe komandanta VII armije broj 2-117 od 22.
decembra 1979. godine, u delu koji se odnosi na unapredenje u čin rezervnog artiljerijskog kapetana JAHIC Ahmeta Huse, rodenog 2. V 1951. godine, u evidenciji organa uprave za narodnu odbranu SO Konjic. Umesto reči: »u čin rezervnog artiljerijskog kapetana«, treba da stoji: »u čin rezervnog artiljerijskog
poručnika«.
Komandant
general-potpukovnik
Milan Ačič, s. r.
361.
NAREDBA broj 32-28
KOMANDANTA IX ARMIJE
OD 20. MARTA 1980. GODINE
I
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
u čin kapetana I klase veze
kapetan
VOJINOVIC Miloša ZlVOMIR. Unapreduje se sa danom 15. marta 1980. godine;
u čin starijeg vodnika tehničke službe KoV
vodnik I klase
MIHAJLOVSKI Ilije PETRE. Unapreduje se sa danom
21. januara 1980. godine;
u čin sanitetskog kapetana I klase
kapetan
TRILLER Cirila CIRIL. Unapreduje se sa danom 11.
marta 1980. godine;
u čin sanitetskog kapetana
poručnik
ROZMAN Janeza MARJAN. Unapreduje se sa danom
10. februara 1980. godine.
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364.

Na osnovu člana 219. Zakona o opštem upravnom
postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i člana 104.
stav 1. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78), vrši se
ispravka
Naredbe komandanta IX armije broj 18-152 od 22.
decembra 1979. godine, u delu koji se odnosi na unapredenje u čin intendantskog zastavnika DEKAN J Mihajla ADAMA. Umesto reči; »Unapreduje se sa danom
20. decembra 1979. godine«, treba da stoji: »Unapreduje se sa danom 1. oktobra 1979. godine«.
Komandant
general-pukovnik
Franc Tavčar, s. r.

NAREDBA broj 32-26
KOMANDANTA IX ARMIJE
OD 18. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«,
br. 13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
artiljerijskom zastavniku
STJEPOVIC Save VUKlCU.
Komandant
general-pukovnik
Franc Tavčar, s. r.

362.
365.
N A R E D B A broj 32-23
KOMANDANTA IX ARMIJE
OD 11. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«,
br. 13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
pešadijskom kapetanu I klase
KRSTIC Miodraga DRAGOJU.
Komandant
general-pukovnik
Franc Tavčar, s. r.
363.
N A R E D B A broj 32-25
KOMANDANTA IX ARMIJE
OD 12. MARTA 1980. GODINE

NAREDBA broj 80-25
KOMANDANTA VOJNOPOMORSKE OBLASTI
OD 11. FEBRUARA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
u čin zastavnika tehničke službe KoV
stari j i vodnik I klase
DRAGACEVlC Milutina MOMClLO. Unapreduje se sa
danom 5. februara 1980. godine;
u čin mornaričkotehničkog starijeg vodnika
vodnik I klase
BOŠNJAK Drage SMILJAN. Unapreduje se sa danom
28. januara 1980. godine;
u čin kapetana građevinske službe
poručnik
DANILOVIC Alempije ZORAN. Unapreduje se sa danom 13. januara 1980. godine;
u IV klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik V klase
COLIC Vice JOSIP. Unapreduje se sa danom 11. februara 1980. godine.

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

Komandant
viceadmiral
Tihomir Vilovič, s. r.
366.

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
starljem vodniku I klase tehničke službe KoV
ZARIC Branka SRECKU;

NAREDBA broj 80-19
KOMANDANTA VOJNOPOMORSKE OBLASTI
OD 29. JANUARA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)

sanitetskom starijem vodniku
ŠOŠTARIC Josipa ANTONU.

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
Komandant
general-pukovnik
Franc Tavčar, s. r.

inžinjerijskom potpukovniku
BOŽOVIĆ Novaka MILADINU;
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pomorskim starijim vodnicima I klase:
PAVLOVSKI Trajana ĐORĐU,
ZAGMAJSTER Antonije NIKOLAJU;
zastavniku tehničke službe KoV
MIJAILOVIC Miloša TOMISLAVU;
mornaričkotehničkom zastavniku
MILOSAVLJEVIC Aranđela MILORADU;
intendantskom potporučniku
SAKAC Radoslava VJEKOSLAVU;
kapetanu I klase gradevinske službe
MUSlC Roka FRANU.

Komandant
viceadmiral
Tihomir Vilović, s. r.
367.
NAREDBA broj 80-30
KOMANDANTA VOJNOPOMORSKE OBLASTI
OD 14. FEBRUARA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredivanju nadležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
pešadijskom starijem vodniku
PAVLOVIC Marka RADOSLAVU;
starijem vodniku ABH-odbrane
MITROVIC Đorda RADIVOJU;
poručniku bojnog broda
KOLA Emila JOVANU;
pomorskom starijem vodniku I klase
ZENGAL Rudolfa DURI;
pomorskom starijem vodniku
SEKULIC Vojina SAVI;
mornaričkotehničkom kapetanu I klase
DRINKOVIC Mate KAZIMIRU;
kapetanu I klase pravne službe
RUNIC Nikole ĐORDU;
kapetanu finansljske službe
STUPIN Antona ANTI.
Komandant
viceadmiral
Tihomir Viiović, s. r.

368.
NAREDBA broj 80-38
KOMANDANTA VOJNOPOMORSKE OBLASTI
OD 28. FEBRUARA 1980. GODINE
I
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
REZERVNI OFICIRI, rodeni naznačenih datuma,
u evidenci j i organa uprave za narodnu odbranu SO
Drniš, i to:
u čin rezervnog pešadijskog kapetana
rezervni poručnici:
ANDABAKA J.ere Zvonko, 1. XI 1941;
BRAClC Ante Drago, 5. I 1945;
KORICA Laze Milan, 15. XI 1944;
SAMAC Jakova Dane, 3. I 1942;
VUJEVIC Josipa Luka, 11. IX 1940;
u čin rezervnog pešadijskog poručnika
rezervni potporučnici:
KOLUNDZlC Stevana Nikola, 22. VIII 1953;
KOSOR Mijata Branko, 18. IV 1955;
LOVRIC Jose Marko, 11. VIII 1950;
SUNARA Marka Josip, 2. XII 1948;
u čin rezervnog artiljerijskog kapetana
rezervni poručnik
LUKAVAC Mile Dragomir, 1. IX 1946;
u čin rezervnog artiljerijskog poručnika
rezervni potporučnici;
IVANISEVIC Mijata Ante, 1. XII 1954;
VREKALO Grge Mile, 18. X 1953;
u čin rezervnog inžinjerijskog poručnika
rezervni potporučnici:
GUSAVAC Jove Predrag, 15. IX 1953;
JELIC Jove Jugoslav, 13. X 1947;
VLAlC Ante Ante, 27. VIII 1951;
VRBATOVIC Ante Ante, 24. V 1952;
u čin rezervnog poručnika veze
rezervni potporučnik
JAKELIC Jose Jure, 8. XII 1953;
u čin rezervnog poručnika ABH-odbrane
rezervni potporučnik
PRNJAK Jure Ante, 15. IV 1946;
u čin rezervnog poručnika tehničke službe KoV
rezervni potporučnik
PRGESA Petra Ante, 19. I 1950;
u čin rezervnog intendantskog kapetana
rezervni poručnici:
MIJATOVIC Ivana Josip, 3. VII 1945;
SAIN Save Rade, 21. VIII 1941;
u čin rezervnog sanitetskog kapetana
rezervni poručnik
KOVACEVIC Boška-Gojka Dejan, 1. VII 1941;
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u čin rezervnog sanitetskog poručnika
rezervni potporučnik
MATIC Joke Ante, 20. V 1947;
u čin rezervnog veterinarskog poručnika
rezervni potporučnik
RADELJAK Ante Petar, 8. IX 1947.
II
Na osnovu člana 219. Zakona o opštem upravnom
postupku (»Službeni list SFRJ« br. 32/78) i člana 104.
stav 1. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78), vrši se
ispravka
Naredbe komandanta vojnopomorske oblasti broj
9-241 od 10. decembra 1979. godine, u delu koji se odnosi na unapredenje:
a) u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih
jedinica PVO TRAZlVUK Blagoja Mile. Umesto reči:
»u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedinica PVO«, treba da stoji: »u čin rezervnog artiljerijskog poručnika«;
b) u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih
jedinica PVO TABAK Luke Mladenka. Umesto reči:
»u čin rezervnog kapetana artiljerijsko-raketnih jedinica PVO«, treba da stoji: »u čin rezervnog artiljerijskog kapetana.«
Komandant
viceadmiral
Tihomir Vilović, s. r.
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370.
N A R E D B A broj 335-88
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE
OD 3. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o određlvanju nadležnostl i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
potpukovniku avijacije
VUJOVIC Jovana STRAHINJI.
Komandant
general-potpukovnlk
Stevan Roglič, s. r.
371.
N A R E D B A broj 335-96
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE
OD 7. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredlvanju nadležnostl i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnoslma u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
vazduhoplovnotehničkom kapetanu I klase
BRKLJAC Dragomlra MARKU.

369.
N A R E D B A broj 335-101
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE
OD 17. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapređuju se
u čin sanitctskog kapetana
poručnik
DUVANClC Milana DAVOR. Unapređuje se sa danom
8, februara 1980. godine;
u čin kapetana I klase saobraćajne službe
kapetan
BOZlC Ostoje VLADO. Unapređuje se sa danom 5.
marta 1980. godine;
u čin poručnika finansijske službe
potporučnik
UADIC Vasilije CEDOMIR. Unapređuje se sa danom
1. marta 1980. godine.
Komandant
general-potpukovnlk
Stevan Roglič, s. r.

Komandant
general-potpukovnlk
Stevan Roglič, s. r.
372.
N A R E D B A broj 335-98
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE
OD 7. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o odredlvanju nadležnosti i ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
starijem vodniku I klase artiljerijsko-raketnih jedinica
PVO
NOVAKOVIC Miloša PETRU;
zastavniku I klase veze
POPOV Miloša MILANU;
vazduhoplovnotehničkim zastavnicima I klase;
ANĐELKOVIC Nlkodlia DUŠANU,
STEFANOVIC Joslfa VELIMIRU;
vazduhoplovnotehničkom starijem vodniku
PRODAN Silvi j a NADANU.
Komandant
general-potpukovn'k
Stevan Roglič, s. r.
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373.
N A R E D B A broj 335-104
KOMANDANTA RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
I PROTIVVAZDUSNE ODBRANE
OD 17. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu tačke 6/f Naredbe o određivanju nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, br.
13/79)
PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA
potpukovnicima avijacije:
BOSTIC Viktora LADISLAVU,
SUKLETOVIC Jordana DRAGANU.
Komandant
general-potpukovnik
Stevan Roglić, s. r.
374.

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
proizvode se
VOJNICI-OBVEZNICI, rođeni naznačenih datuma,
u evidenciji organa uprave za narodnu odbranu SO
Ključ, i to:
u čin rezervnog vodnika veze
rezervni mladi vodnici:
AClMOVlC Cede Milisav, 10. X 1955;
JANKOVIC Rajka Branko, 27. VII 1946;
u čin rezervnog vodnika saobraćajne službe
rezervni mladi vodnik
DMITROVIC Jovana Miroslav, 20. I 1948.
Načelnik
pukovnik
Ljuban Pauković, s. r.
376.

NAREDBA broj 178-2
KOMANDANTA VOJNOG PODRUCJA TITOGRAD
OD 12. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se

NAREDBA broj 4-4
NAČELNIKA UPRAVE VOJNOG OKRUGA
BEOGRAD
OD 11. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se

u čin kapetana I klase finansijske službe
kapetan
KOSTIC Gligora PERO;

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

u VI klasu vojnog službenika muzičke službe
vojni službenik VII klase
NOVAK Franje STJEPAN. Unapreduje se sa danom
11. marta 1980. godine.

u čin rezervnog pešadijskog zastavnika
rezervni stariji vodnik I klase
RESIMIC Sredoja Dušan, 12. XI 1935, SO Novi
Beograd;

Komandant
general-potpukovnik
Spasoje Todorovic, s. r.
375.
NAREDBA broj 30-1
NAČELNIKA UPRAVE VOJNOG OKRUGA
BANJA LUKA
OD 9. JANUARA 1980. GODINE
I
Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
REZERVNI MLADI OFICIRI, rodeni naznačenih
datuma, u evidenciji organa uprave za narodnu odbranu SO Ključ, i to:
u čin rezervno« peSadijskog vodnika I klase
rezervni vodnici;
VUCKOVIC Petra Jovo, 15. IV 1951;
BESlC Mehe Fehim, 7. VIII 1942;
VUCKIC Ale Teufik, 8. I 1941;
RADlSlC Nikole Milan, 27. V 1940;
DUCANOVIC Mehe Husein, 4. IV 1925.

u čin rezervnog pešadijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
HORVAT Franje Ivan, 4. XI 1943, SO Voždovac
(Beograd);
u čin rezervnog artiljerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
SEDLAN Ljube Dorde, 3. V 1942, SO Voždovac
(Beograd);
u čin rezervnog artiljerijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
DUNJIC Radojka Obren, 31. VIII 1943, SO Palilula
(Beograd);
DORDEVIC Mihaila Jordan, 15. II 1946, SO Palilula
(Beograd);
DURDEVIC Durda Milan, 21. XI 1953, SO Voždovac
(Beograd);
u čin rezervnog inžinjerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
BOGICEVIC Petra Radomir, 26. XI 1936, SO Rakovica
(Beograd);
u čin rezervnog starijeg vodnika veze
rezervni vođnik I klase
STOJKOVIC Ljube Radoje, 12. V 1933, SO Palilula
(Beograd);
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u čin rezervnog vodnika I klase veze
rezervni vodnici:
MARKOVIC Milutina Milibor, 26. V 1944, SO Voždovac
(Beograd);
RADENKOVIC Cedomira Todor, 27. I 1946, SO
Rakovica (Beograd);
FILIPOVIC Aleksandra Dragovan, 3. VII 1942, SO
Voždovac (Beograd);

u čin rezervnog vodnika I klase ABH-odbrane
rezervni vodnici:
UROŠEVIC Vladimira Rade, 21. II 1948;
BABIC Zlatomira Ljubodrag, 20. I 1950;
u čin rezervnog vodnika I klase tehničke službe KoV
rezervni vodnik
LJUBISAVLJEVIC Vladimira Stevan, 30. VIII 1949;

u čin rezervnog vodnika I klase ABH-odbrane
rezervni vodnik
ACANSKI Miloša Dušan, 25. VIII 1950, SO Palilula
(Beograd);
u čin rezervnog starijeg vodnika I klase tehničke
službe KoV
rezervni stariji vodnik
TAHIROVIC Kemala Vladimir, 10. I 1940, SO Voždovac
(Beograd);

u čin rezervnog vodnika I klase saobračajne službe
rezervni vodnik
STANOJEVIC Mihaila Dragomir, 31. X 1949.

u čin rezervnog starijeg vodnika tehničke službe KoV
rezervni vodnik I klase
BAKOVIC Milojka Dragoljub, 27. IX 1929, SO Rakovica
(Beograd);
u čin rezervnog vodnika I klase tehničke službe KoV
rezervni vodnik
RAKIC Milijana Dušan, 22. I 1944, SO Voždovac
(Beograd);
u čin rezervnog starijeg vodnika saobračajne službe
rezervni vodnik I klase
ANTIC Dobrosava Zoran, 8. II 1936, SO Rakovica
(Beograd).
Zastupa načelnika
potpukovnik
Radisav Jakovljevič, s. r.
377.
NAREDBA broj 4-5
NAČELNIKA UPRAVE VOJNOG OKRUGA
BEOGRAD
OD 14. MARTA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
REZERVNI MLADI OFICIRI, rođeni naznačenih
datuma, u evidenciji organa uprave za narodnu odbranu SO Lazarevac, i to:
u čin rezervnog pešadijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
PROKIC Dragiše Miodrag, 5. XII 1947;
u čin rezervnog pešadijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
ANDRIJEVSKI Dane Boško, 8. X 1948;
MARKOVIC Dobrivoja Milorad, 28. IV 1950;
MILIVOJEVIC Dragoljuba Miloš, 18. IV 1955;
u čin rezervnog artiljerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
JOVANOVlC Nikodina Zoran, 1. XI 1947;
u čin rezervnog vodnika I klase veze
rezervni vodnici:
ARSENOVIC Zivojina Sava, 15. XII 1946;
LEKIC Mihaila Slobodan, 24. XII 1945;

Zastupa načelnika
potpukovnik
Radisav Jakovljevič, s. r.
378.
NAREDBA broj 6-2
NAČELNIKA UPRAVE VOJNOG OKRUGA
LJUBLJANA
OD 5. JANUARA 1980. GODINE
Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
unapreduju se
REZERVNI MLADI OFICIRI, rodeni naznačenih
datuma, u evidenciji navedenih organa uprave za narodnu odbranu, i to:
u čin rezervnog pešadijskog starijeg vodnika
rezervni vodnici I klase:
ANDROIC Josipa Branko, 1. XII 1946, SO Šmarje pri
Jelšah;
GOMBOC Alojza Viktor, 28. III 1942, SO Murska
Sobota;
PECEK Ernesta Ludvik, 24. IX 1948, SO Murska Sobota;
u čin iczcrvnog pešadijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
DONOSA Franca Jože, 7. X 1946, SO Murska Sobota;
DROFENIK Janeza Martin, 11. IX 1938, SO Šmarje
pri Jelšah;
EISENKOLER Alojza Franc, 10. IX 1954, SO Šmarje
pri Jelšah;
FILO Štefana Ludvik, 9. VII 1949, SO Murska Sobota;
FRUMEN Karela Franc, 6. VI 1951, SO Murska Sobota;
GASPARIC Ivana Dragutin, 27. I 1949, SO Šmarje pri
Jelšah;
GODINA Janeza Janez, 26. V 1949, SO Logatec;
GOMBOC Marjete Franc, 5. I 1946, SO Murska Sobota;
GOSTISA Janeza Ivan, 3. V 1951, SO Logatec;
IVANUS Frica Janez, 7. IX 1949, SO Šmarje pri
Jelšah;
KAMNIK Ljudmile Ciril, 15. II 1949, SO Murska
Sobota;
KAUClC Ivana Daniel, 27. IX 1952, SO Murska Sobota;
KORITNIK Ignaca Janko, 18. II 1953, SO Šmarje pri
Jelšah;
KRUMPAK Jožefa Martin, 22. IX 1950, SO Šmarje pri
Jelšah;
LEGEN Štefana Štefan, 25. XII 1947, SO Murska
Sobota;
LEPOSA Štefana Franc, 13. VI 1951, SO Murska
Sobota;
PODHRASKI Ivana Miroslav, 29. VI 1951, SO Šmarje
pri Jelšah;
ZADRAVEC Jožefa Avgust, 28. VII 1951, SO Murska
Sobota;
ZUPANEC Ivana Ivan, 11. V 1950, SO Šmarje pri
Jelšah;

'
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u čin rezervnog artiljerijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
ČRETNIK Ludvika Rajko, 27. I 1950, SO Šmarje pri
Jelšah;
LESKOVEC Ivana Janez-Miro, 7. V 1946, SO Logatec;
SMOLE Franca Anton, 16. I 1950, SO Šmarje pri
JelšahSTOJNŠEK Uršule Roman, 19. XII 1951, SO Šmarje
pri Jelšah;
VEREŠ Franca Franc, 18. VI 1949, SO Murska Sobota;
u čin rezervnog starijeg vodnika oklopnih jedinica
rezervni vodnici I klase:
GRBEC Mihaela Vinko, 22. X 1943, SO Vrhnika;
MOHORIC Rudolfa Ljubomir, 9. III 1950, SO Vrhnika;
u čin rezervnog vodnika I klase oklopnih jedinica
rezervni vodnici:
GRILC Ivana Drago, 8. X 1951, SO Vrhnika;
KRZlC Franca Marjan, 20. XI 1951, SO Vrhnika;
MARAZ Stanislava Silvester, 24. III 1951, SO Vrhnika;
MAROLT Antona Anton, 3. VII 1953, SO Vrhnika;
OGRIN Danijela Danijel, 17. X 1954, SO Vrhnika;
VELKAVRH Rudolfa Rudolf, 30. VII 1953, SO Vrhnika;
u čin rezervnog inžinjerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnici I klase:
BOZlC Viktora Stanislav, 27. X 1943, SO Vrhnika;
PUCKO Štefana Štefan, 2. X 1942, SO Murska Sobota;
u čin rezervnog inžinjerijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
STANOJEVIC Vojislava Borislav, 19. VIII 1934, SO
Šmarje pri Jelšah;
ZLEBIC Štefana Jože, 6. III 1941, SO Murska Sobota;
u čin rezervnog starijeg vodnika veze
rezervni vodnik I klase
PECNIK Alojza Stanislav, 14. XI 1943, SO Vrhnika;
u čin rezervnog vodnika I klase veze
rezervni vodnici:
HABOT Karela Drago, 31. V 1954, SO Murska
LANJŠCEK Jožefa Ludvik, 17. XI 1944, SO
Sobota;
LANJŠCEK Štefana Štefan, 27. VI 1950, SO
Sobota;
LUTERŠMIT Franca Karel, 18. VI 1951, SO
Sobota;
NOVAK Jožefa Jože, 15. IX 1951, SO Murska

u čin rezervnog intendantskog vodnika I klase
rezervnj vodnici:
BENCIK Ludvika Alojz, 16. VI 1951, SO Murska Sobota;
FERCAK Tineta Franc, 10. XII 1950, SO Murska Sobota;
KONČAN Franca Franc, 26. I 1940, SO Vrhnika;
KUHAR Viktora Štefan, 21. III 1953, SO Murska Sobota;
SEREC Kolmana Kolman, 27. IV 1944, SO Murska
Sobota;
TUFEK Vehida Vehid, 15. V 1950, SO Vrhnika;
VERBAN Jožefa Alojz, 18. IV 1951, SO Murska Sobota;
VEZ JAK Stanka Aleksander, 20. IX 1943, SO Murska
Sobota;
ZOBARIC Ivana Janez, 25. X 1950, SO Murska Sobota;
u čin rezervnog sanitetskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
VUCKIC Janeza Franc, 2. X 1942, SO Murska Sobota;
u čin rezervnog sanitetskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
DOLŽAN Jože Matjaž, 8. III 1948, SO Vrhnika;
KOLBL Štefana Martin, 30. X 1955, SO Murska Sobota;
u čin rezervnog vodnika I klase saobraćajne službe
rezervni vodnik
FORJAN Ignaca Matija, 19. II 1952, SO Murska
Sobota.
Načelnik
general-major
Gracijan Skrk, s. r.
379.
N A R E D B A broj 1-2
NAČELNIKA UPRAVE VOJNOG OKRUGA SPLIT
OD 15. FEBRUARA 1980. GODINE
I
Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)

Sobota;
Murska
Murska
Murska
Sobota:

u čin rezervnog vodnika I klase ABII-odbrane
rezervni vodnici:
GOBEC Jože Avgust, 4. VIII 1948, SO Šmarje pri
Jelšah'
KEREC Karela Rudolf, 12. VIII 1950, SO Murska
Sobota;
u čin rezervnog starijeg vodnika tehničke službe KoV
rezervni vodnik I klase
VOLK Josipa Peter, 20. VII 1930, SO Vrhnika;
u čin rezervnog vodnika I klase tehničke službe KoV
rezervni vodnici:
KURNJEK Štefana Jože, 4. VII 1944, SO Murska
Sobota;
PERPAR Gregorja Alojz, 18. XI 1943, SO Vrhnika;
POREDOŠ Franca Franc, 16. II 1949, SO Murska
Sobota;
SUKlC Alojza Milan, 8. VI 1954, SO Murska Sobota;

unapređuju se
REZERVNI MLADI OFICIRI, rođeni naznačenih
datuma, u evidenciji organa uprave za narodnu odbranu SO Zadar, i to:
u čin rezervnog pešadijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
BABAC Dmitra Boško, 1. I 1942;
BUGARIJA Drage Bruno, 3. VIII 1944;
LISICA Drage Nedeljko, 23. XII 1948;
PERA Dragutina Cedomir, 10. XII 1950;
RADAN Marka Joso, 25. VI 1947;
RAMIC Mile Ivan, 1. I 1942;
ŠABAN Nikole Jure, 24. IV 1940;
TROŠELJAC Franje Milan, 6. X 1944;
ZUBCIC Ivana Krste, 9. IV 1946;
u čin rezevnog artiljerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnici I klase:
GRGUREV Marijana Romano, 20. IV 1947;
KALE Andrije Ante, 2. I 1939;
STRGAClC Josipa Ivan, 14. IV 1933;
u čin rezervnog artiljerijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
GRAŠO Petra Josip, 7. III 1939;
JURIŠIC Milana Tomislav, 26. X 1951;
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JURLINA Tome Krsto, 14. X 1941;
MEJIC Jakova Ivan, 6. XI 1939;
MlClC Ivana Mario, 19. V 1946;
POLJAK Petra Ante, 5. VII 1942;
VUKČEVIC Špire Nemanja, 7. III 1943;
VUKŠA Marka Nikola, 12. XII 1947;
ZRILIC Mijata Ivan, 29. V 1938;

u čin rezervnog intendantskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
PARENTA Pavla Rade, 14. IX 1944;
PAVIN Mate Franko, 1. III 1942;
PAVIN Vice Lućano, 8. VI 1950;
VALIDZlC Paška Paško, 27. XI 1931;

u čin rezervnog vodnika 1 klase artiljerijsko-raketnih
jedinica PVO
rezervni vodnici:
ALIC Ante Stanko, 8. VII 1950;
BUCA Slave Venoeslav, 8. X 1945;

u čin rezervnog sanitetskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
MATIC Vladimira Marko, 18. X 1937;
NOVOSELIC Paška Vice, 21. X 1941;
VIŠIC Santa Ruzarko, 1. X 1939;

u čin rezervnog starijeg vodnika oklopnih jedinica
rezervni vodnik I klase
Sij AN Nikole Obrad, 16. III 1940;

u čin rezervnog vodnika I klase saobraćajne službe
rezervni vodnik
PUPOVAC Petra Nikola, 22. XI 1940.

u čin rezervnog vodnika I klase oklopnih jedinica
rezervni vodnik
MARINOVIC Ilije Ante, 1. IX 1953;
u čin rezervnog inžinjerijskog vodnika I klase
rezervni vodnik
KAMBER Mile Krešo, 15. VIII 1949;
u čin rezervnog vodnika I klase veze
rezervni vodnici:
BISKUP Nike Baldo, 27. III 1939;
D2AJA Ivana Krešo, 9. IX 1950;
MIClC Josipa Enio, 4. IX 1950;
PALENKA Krste Milan, 16. IX 1940;
ZUPAN Sime Ivan, 8. VIII 1940;
u čin rezervnog vodnika I klase ABH-odbrane
rezervni vodnik
ZORZ Mate Anđelko, 30. V 1947;

II
Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o službi u
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78)
proizvode se
VOJNICI-OBVEZNICI, rođeni naznačenih datuma,
u evidenci j i organa uprave za narodnu odbranu SO
Zadar, i to:
u čin rezervnog artiljerijskog vodnika
voj nik-obveznik
MARINKOVIC Gojka Jovo, 3. VI 1953;
u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog vodnika
voj nik-obveznik
MARKIC Ante Veljko, 23. VII 1950;
u čin rezervnog mornaričkotehničkog vodnika
voj nik-obveznik
GALOVIC Ivana Petar, 7. IV 1947.

u čin rezervnog pomorskog vodnika I klase
rezervni vodnik
MILIC Trivuna Miloš, 12. VIII 1936;
u čin rezervnog vodnika 1 klase tehničke službe KoV
rezervni vodnici:
GULAN Luke Stipe, 4. XI 1935;
KONCURAT Drage Sunajko, 11. XII 1948;
MARIN Augustina Ivo, 21. XI 1935;
PERAK Ivana Alojzije, 12. VII 1940;
SIKIRIC Grge Krsto, 22. III 1950;
u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog starijeg vodnika I klase
rezervni stari j i vodnik
VUCINIC Aćima Petar, 1. X 1928;
u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog starijeg
vodnika
rezervni vodnik I klase
KOVACEVIC Ilije Tomislav, 2. VI 1934;
u čin rezervnog vazduhoplovnotehničkog vodnika I
klase
rezervni vodnici:
GRClC Jakova Mile, 24. IV 1932;
PAVLOVIC Tome Alojz, 21. VIII 1943;
VIDOV Augustina Ante, 26. IX 1940;

Načelnik
pukovnik
Anđelko Milišič, s. r.
380.
N ARE DBA broj 589-2
NAČELNIKA ZONSKOG ŠTABA TERITORIJALNE
ODBRANE DOBOJ
OD 3. DECEMBRA 1979. GODINE
Na osnovu čl. 137. i 138. Zakona o narodnoj odbrani (»Službeni list SR BiH«, br. 12/78) i Nar.edbe komandanta Republičkog štaba teritorijalne odbrane SR
BiH o odredivanju nadležnosti za proizvodenje i unapredenje vojnika-obveznika rasporedenih u teritorijalnu odbranu i rezervnih vojnih starješina rasporedenih u teritorij alnu odbranu i onih koji nisu rasporedeni u oružane snage (pov. broj 08-810-530-1/78)
unapreduju se
REZERVNI MLADI OFICIRI, rodeni naznačenih
datuma, u evidenciji navedenih opštinskih organa uprave za narodnu odbranu, i to:
u čin rezervnog pješadijskog starijeg vodnika
rezervni vodnici I klase:
ANDRIJANIC Peje Anto, 31. VIH 1945, SO Derventa;
BORIC Save Stojko, 16. X 1937, SO Teslić;
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CAUŠEVIC Ahmeta Ibrahim, 15. VIII 1927, SO Bosanski Samae;
HAJDAREVIC Đulage Ramo, 10. VI 1944, SO Teslič;
KULAŠ Marka Anto, 19. VIII 1942, SO Bosanski Brod;
OMAZIC Marka Stjepan, 24. IV 1929, SO Modrica;
STANKOVIC Nedeljka Lazar, 11. VI 1938, SO Bosanski Samac;
TOLIC Peje Ilija, 1934, SO Derventa;
VUJICIC Zivka Milan, 10. II 1924, SO Bosanski Šamac;
ZORANOVIC Petra Cvjetko, 30. V 1927, SO Bosanski
Samac;
u čin rezervnog pjesadijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
BARUNOVIC Ivana Branko, 1. VIII 1935, SO Derventa ;
BRATIC Ante Ivo, 15. II 1942, SO Bosanski Šamac;
CERNI Marije Božidar, 25. XII 1947, SO Derventa;
CORKOVIC Ivana Ilija, 4. VIII 1943, SO Bosanski
Brod;
COSIC Luke Pero, 28. VI 1953, SO Teslič;
DLAKIC Vlade Milan, 13. IX 1947, SO Derventa;
DOMAZET Stjepana Zaharije, 8. XII 1947, SO Modriča;
DOŠLIC Hamdije Ibrahim, 11. VII 1950, SO Bosanski
Samac;
CARIC Ive Luka, 10. VII 1950, SO Bosanski Brod;
GOJKOVIC Cvijetina Slobodan, 6. III 1947, SO Bosanski Šamac;
JOKSIMOVIC Todora Ilija, 23. II 1947, SO Modriča;
JURIC Marka Ivo, 5. VIII 1929, SO Bosanski Šamac;
KNEZEVIC Pavla Petar, 7. XII 1950, SO Teslič;
LEMESEVIC Alije Dževad, 19. X 1946, SO Derventa;
MARKOVIC Stanoja Milan, 15. X 1951, SO Bosanski
Brod;
MEHIC Hamdo Izet, 7. IV 1953, SO Modriča;
MRNJAUS Ignaca Zvonimir, 11. VIII 1952, SO Derventa ;
NALETILIC Andrije Nikola, 24. I 1946, SO Bosanski
Brod;
NOZICA Cvjetka Dragoslav, 1. IX 1939, SO Derventa;
OTANOVIC Smajla Mesut, 15. I 1946, SO Modriča;
PEPIČ Stjepana Stjepan, 2. II 1945, SO Bosanski
Samac;
PERKOVIC Pere Marko, 24. I 1952, SO Modriča;
PISAREVIC Stanka Borivoje, 24. II 1951, SO Bosanski
Samac;
PJERANOVIC Dušana Novo, 21. XI 1949, SO Derventa;
PONJAVIĆ Jože Anto, 1. I 1950, SO Teslič;
POPADIĆ Dragomira Stevo, 12. IV 1945, SO Bosanski
Brod;
POZDEROVIC Sime Novo, 14. III 1939, SO Teslič;
RADANOVIC Milana Savo, 25. X 1943, SO Derventa;
RAKIČ Sime Marko, 7. VII 1928, SO Bosanski Brod;
RING Jakova Zeljomir, 14. I 1954, SO Derventa;
RUKAVINA Dure Zeljko, 10. IV 1953, SO Teslič;
STANIČ Ljube Dušan, 3. IV 1949, SO Bosanski Brod;
STOJICIC Jovana Zivan, 6. III 1944, SO Bosanski
Samac;
TOKIC Jože Niko, 17. II 1951, SO Modriča;
TRNINIC Tome Ostoja, 1943, SO Bosanski Brod;
VAJIĆ Pavla Teodor, 15. V 1943, SO Bosanski Samac;
VUKOVIC Vojina Milan, 11. II 1930, SO Bosanski
Brod;
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DRAGIC Ace Stevan, 29. X 1949, SO Bosanski Šamac;
ĐUKIC Steve Miroslav, 15. VIII 1952, SO Bosanski
Brod;
HADZlDEDlC Mu je Omer, 1. VII 1947, SO Modriča;
LONAC Mihe Ivan, 20. VIII 1936, SO Bosanski Šamac;
MILJIC Marka Dane, 10. VI 1952, SO Teslič;
PIVAŠ Svetozara Trivo, 18. VIII 1953, SO Bosanski
Brod;
STOJANOVIC Petra Borislav, 1. I 1952, SO Bosanski
багпас'
VASILJEVIC Stanka Simo, 9. V 1938, SO Bosanski
Samac;
VIDOVIC Ilije Petar, 1. I 1940, SO Bosanski Šamac;
u čin rezervnog starijeg vodnika artiljerijsko-raketnih
jedinica PVO
rezervni vodnici I klase:
IVANDIC Marka Jožo, 19. III 1941, SO Bosanski Brod;
PANDUREVIC Marka Bono, 29. VI 1942, SO Bosanski
Samac;
STEVIC Gavrila Jovan, 5. VI 1932, SO Bosanski
багпас *
VASELIC Velimira Vasilije, 1930, SO Teslič;
u čin rezervnog vodnika I klase artiljerijsko-raketnih
jedinica PVO
rezervni vodnici:
KLJUCEVlC Marka Tadija, 5. V 1942, SO Bosanski
Brod;
LONČAR Ivana Filip, 22. VIII 1942, SO Bosanski Brod;
LUKIČ Milana Novak, 13. III 1948, SO Bosanski Brod;
SIMIČ Makse Vasilije, 31. I 1930, SO Bosanski Šamac;
SAKlC Mate Tomislav, 1937, SO Bosanski Brod;
VIDIČ Sime Milan, 1930, SO Bosanski Brod;
ZAIMBEGOVIČ Sabahudina Ešref, 13. IX 1946, SO
Bosanski Šamac;
u čin rezervnog inžinjerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
HURTIČ Omera Galib, 21. VIII 1940, SO Bosanski
Šamac;
u čin rezervnog inžinjerijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
CURIČ Jože Nikola, 30. VIII 1935, SO Bosanski Brod;
GARIČ Marka Tadija, 22. I 1954, SO Bosanski Brod;
HADZlHUSIČ Adema Hazim, 10. IV 1941, SO Modriča;
KASUMOVIC Mustafe Kasim, 4. IV 1944, SO Bosanski
Samac;
KAHVIČ Age Nihad, 23. III 1949, SO Derventa;
KUSLJIČ Luke Stanoje, 16. IX 1935, SO Bosanski
Brod;
MITROVIČ Trive Ljubomir, 5. V 1945, SO Bosanski
Brod;
OČANOVIČ Zaima Husejin, 9. III 1934, SO Bosanski
Samac;
OMEROVIC Camila Dževad, 12. II 1950, SO Modriča;
POLJAC Saliha Sulejman, 5. VI 1948, SO Derventa;

u čin rezervnog artiljerijskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
VUKOVIC Stanka Stevo, 14. I 1929, SO Bosanski
Samac;

u čin rezervnog zastavnika veze
rezervni stariji vodnik I klase
DOKIČ Jovana Ignjat, 4. III 1927, SO Maglaj;

u čin rezervnog artiljerijskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
ALIC Numana Mirsad, 15. IX 1945, SO Bosanski Brod;
BAJIC Ivana Mato, 7. I 1949, SO Teslič;
BAZLER Martina Dragiša, 14. XII 1935, SO Bosanski
Brod;

u čin rezervnog starijeg vodnika veze
rezervni vodnici I klase:
ALATOVIČ Sevke Enes, 6. XII 1939, SO Bosanski
Samac;
HADZlAHMETOVlC Sadika Mehmedalija, 2. VII 1947,
SO Modriča;
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KLJAJIC Mate Franjo, 14. II 1942, SO Derventa;
KOJIC Dušana Mile, 13. XI 1947, SO Derventa;
TEODOSIC Blagoja Lazar, 10. IX 1938, SO Bosanski
Brod;

OMERAGIC Muradifa Nasir, 6. V 1952, SO Bosanski
Brod;
TRIFUNOVIC Bogoljuba Branko, 5. X 1953, SO Bosanski Brod;

u čin rezervnog vodnika I klase veze
rezervni vodnici:
BAKALOVIC Avde Zekir, 1. III 1945, SO Bosanski
Brod;
DUKIC Milana Stanimir, 2. I 1937, SO Derventa;
ILIC Dorđa Dušan, 13. III 1949, SO Derventa;
KOPIC Mehe Mehmed, 5. II 1937, SO Teslić;
MIŠIC Peje Ivo, 4. III 1945, SO Bosanski Šamac;
MUSTAFClC Huse Rasim, 17. XII 1942, SO Derventa;
PARADZIK Marka Mato, 25. V 1932, SO Bosanski
башас *
PETKOVIC Boška Mihajilo, 2. XI 1940, SO Bosanski
багпас *
PIROH Vlade Miroslav, 4. II 1942, SO Derventa;
PJANIC Sime Žarko, 10. I 1936, SO Bosanski Brod;
POPADIC Teodora Teodor, 1. X 1948, SO Teslić;
STANIČ Pranje Marko, 19. IV 1941, SO Bosanski
Šamac;
TRIFKOVIC Trifka Ilija, 20. VI 1948, SO Bosanski
Brod;
u čin rezervnog starijeg vodnika ABH-odbrane
rezervni vodnici I klase:
GARIC Adema Smajo, 15. I 1949, SO Teslić;
NURKIC Abdurahmana Galib, 28. III 1943, SO BoSHuski Samac *
RIMARCUK Antuna Mihovil, 29. IX 1940, SO Bosanski Brod;

u čin rezervnog intendantskog starijeg vodnika
rezervni vodnici:
ATIC Junuza Agan, 26. III 1930, SO Bosanski Šamac;
TODOROVIC Pere Jovo, 17. XII 1929, SO Bosanski
Šamac;

u čin rezervnog vodnika I klase avijacije
rezervni vodnik
ALAKOVIC Trifka Petar, 20. VIII 1946, SO Modriča;
u čin rezervnog pomorskog starijeg vodnika
rezervni vodnici I klase:
BECAREVIC Slavka Teodor, 20. III 1943, SO Derventa;
DURIC Miloša Zdravko, 29. VI 1939, SO Modriča;
u čin rezervnog pomorskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
MILOVANOVIC Durda Vlado, 9. VI 1947, SO Derventa;
VIDOVIC Ante Marijan, 17. II 1929, SO Bosanski
Samac;
u čin rezervnog vodnika I klase tehnlčke službe KoV
rezervni vodnici:
ANDRIC Ive Marko, 10. V 1931, SO Modriča;
ODOBAŠIC Ante Anto, 6. IX 1948. SO Bosanski Brod;
REPIJA Novaka Milorad, 1. IV 1948, SO Bosanski
Brod;
SIMIC Petra Milan, 4. IV 1951, SO Modriča;
ZUPANČIČ Ivana Marijan, 19. I 1951, SO Teslić;
u čin rezervnog vazduhoplovnotehnlčkog vodnika I
klase
rezervni vodnici:
MARINKOVIC Tome Pero, 22. I 1945, SO Bosanski
Brod;

u čin rezervnog intendantskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
DUSPARA Nike Anto, 16. I 1939, SO Bosanski Brod;
MRVELJ Ivana Ivan, 5. X 1948, SO Derventa;
PETKOVIC Marka Lazo, 3. VI 1938, SO Bosanski
Brod;
PISKIC Paše Sulejman, 15. V 1933, SO Bosanski Brod;
u čin rezervnog sanitetskog starijeg vodnika
rezervni vodnik I klase
MOKRIC Pere Savo, 2. I 1939, SO Bosanski Šamac;
u čin rezervnog sanitetskog vodnika I klase
rezervni vodnici:
ClClC Ivice Anto, 7. X 1946, SO Bosanski Brod;
MATIC Dušana Petar, 9. I 1942, SO Modriča;
TEPAVCEVIC Koste Momčilo, 9. IX 1939, SO MoVIDOVIC Luke Savo, 8. I 1947, SO Teslić;
u čin rezervnog veterinarskog vodnika I klase
rezervni vodnik
BOROJEVIC Milana Cedomir, 28. II 1948, SO Bosanski
Šamac;
u čin rezervnog vodnika I klase saobračajne službe
rezervni vodnik I klase
FITOZOVlC Alije Mugdim, 16. II 1932, SO Bosanski
Šamac;
u čin rezervnog vodnika I klase saobračajne službe
rezervni vodnici:
ALIC Ragiba Rasim, 1. I 1941, SO Modriča;
HALILOVIC Mu je Muhidin, 26. I 1950, SO Bosanski
Šamac;
u čin rezervnog starijeg vodnika administrativne
službe
rezervni vodnik I klase
NIKOLIC Spasoja Milan, 23. V 1928, SO Bosanski
Samac;
u čin rezervnog vodnika I klase administrativne službe
rezervni vodnik
MASLIC Marka Lazar, 29. III 1925, SO Bosanski
Šamac.
Načelnik
pukovnik
Borislav Sekullč, s. r.
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