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На основу члана 4. став 2, члана 9. став 4, чл. 14. и 21, 

члана 26. став 4, чл. 27. и 31. члана 33. став 4, члана 46. став 
2, члана 50. став З, члана 58. став l, члана 74. и члана 75. 
став 5. Закона о војној обавези („Службени лист СФРЈ", 
бр. 64/85, 26/89 и 30/91), савезни секретар за народну од-
брану прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ВРШЕЊУ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. t 

Овим правилником уређују се питања вршења војне 
обавезе која се односе на: вођење !евиденције о војним об-
везницима; позивање војних обвезника ради вршења војне 
обавезе; лекарске и друге прегледе и психолошка испити-
вања регрута ради оцењивања здравствене способности за 
војну службу; начин рада регрутних комисија; услове и 
поступак за избор регрута за питомце школа резервних 
официра; време и начин упућивања регрута на служење 
војног рока; одлагање и прекид служења војног рока; от-
пуштање војника са служења војног рока из Југословенске 
народне армије; одређивање организација у којима се вре-
ме проведено на курсевима и другим облицима војно-
стручне обуке војном обвезнику признаје у војну вежбу. 

IL ВОЈНА ЕВИДЕНЦИЈА О ВОЈНИМ ОБВЕЗНИЦИМА 

Члан 2. 
Војни обвезници уводе се у војну евиденцију почет-

ком календаром године у којој навршавају 17 година 
живота. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, војни обвез-
ници који из било којих разлога нису уведени у евиденцију 
у календарској години у којој су навршили 17 година 
живота уводе се у војну евиденцију док им траје војна оба-
веза. 

У случају непосредне ратне опасности или ратног 
стања, надлежни војнотериторијални орган уводи у војну 
евиденцију и лица која у тој календарској години наврша-
вају 16 година живота. 

Члан 3. 
Војну евиденцију војних обвезника воде: 
1) надлежни војнотериторијални орган - за све војне 

обвезнике; 
2) команде, штабови, јединице и установе оружаних 

снага СФРЈ - за војне обвезнике који се код њих налазе на 
војној служби, као и за војне обвезнике који код њих имају 
ратни распоред. 

Члан 4. 
Војна евиденција се води по класичном ристему или 

по систему аутоматизоване обраде података електрон-
ским рачунаром, уз обавезну примену пројекта јединстве-
но примене аутоматизоване обраде података војне евиден-
ције војних обвезника. 

Члан 5. 
У војну евиденцију о војном обве!знику уносе се следе-

ћи подаци: матични број грађанина, презиме, име једног 
родитеља и име; датум, место рођења, општина, републи-
ка и покрајина; народност; социјално порекло; скуп пода-
така о становању, занимању и школској спреми, радном 
односу, регрутован^, служењу војног рока, служењу у ре-
зервном саставу, војним школама и курсевима, произвође-
њу и унапређењу, губитку чина - класе, одликовањима, 
судским казнама, боравку у иностранству, оцени и др. 

Члан 6. 
Подаци о војном обвезнику који је завршио школу 

унутрашњих послова у трајању од најмање две године и 
провео на пословима милиционара најмање две године 
уводе се у војну евиденцију војних обвезника на основу 
сведочанства или дипломе школе унутрашњих послова и 
потврде надлежног органа унутрашњих послова о време-
ну проведеном на пословима милиционара. 

Лице из става I. овог члана надлежни војнотеритори-
јални орган решењем преводи у резер!вни војни састав и 
издаје војну књижицу, у коју уписује начин на који је регу-
лисана обавеза служења војног рока и војноевиденциону 
специјалност за службу у оружаним снагама СФРЈ. 

Члан 7. 
Војни обвезник пријављује промене из члана 72. Зако-

на о војној обавези непосредно надлежном војнотеритори-
јалном органу код кога се води у војној евиденцији. Ако је 
седиште тог органа удаљено више од десет километара од 
пребивалишта војног обвезника, пријава промена може се 
поднети поштом, осим пријаве о нестанку војне књижице 
и повратку са одслужења војног рока, односно са добро-
вољне војне обуке за жене. 

Лице из става I. овог члана дужно је да на захтев над-
лежног војнотериторијалног органа коме пријављује про-
мену поднесе на увид одговарајући доказ (уверење, по-
тврду и сл.) о насталој промени, осим доказа о чињеница-
ма о којима тај орган води службену евиденцију. 

Члан 8. 
Војним обвезницима издаје се војна књижица, и то: 
1) војним обвезницима - мушкарцима, приликом уво-

ђења у војну евиденцију; 
2) војним обвезницима - женама које се пријаве за до-

бровољну војну обуку, приликом упућивања на ту обуку; 
3) војним обвезницима - женама, приликом саопшта-

вања ратног распореда у оружаним снагама СФРЈ. 

Члан 9. 
У војну књижицу уписују се следећи подаци имаоца 

књижице, И ТО: презиме, име једног родитеља и име; ма-
тични број; датум рођења, место, општина, република и 
покрајина; чин, односно класа и општина у којој се води у 
војној евиденцији; оцена способности за војну службу, род 
- служба, војноевиденциона специјалност, служба у резер-
вном саставу у ОС, служење војног рока, односно регули-
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сање обавезе служења војног рока на други начин; број 
војне поште, јединице или установе територијалне одбра-
не у којој се ималац књижице налази на војној служби; 
произвођен^ или унапређење у чин, односно класу; проме-
на пребивалишта и престанак војне обавезе. 

Војну књижицу потписује овлашћено лице органа ко-
ји је издао књижицу и ималац књижице. 

У посебну рубрику војне књижице уписује се и крвна 
група имаоца књижице коју оверава овлашћени лекар вој-
не з^равствене установе. 

Овлашћено лице у војну књижицу уписује и оверава 
печатом распоред и податке о одећи, опреми и оружју који 
су издати војном обвезнику. 

Члан 10. 
Образац војне књижице одштампан је уз овај правил-

ник и чини његов саставни део. 

' 
Члан 11. 

Војни обвезник који изгуби војну књижицу или на 
други начин остане без војне књижице дужан је да у року 
од осам дана од дана нестанка књижице то пријави над-
лежном војнотериторијалном органу код кога се води у 
војној евиденцији. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, војни обвез-
ник или питомац војне школе који изгуби војну књижицу 
или на други начин остане без војне књижице за време оба-
везне војне службе, нестанак војне књижице пријављује 
војној јединици, односно војној установи у којој се налази. 
О губитку, односно нестанку војне књижице војна једини-
ца, односно војна установа обавештава надлежни војноте-
риторијални орган код кога се то лице води у војној еви-
денцији. 

Надлежни војнотериторијални орган код кога се вој-
ни обвезник води у војној евиденцији, издаће војном обвез-
нику нову војну књижицу, после оглашавања нестале вој-
не књижице неважећом. 

Члан 12. 
Војна књижица замењује се у следећим случајевима: 
1) кад дотраје или постане ^употребљива због оште-

ћења ; 
2) кад у њој нема слободних рубрика за уписивање 

нових података или промена; 
3) кад је њеном имаоцу, због повреде, хируршког за-

хвата или других промена на глави, битно измењен изглед 
лица, 

Члан 13. 
Надлежни војнотериторијални орган коме је војни 

обвезник предао војну књижицу због одласка у инострана -
ство - издаје војном обвезнику уверење о томе да ли је ре-
гулисао обавезу служења војног рока. 

. Члан 14. 
Војни обвезник који постане активни млађи официр, 

официр или активни- војни службеник предаје војну 
књижицу војној јединици, односно установи у којој му је 
саопштено произвођење у чин активног млађег официра, 
официра или активног војног службеника. Та јединица, од-
носно установа доставља војну књижицу, у року од 15 да-
на, надлежном војнотериторијалном органу који то лице 
води у војној евиденцији, са обавештењем о произвођењу. 

Члан 15. 
Војни обвезник коме престане војна обавеза задржава 

војну књижицу ради доказивања престанка војне обавезе. 
Изузетно од одредбе става I. овог члана, војни обвез-

ник коме престане војна обавеза због престанка,држављан-
ства СФРЈ - враћа војну књижицу надлежном војнотери-
торијалком органу у року од 15 дана од дана добијања 
правноснажног решења, a на његов захтев издаје му се уве-
рење о регулисању обавезе служења војног рока, односно 
о извршењу друге војне обавезе. 

Војну књижицу умрлог војног обвезника, односно 
проглашеног умрлим, задржава његова породица, ако 
жели. 

III. ПОЗИВАЊЕ РЕГРУТА И ЛИЦА У РЕЗЕРВНОМ 
САСТАВУ У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 16. 
Надлежни војнотериторијални орган за вођење војне 

евиденције позива регрута, односно лице у резервном сас-
таву, у смислу члана 65. Закона о војној обавези, ради 
вршења војне обавезе. 

Појединачним позивом позива се регрут ради 
служења војног рока, a лице у резервном саставу - ради 
војне вежбе или другог облика војностручне обуке. Поје-
диначним или општим позивом позива се регрут и лице у 
резервном саставу ради вршења и других дужности по ос-
нову војне обавезе. 

Појединачни позив доставља се војном обвезнику у 
писменом облику и садржи податке одређене савезним за-
коном којим је уређен управни поступак. 

Општи позив може се упутити преко радија, штампе, 
телевизије, плаката или других средстава јавног обавеш-
тавања. 

Члан 17. 
На служење, односно дослужење војног рока регрут 

се јавља у војну јединицу, односно војну установу у време 
означено у позиву за служење, односно дослужење војног 
рока. 

Регрута који се не јави на служење, односно до-
служење војног рока овлашћени орган, под условима про-
писаним у члану 65. Закона о војној обавези, принудно 
приводи у јединицу, односно установу означену у позиву. 
Ако војна јединица, односно установа означена у позиву 
није на територији републике, односно територији ауто-
номне покрајине на којој је седиште органа који врши 
привођење, регрут се приводи у најближу команду гарни-
зона одређену актом савезног секретара за народну одбра-
ну. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ако је војна 
јединица, односно установа означена у позиву ближа се-
дишту органа који врши привођење од команде гарнизона 
одређене актом савезног секретара, регрут се може при-
вести и у ту војну јединицу, односно установу и ако је она 
ван територије републике, односно територије аутономне 
покрајине на којој је седиште органа који врши привође-
ње. 

Команда гарнизона из става 2. овог члана одређује 
војну јединицу за прихват приведених регрута. Та једини-
ца задужује приведеног регрута војном одећом и опремом, 
издаје му путне исправе, обезбеђује трошкове превоза и 
упућује га, без спровођењ-а, у војну јединицу, односно уста-
нову одређену у позиву за служење војног рока. Војној је-
диници у коју се упућује приведени регрут доставља се 
обавештење о упућивању и лист личног задужења војника 
војном опремом. Ако се упућени војник не јави војној једи-
ници, односно установи у коју је упућен, војна јединица 
која га је упутила издаје налог војној полицији за његово 
проналажење и привођење. 

Ако постоји основана сумња да се војник неће јавити 
у војну јединицу, односно установу одређену у позиву за 
служење војног рока, војна јединица из става 4. овог члана 
издаје налог војној полицији за његово спровођење. 

Даном упућивања у војну јединицу или установу, од-
носно даном принудног привођења у гарнизон одређен ак-
том савезног секретара за народну одбрану регрут постаје 
војник и од тог дана се рачуна да служи војни рок. 

Члан 18. 
Појединачни позив војном обвезнику, ради вршења 

дужности у вези са вршењем војне обавезе, осим позива за 
мобилизацију или пробну мобилизацију, доставља се на 
начин уређен савезним законом којим се уређује управни 
поступак. 
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Члан 19. 
Ако је лице позвано појединачним позивом, услед бо-

лести или неког другог оправданог разлога, спречено да 
дође на место и у време који су одређени позивом у вези са 
вршењем војне обавезе, дужно је да одмах по пријему по-
зива о томе извести надлежни војнотериторијални орган 
који га је позвао, a ако је разлог спречености настао до-
цније - одмах по сазнању тог разлога. 

Члан 20. 
Лице које је поднело захтев за отпуст из држављан-

ства Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
не позива се на војну службу док се не донесе решење по 
том захтеву, осим ако се упућује на служење војног рока 
регрут који у истој календарској години навршава 27 годи-
на живота. 

Лице које по одобрењу привремено борави у инос-
транству не позива се на војну службу до истека одобреног 
боравка, a лице које стално борави у иностранству - док 
борави у иностранству. 

IV. РЕГРУТНА ОБАВЕЗА 

I. Лекарски и други прегледи и психолошка испитивања 
регрута и регрутован^ 

Члан 21. 
Ради утврђивања способности за војну службу, регру-

ти се пре регрутовања упућују на лекарске и друге прегле-
де и психолошка испитивања, који се врше према посеб-
ним прописима. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, на лекарске 
и друге прегледе и психолошка испитивања упућују се и 
регрути који су већ регрутовани ако су оболели и траже да 
буду поново прегледани ради оцењивања њихове способ-
ности за војну службу. 

Члан 22. . 
Надлежни војнотериторијални орган позива и упућу-

је регруте на лекарске и друге прегледе и психолошка ис-
питивања и регрутовање у складу с планом ових прегледа 
и планом регрутовања. 

Регрут који се са привременог боравка у иностран-
ству врати у земљу и пријави надлежном војнотеритори-
јалном органу ради регрутовања - упућује се на регруто-
ван^ у року од петнаест дана од дана пријављивања. 

Питомац војне школе за активне млађе официре, 
официре или војне службенике, као и ученик школе унут-
рашњих послова не позива се на лекарске и друге прегледе 
и психолошка испитивања и регрутован^, осим ако је по 
престанку тог својства дужан да служи војни рок. 

На лекарске и друге прегледе и психолошка испити-
вања не позивају се регрути који болују од неизлечиве бо-
лести или имају телесне мане и недостатке који се лече-
њем не могу побољшати (слепило на оба ока, одузетост 
половине тела или појединих екстремитета, недостатак 
једног екстремитета и слични недостаци који их чине 
очигледно неспособним за војну службу). 

За регруте из става 4. овог члана здравствена способ-
ност за војну службу утврђује се на основу постојеће меди-
цинске документације којом располажу или која се може 
прибавити. 

Члан 23. 
Одлуку о ревизионим прегледима појединих лица из 

члана 9. ст. I .h 2. Закона о војној обавези доноси стареши-
на организацијске јединице Савезног секретаријата за на-
родну одбрану у чијем делокругу су послови војне обавезе. 

Старешина из става I. овог члана одлуку о ревизио-
ним прегледима појединих лица доставља надлежном вој-
нотериторијалном органу. 

Оцену способности за војну службу лица за које је од-
ређен ревизиони преглед даје надлежна регрутна комиси-
ја. 

2. Регрутовање 

Члан 24. 
Регрутне комисије образују се у складу са одредбама 

члана 16. Закона о војној обавези. 
На захтев надлежног војнотериторијалног органа, 

надлежни војни орган одређује потребан број активних 
официра, по правилу чина капетана I класе или вишег чи-
на, који обављају послове или су упознати са пословима 
попуне оружаних снага и предлаже војно лице за председ-
ника регрутне комисије. 

Члан регрутне комисије - лекар одређује се из резер-
вног састава, и то првенствено из састава резервних офи-
цира, a може и активно војно лице кога, на захтев над-
лежног војнотериторијалног органа, одреди надлежни вој-
ни орган. 

Регрутне комисије имају у свом називу име над-
лежног војнотериторијалног органа који их је образовао, a 
ако је тај орган образовао више комисија за своју терито-
рију, свакој комисији одређује редни број. 

Надлежни војнотериторијални орган одређује која ће 
од регрутних комисија радити стално (у даљем тексту: 
стална регрутна комисија). 

Члан 25. 
Регрутна комисија, ради благовремених припрема за 

почетак рада, упознаје се са планом регрутовања на тери-
торији надлежног војнотериторијалног органа, врши увид 
у регрутну документацију, евиденцију о регрутима и меди-
цинску документацију и упознаје се са прописаним обрас-
цима и војноевиденционим документима. 

Члан 26. 
На дан регрутовања, регрутна комисија мора имати 

на располагању: 
1) план регрутовања и попуне војнотериторијалног 

органа за који се врши регрутовање; 
2) матичну књигу (регистар матичне картотеке) за 

регруте уведене у војну евиденцију; 
3) матичне и јединичне картоне за регруте који се рег-

рутују; 
4) медицинску документацију неопходну за оцењива-

ње здравствене способности регрута за војну службу; 
5) податке из члана 70. Закона о војној обавези за рег-

руте које би требало регрутовати у специјалности одређе-
не другим прописом. 

Члан 27. 
Надлежни војнотериторијални орган позива на рег-

рутован^ регруте који се воде у војној евиденцији у кален-
дарској години у којој навршавају осамнаест година живо-
та, као и регруте старијих годишта који раније нису регру-
товани из било којих разлога или су оглашени привреме-
но неспособним, a рок привремене ^способности истиче 
им у текућој години. 

Члан 28. 
Регрутна комисија у време редовног регрутовања 

обавља и следеће послове: 
1) оцењује способност за војну службу регрута који су 

раније регрутовани и оцењени способним или ограничено 
способним за војну службу, a који изјаве да је настала про-
мена њиховог здравственог стања и затраже да буду поно-
во прегледани ради оцењивања њихове способности за 
војну службу; 

2) врши измену рода, односно службе регрута, однос-
но лица у резервном саставу због потреба оружаних снага, 
промене здравственог стања и накнадно стечене спреме 
или промене занимања; 

3) даје оцену способности лица у резервном саставу 
код кога је, у смислу члана 55. Закона о , војној обавези, на-
стала промена здраветвеног стања крјћ утиче на његову 
способност за војну службу. 
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Члан 29. 
Регрутна комисија регрутује регруте на основу нала-

за претходно извршених лекарских и других прегледа и 
психолошких испитивања, мерила за оцењивање здрав-
ствену способности војних обвезника за војну службу, на-
ређења и плана регрутован^, услова прописаних за одре-
ђивање родова и служби у, којима ће регрути служити вој-
ни рок и других прописа којима се уређује регрутован^. 

Регрутна комисија може уважити жељу регрута изјав-
љену на регрутовању у погледу одређивања рода, односно 
службе у којој ће служити војни рок ако је то у складу са 
мерилима за оцењивање здравствене способности војних 
обвезника за војну службу, условима за одређивање родо-
ва и служби у којима ће регрут служити војни рок и пла-
ном попуне Југословенске народне армије. 

Члан 30. 
Регрутна комисија регрутује регруте, по правилу, уз 

њихово присуство. v 

Изузетно од одредаба става I. овог члана, регрутна 
комисија може регрутовати регруте без њиховог присус-
тва у појединачним случајевима, када на основу медицин-
ске и друге документације не би било целисходно да рег-
рут присуствује регрутовању. 

Члан 31. 
Регрут који је оцењен привремено неспособним за 

војну службу подлеже, сагласно члану 20. Закона о војној 
обавези, поновном регрутован^ у време које одреди рег-
рутна комисија., 

Регрут који је у смислу члана 20. став 4. Закона о вој-
ној обавези трећи пут оцењен привремено неспособним за 
војну службу, решењем надлежног војнотериторијалног 
органа преводи се у резервни састав. 

Члан 32. 

Члан 33. 
Решење о оцени способности за војну службу регрута 

и о роду, односно служби, регрутна комисија уписује у 
здравствену и војну књижицу регрута и питомаца војне 
школе - академије. Решење садржи диспозитив (изреку) и 
упутство о правном средству. 

Решење из става 2. овог члана регрутна комисија са-, 
општава регруту уз потпис. 

V. УПУЋИВАЊЕ РЕГРУТА НА СЛУЖЕЊЕ 
ВОЈНОГ РОКА 

Члан 34. 
Регрут се упућује на служење, односно дослужење вој-

ног рока на основу наређења савезног секретара за народ-
ну одбрану и плана попуне Југословенске народне армије 
регрутима. 

Регрути уписани на медицински, стоматолошки, фар-
мацеуте^, ветеринарски, машински и електротехнички 
факултет упућују се, сагласно члану 24. став 4. Закона о 
војној обавези, на служење, односно дослужење војног ро-
ка кад заврше факултет, али најдоцније до краја календар-
ске године у којој навршавају 27 година живота. 

Регрути уписани на факултет општенародне одбране 
или на смер општенародне одбране на другом факултету, 
односно на факултет безбедности и друштвене самозашти-
те не упућују се на служење, односно дослужење војног ро-
ка кад заврше факултет. 

Регрут из става 3. овог члана који не заврши факул-
тет и не одстажира у ЈНА четири месеца и 15 дана до сеп-
тембра календарске године у којој навршава 27 година 

живота упућује се на служење војног рока ако је оцењен 
способним или ограничено способним за војну службу. 

Регрути из ст. 2. и 3. овог члана којима престане свој-
ство студента наведених факултета упућују се на служење, 
односно дослужење војног рока по одредбама члана 24. ст. 
2. и 3. Закона о војној обавези. 

Ако регрут коме је прекинуто служење војног рока 
због привремене неспособности (члан 32. став I. тачка I. 
Закона о војној обавези) на поновном регрутован^ буде 
оцењен способним или ограничено способним за војну 
службу пре истека календарске године у којој навршава 27 
година живота, упућује се на дослужење војног рока, по 
могућности у јединицу истог рода, односно службе у којој 
је раније служио војни рок. 

Регрут из става 5. овог члана и регрут коме је преки-
нуто служење војног рока због смрти или тешке болести у 
породици или елементарних непогода (члан 33. став 1. За-
кона о војној обавези) неће се упућивати на дослужење вој-
ног рока ако му је за дослужење остало мање од 60 дана. 

На дослужење војног рока неће се упућивати регрути 
из ст. 5. и 6. овог члана који за време служења војног рока 
нису користили одсуство које им припада, односно одсус-
тво које им је одобрено, ако им после урачунавања овог 
одсуства у служење војног рока за дослужење остане мање 
од 60 дана. Уверење да регрут није користио одсуство које 
му припада, односно које му је одобрено по службеној 
дужности или на захтев регрута издаје војна јединица, од-
носно установа у којој је служио војни рок до прекида. 

Члан 35. 
Војника који из верских убеђења одбије да прими 

оружје надлежни старешина ће поучити да је обавезан да 
служи војни рок од 24 месеца (члан 22. став 2. Закона о вој-
ној обавези). Ако војник и после тога не жели да прими 
оружје, a припадник је верске заједнице која забрањује 
пријем и употребу оружја, надлежни старешина (члан 75. 
став 2. Закона о војној обавези) доноси решење којим се 
одређује да је тај војник дужан да служи војни рок у траја-
њу од 24 месеца. Један примерак правноснажног решења 
доставља се војнотериторијалном органу који је тог војни-
ка упутио на служење војног рока. 

За војника из става I. овог члана који у току служења 
војног рока прими оружје доноси се ново решење којим се 
одређује да му служење војног рока траје док не заврши 
обуку по програму који пропише савезни секретар за на-
родну одбрану^ али не краће од 12 месеци. 

Члан 36. 
Лицу коме је, као питомцу војне школе, прекинуто 

школовање по било ком основу војна школа издаје увере-
ње о времену проведеном у војној школи, a о његовом от-
пуштању из војне школе обавештава надлежни војнотери-
торијални орган у року од 15 дана од дана отпуштања. 

Лице из става I. овог члана које је регулисало обавезу 
служења војног рока у смислу одредбе члана 38. став I. За-
кона о војној обавези надлежни војнотериторијални орган 
решењем преводи у резервни састав. 

Лице из става I. овог члана које није регулисало оба-
везу служења војног рока у смислу одредбе члана 38. став 
2. Закона о војној обавези може бити упућено на служење, 
односно дослужење војног рока одмах после прекида шко-
ловања у војној школи ако је способно или ограничено 
способно за војну службу и ако је навршило 18 година 
живота. 

' Лице из става 3. овог члана упућује се на служење, од-
носно дослужење војног рока у војну јединицу, односно ус-
танову коју одреди надлежни војни орган на чијој терито-
рији се налази војна школа. 

Војна школа обавештава надлежни војнотеритори-
јални орган за вођење војне евиденције о упућивању на 
служење, односно дослужење војног рока лица из става 3. 
овог члана, у року од 15 дана од дана упућивања. 

Регруту који се после прекида школовања у војној 
школи упућује на служење, односно дослужење војног ро-
ка одређује се, по правилу, род, односно служба која је у 
складу са његовим школовањем у војној школи, ако је на 
школовању провео дуже од шест месеци. 

Регрут кога је регрутна комисија оценила привреме-
но неспособним за војну службу, a који затражи да буде 
позван ради поновног оцењивања способности пре истека 
времена привремене неспособности, може бити позван ра-
ди оцењивања способности за војну службу приликом 
првог наредног регрутовања. 
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Члан 37. 
О упућивању на служење војног рока регрута из чла-

на 27. Закона о војној обавези решава старешина организа-
ције^ јединице Савезног секретаријата за народну одбра-
ну у чијем делокругу су послови војне обавезе. 

VI. ИЗБОР ПИТОМАЦА ЗА ШКОЛЕ РЕЗЕРВНИХ 
ОФИЦИРА 

Члан 38. 
Регрут који има средњу, вишу или високу школску 

спрему може бити изабран за питомца за школу резервних 
официра. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, ако то захте-
вају попуне оружаних снага и ако на територији општине 
нема довољно регрута са школском спремом из тог става 
l, за питомца за школе резервних официра може бити 
изабран и регрут који има завршену основну школу. 

Регрут из ст. I.H 2. овог члана може бити изабран за 
питомца за школу резервних официра ако није правнос-
нажно осуђиван за кривично дело против друштвеног уре-
ђења и безбедности Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије или за кривично дело учињено из корис-
тољубља или других нечасних побуда или за које друго 
кривично дело - безусловно на казну затвора, или ако није 
кажњен за прекршај због тежих повреда јавног реда или 
морала и ако се против њега не води кривични поступак за 
кривично дело за које се гони по службеној дужности. 

Члан 39. 
Војник коме је до краја служења војног рока преоста-

ло најмање девет месеци може бити изабран за питомца за 
школу резервних официра и упућен на даље служење вој-
ног рока у тој школи под условима прописаним за избор 
регрута за питомце школе резервних официра (члан 26. 
став 3. Закона о војној обавези и члан 38. овог правилни-
ка). 

Члан 40. 
Приликом избора за питомце школе резервних офи-

цира првенство имају регрути, регрути војни стипендисти, 
регрути који су са бољим успехом завршили одговарајућу 
школу и регрути који су млађи. ; 

Регрутима који буду изабрани за питомце школа за 
резервне официре одредиће се род, односно служба према 
сродности њихове школске спреме са одговарајућим ро-
дом, односно службом и зависно од њихове способности 
за војну службу, у смислу прописа о условима за одређива-
ње регрута у родове и службе. 

Члан 41. 
Надлежни војнотериторијални орган, у смислу члана 

26. став 2. Закона о војној обавези, доставља предлог за из-
бор питомаца за школе резервних официра најдоцније три 
месеца пре упућивања у школу резервних официра. 

Члан 42. 
Предлог за упућивање војника на даље служење вој-

ног рока у школу резервних официра, у смислу члана 26. 
став 3. Закона о војној обавези, доставља, редовним путем, 
командант пука, њему раван или виши старешина над-
лежном војнотериторијалном органу и организације^ је-
диници Савезног секретаријата за народну одбрану, зајед-
но са својим мишљењем и мишљењем надлежног војноте-
риторијалног органа о војнику и потребама за резервним 
старешинским кадром одређеног рода, односно службе. 

Надлежна организацијска јединица Савезног секрета-
ријата за народну одбрану образује комисију која доноси 
одлуку о избору предложених војника за питомце школе 
резервних официра. 

Комисија обавештава о избору старешину војне једи-
нице, односно установе који је поднео предлог, школу ре-
зервних официра у коју се војник упућује на даље служење 
војног рока и надлежни војнотериторијални орган који 
војника води у војној евиденцији. 

Члан 4!3. 
Питомац школе резервних официра који не заврши 

са успехом први део школовања, отпушта се са школова-
ња и упућује на даље служење војног рока у одговарајућу 
војну јединицу, односно војну установу, према распореду 
надлежног војног органа на чијој се територији налази 
школа. 

Питомца школе резервних официра који не заврши 
са успехом други део школовања у војној јединици, однос-
но војној установи, по истеку војног рока, војна јединица, 
односно војна установа отпушта из Југословенске народне 
армије у чину резервног млађег официра који је стекао у 
току школовања, о чему обавештава војнотериторијални 
орган који га води у војној евиденцији, 

Члан 44. 
Питомац школе за резервне официре који је отпуш-

тен са школовања као привремено неспособан или неспо-
собан за војну службу отпушта се из Југословенске народ-
не армије и брише из евиденције питомаца школе за резер-^ 
вие официре. Том лицу се, приликом отпуштања са LUKO-' 
ловања, уписује у војну књижицу датум отпуштања из Ју-
гословенске народне армије и основ по коме је отпуштен. 

VIL ОДЛАГАЊЕ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА 

Члан 45. 
Служење војног рока може се, у смислу члана 31. За-

кона о војној обавези, одложити на захтев регрута: 
1) ако је његово присуство неопходно да се реши 

стамбено питање његовог домаћинства у време за које 
тражи одлагање служења војног рока; 

2) ако због теже болести или теже повреде није успео 
да заврши средњу школу до краја календарске године У i 
којој навршава 21 годину живота; 

3) ако се из иностранства вратио у земљу ради 
служења војног рока, a није у, могућности да породицу 
збрине до дана одређеног за упућивање у Југословенску 
народну армију; 

4) ако у његовом породичном домаћинову нема дру-
гог члана способног за привређивање, a неопходно је да 
обави неодложне пољопривредне радове, који се без њего-
вог присуства не могу обавити без знатне штете по дома-
ћинство; 

5) ако му је до завршетка високе или више школе ос-
тало најдуже го,дину дана; 

6) ако је примљен у радни однос на неодређено вре-
ме, a због упућивања на служење војног рока није у могућ-
ности да се јави на рад у време које му је одређено; 

l ) ако је засновао радни однос у својству приправни-
ка - до завршетка приправничког стажа; 

8) ако у заједничком домаћинову има само чланове 
домаћинства којима је за свакодневне животне потребе не-
опходна помоћ и нега другог лица; 

9) ако је одређен за члана репрезентације СФРЈ ради 
учешћа на европском или светском такмичењу или олим-
пијским играма. 

' Захтев за одлагање служења војног рока због разлога 
из тачке 9. овог члана подноси регрут и Савез за физичку 
културу Југославије. 

Члан 46. 
Захтев за одлагање служења војног рока, односно до-

служења војног рока подноси се надлежном војнотерито-
рнјалном органу. 

Регрут који жели да одложи служење војног рока због 
школовања на факултету из члана 34. ст. 2. и 3. овог пра-
вилника доставља писмени захтев надлежном војнотери-
торијалном органу одмах по упису. Уз захтев доставља и 
уверење факултета да је уписан на факултет и да ће шко-
ловање наставити одмах по упису, пре упућивања на 
служење војног рока. 

Регрути уписани на факултете из члана 34. став 2. 
овог правилника који због ограничених могућности фа-
култета не могу започети школовање одмах по упису или 
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који желе да служе војни рок пре школовања на факултету 
упућују се на служење војног рока по одредбама члана 24. 
ст. 2. и 3. Закона о војној обавези. 

Решење којим се усваја захтев за одлагање служења 
војног рока садржи, поред осталог, дан, месец и годину до 
када се одлаже служење војног рока. 

Члан 47. 
Подносилац захтева за одлагање служења војног ро-

ка, односно дослужења војног рока не упућује се на 
служење војног рока док се не донесе решење о том захте-
ву, осим ако подносилац захтева у тој календарској годи-
ни навршава 27 година живота. 

VIH. ПРЕКИДАЊЕ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА . 

Члан 48. 
Одлука о прекиду служења војног рока доноси се у 

" облику решења и уписује се у војну књижицу и друга вој-
ноевиденциона документа. 

/ 

Члан 49. 
У решење о прекиду служења војног рока уписује се 

датум почетка и прекида служења војног рока и време у 
коме је војник користио одсуство. 

Члан 50. 

За прекидање служења војног рока, у смислу члана 
33. Закона о војној обавези, војник подноси захтев над-
лежном војном старешини. Уз захтев се прилажу: 
т- l) потврда надлежног војнотериторијалног органа да 
је породица војника услед елементарне непогоде доведена 
у тежак положај - ако се прекидање служења војног рока 
тражи због последица проузрокованих елементарном не-
погодом ; 

2) потврда надлежне здравствене установе о тешкој 
болести у породици војника, односно извод из матичне 
књиге умрлих о смрти у породици војника, као и мишље-
ње надлежног општинског органа да је услед тога породи-
ца војника доведена у тежак положај - ако се прекидање 
служења војног рока тражи због тешког положаја породи-
це проузрокованог тим разлозима. 

Члан 51. 
Ако се у току служења војног рока на основу налаза, 

оцене, л мишљења надлежне војнолекарске комисије оцени 
да је војник привремено неспособан за војну службу, војна 
јединица, односно установа доноси решење о прекиду 
служења војног рока и уписује у његов јединични картон и 
војну књижицу основ и датум прекида служења војног ро-
ка и отпуштања из војне јединице, односно установе. 

Регрут из става I. овог члана који на поновном регру-
тован^ буде оцењен способним или ограничено способ-
ним за војну службу пре истека календарске године у којој 
навршава 27 година живота, a који није регулисао обавезу 
служења војног рока у смислу члана 36. Закона о војној об-
везу упутиће се на дослужење преосталог дела војног ро-
ка у јединицу истог рода, односно службе у којој је раније 
служио војни рок, осим регрута који су пре прекида 
служења војног рока због привремене неспособности вој-
ни рок служили у граничним, падобранско-десантним или 
извиђачким јединицама, гарди или војној полицији. Тим 
регрутима одредиће се други род, односно служба у скла-
ду са школском и стручном спремом и завршеном војном 
обуком у јединици рода, односно службе у којој су раније 
служили војни рок. 

Члан 52. 
Војнику коме по други пут треба прекинути служење 

војног рока због привремене неспособности и који се због 
тога преводи у резервни састав, у смислу члана 34. Закона 
о војној обавези, надлежна војнолекарска комисија даје 
оцену о привременој неспособности за војну службу и то 

уписује у његову здравствену књижицу, a војна јединица, 
односно установа доноси решење о прекиду служења вој-
ног рока и у његова евиденциона документа уписује војно-
е^иденциону специјалног и дужност коју је вршио у Југо-
словенској народној армији, као и основ и датум отпушта-
ња из Југословенске народне армије. 

Лице из стћва I. овог члана које је, у смислу члана 34. 
Закона о војној обавези, преведено у резервни састав, кад 
истекне време привремене неспособности за војну службу 
због које му је прекинуто служење војног рока, упутиће се 
надлежној регрутној комисији ради оцењивања способнос-
ти за службу у резервном саставу. 

Члан 53. 
О прекиду служења војног рока војника из члана 33. 

став 2. Закона о војној обавези решава начелник Генерал-
штаба оружаних снага СФРЈ. 

IX. ОТПУШТАЊЕ ВОЈНИКА ИЗ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
НАРОДНЕ АРМИЈЕ 

Члан 54. 
Војника који је одслужио војни рок, односно коме је 

прекинуто служење војног рока отпушта из Југословенске 
народне армије војна јединица, односно војна установа у 
којој се налази на дан одслужења војног рока, односно 
прекида служења војног рока. 

Војнику се приликом отпуштања из Југословенске на-
родне армије уручују војна и здравствена књижица, у које 
се уписују основ и датум отпуштања из Југословенске на-
родне армије. 

Одредбе ст. I. и 2. овог члана примењују се и на пи-
томца војне школе коме је прекинуто школовање у војној 
школи ако је до прекида школовања регулисао обавезу 
служења војног рока. 

X. СЛУЖЕЊЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ 

Члан 55. 
Лицима у резервном саставу у војну вежбу признаје 

се и време које, под условима из члана 50. ст. З, 5. и 6. Зако-
на о војној обавези, проведу на курсевима и другим обли-
цима војностручне обуке која се изводи у организацијама 
савеза радио-аматера, ваздухопловног савеза, веслачког 
савеза, стрељачког савеза, савеза извиђача, Савеза за те-
лесно васпитање „Партизан", планинарског савеза, сму-
чарског савеза, савеза за подводне активности, једрили-
чарског савеза, пливачког савеза, савеза мотонаутичара и 
спасилачких служби. 

Члан 56. 
О извршавању војностручне обуке резервних офици-

ра и резервних војних службеника официрског ранга под-
носи се извештај који садржи име и презиме и време које 
им је признато као војна служба. 

За лица у резервном саставу која: се позивају на војне 
вежбе, курсеве и другу војностручну обуку у јединицама 
милиције, у смислу члана 51. Закона о војној обавези, под-
носи се извештај који садржи име и презиме лица која се 
налазе на војној вежби и време које су провела на војној 
вежби, ради уношења у војну евиденцију. 

Члан 57. 
Лице које је преведено у резервни састав по одредба-

ма члана 20. ст. 4. и 5. и члана 34. Закона о војној обавези, 
после истека времена за које је оцењено привремено не-
способним за војну службу, упућује се на лекарске и друге 
прегледе и психолошка испитивања ради оцене способнос-
ти за војну службу. 

Члан 58. 
Лице у резервном саставу код кога је настала проме-

на здравственог стања, у смислу члана 55. ст. ! .и 2. Закона 
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о војној обавези, упућује се на лекарске и друге прегледе и 
испитивања у војну здравствену установу коју одреди са-
везни секретар за народну одбрану, у смислу члана 18. 
став 3. Закона о војној обавези. 

Члан 59. 
Оцењивање способности и измену рода, односно 

службе лица из члана 58. овог правилника врши надлежна 
регрутна комисија, која лицу у резервном саставу, у скла-
ду са његовим здравственим стањем, даје једну од следе-
ћих оцена: 

1) способан за војну службу; 
2) ограничено способан за војну службу; 
3) привремено неспособан за војну службу; 
4) неспособан за војну службу. 

Члан 60. 
Решење о оцени способности за војну службу и о из-

мени рода, односно службе лица из члана 58. овог правил-
ника регрутна комисија уписује у здравствену војну и 
књижицу регрута и питомца војне школе - академије. Ово 
решење садржи диспозитив и упутство о правном сред-
ству. 

Диспозитив решења из става I. овог члана садржи 
једну од оцена из члана 59. овог правилника и род, однос-
но службу која је одређена. 

Изузетно од одредаба ст. I.H 2. овог члана, за лице у 
резервном саставу из члана 58. овог правилника код кога 
промена здравственог стања не утиче на оцену способнос-
ти за војну службу или на измену рода, односно службе 
регрутна комисија доноси писмено образложено решење. 

Члан 61. 
Лица у резервном саставу позивају се у Југословенску 

народну армију или територијалну одбрану ради војне 
вежбе или извршења других дужности по основу војне оба-
везе, на основу захтева надлежног војног старешине. 

Јединица, односно установа Југословенске народне 
армије или територијалне одбране захтев из става ћ овог 
члана доставља надлежном територијалном органу за во-
ђење војне евиденције тако да га тај орган прими најдоц-
није четрдесет и пет дана пре дана одређеног за јављање 
лица у резервном саставу јединици, односно установи 
оружаних снага СФРЈ. 

XI. ОДЛАГАЊЕ ВОЈНЕ ВЕЖБЕ 

Члан 62. 
Војна вежба се одлаже под условима прописаним од-

редбама члана 53. Закона о војној обавези на захтев који 
лице у резервном саставу подноси надлежном војнотери-
торијалном органу. Уз захтев се прилаже: 

1) уверење надлежне здравствене установе, са мишље-
њем о способности лица у резервном саставу за војну 
вежбу - ако се одлагање војне вежбе тражи због болести 
тог лица; 

2) писмени доказ школе да би одласком на војну 
вежбу, у време за које је позвано, лице у резервном саставу 
било спречено да положи испите, колоквијуме или вежбе 
које утичу на завршетак школске године - ако се одлагање 
војне вежбе тражи због тога што се лице у резервном сас-
таву налази на школовању; 

3) лекарски налаз о тешкој болести или извод из ма-
тичне књиге умрлих, односно доказ о последицама проуз-
рокованим елементарном непогодом - ако се одлагање 
војне вежбе тражи зб0г смрти у породици или домаћин-
ову , или због тешке болести члана домаћинства или због 
штете проузроковане елементарном непогодом, због чега 
би домаћинство лица у резервном саставу позваног на вој-
ну вежбу било доведено у тежак материјални и други по-
ложај. 

Члан 63. 
Уз захтев за одлагање војне вежбе због тога што су из 

домаћинства позваног лица у резервном саставу у исто 

време позвана на војну вежбу два или више чланова дома-
ћинова или се неки од њих већ налази на војној вежби или 
на служењу војног рока не прилажу се докази, већ над-
лежни војнотериторијални орган по службеној дужности 
утврђује те чињенице на основу евиденције о војним обвез-
ницима позваним на војну вежбу. 

Члан 64. 
Ако одлагање војне вежбе због неодложних потреба 

службе тражи надлежни орган друштвено-политичке за-
једнице или други државни орган или предузеће или друге 
организације и заједнице код којих је запослено позвано 
лице у резервном саставу, они су дужни да уз захтев за од-
лагање војне вежбе приложе доказ о постојању неодложне 
потребе службе због које се тражи одлагање војне вежбе. 

Члан 65. 
Ако одлагање војне вежбе тражи земљорадник због 

неодложних пољопривредних радова, захтеву прилаже по-
требне доказе да у његовом домаћинству нема другог чла-
на способног за обављање тих пољопривредних радова у 
време трајања војне вежбе на коју је позван. 

Члан 66. 
, Примерак решења о одлагању војне вежбе надлежни 

војнотериторијални орган одмах доставља ратној једини-
ци у којој подносилац захтева има ратни распоред. 

Члан 67. 
Надлежни војнотериторијални орган неће позвати на 

војну вежбу лица у резервном саставу из места у којима се 
појавила заразна болест, о чему обавештава орган који је 
доставио захтев да се лице у резервном саставу позове на 
војну вежбу. : 

Податке о врсти и кретању заразне болести надлежни 
војнотериторијални орган прибавља од надлежног органа 
здравствене службе. 

XII. ПУТОВАЊЕ И БОРАВАК ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА У 
ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 68. 
Одобрење за путовање и боравак у иностранству даје 

се на захтев регрута у складу са одредбама члана 57. Зако-
на о војној обавези. 

Уз захтев којима се тражи одобрење за путовање и 
привремени боравак регрута у иностранству прилаже се 
одговарајућа документација којом се доказују чињенице 
предвиђене у члану 57. став 2. Закона о војној обавези. 

Члан 69. 
Ако регрут који се налази на привременом боравку у 

иностранству, a коме истиче рок важења одобрења за та-
кав боравак, намерава да и даље привремено борави у 
иностранству, захтев за даљи привремени боравак у д ш -
транству благовремено подноси надлежном дипломат-
ском, односно конзул арком представништву СФРЈ код ко-
га се води у војној евиденцији. 

Члан 70. 
За регрута који одлази на привремени боравак у 

иностранство, надлежни војнотериторијални орган дужан 
је да унесе у војну евиденцију - картон време доласка, зем-
љу у коју одлази и време повратка са повременог борав-
ка. 

Регруту који одлази у иностранство на сталан или 
привремени боравак дужи од једне године, надлежни вој-
нотериторијални орган уручује евиденциони картон попу-
њен потребним подацима. 

Члан 71. 
Регрут који је отпутовао у иностранство на сталан 

или привремени боравак дужи од једне године пријављује . 
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се непосредно надлежном дипломатском, односно конзу-
ларном представништву СФРЈ и предаје му евиденциони 
картон из члана 70. став 2. овог правилника, у који се уно-
се адреса ме(пга запослења, односно места школовања и 
адреса стана у иностранству, ради увођења у војну евиден-
цију. Ако је боравиште регрута ван места у коме је седиш-
те представништва, пријављивање се може извршити по-
штом - препоручено. 

Регрут из става I. овог члана пријављује надлежном 
дипломатском, односно конзуларном представништву 
СФРЈ следеће податке: име и презиме, датум и место рође-
ња, адресу стана у Југославије место запослења у инос-
транству и назив послодавца, односно место школовања у 
иностранству и назив школе, адресу стана у иностранству, 
кад је и одакле допутовао у дотично место и да ли му је 
одобрен стални или привремени боравак у иностранству: 

Регруту из члана 70. овог правилника који се прија-
вио дипломатском, односно конзуларном представниш-
тву СФРЈ то представниш гво издаје потврду о пријављи-
вању и увођењу у војну евиденцију. 

Члан 72. 
Регрут је дужан да за време привременог или сталног 

боравка у иностранству пријави сваку промену пријавље-
них и евидентираних података из члана 71. овог правилни-
ка. Промена података пријављује се предајом или достав-
љањем надлежном дипломатском, односно конзуларном 
представништву СФРЈ картона предвиђеног за пријаву на-
сталих промена, који оверава представништво и враћа га 
подносиоцу, коме картон служи као доказ о пријави про-
мена. 

Члан 73. 
Ако регрут из члана 70. став I. овог правилника одсе-

ли на стални боравак или привремени боравак дужи од 
једне године у другу земљу или ван подручја дипломат-
о м , односно конзуларног представништва СФРЈ, пријаву 
промена доставља, на начин предвиђен у члану 71. овог 
правилника, дипломатском, односно конзуларном пред-
ставништву СФРЈ надлежном за подручје на које се досе-
лио. Дипломатско, односно конзуларно представништво 
СФРЈ коме је пријављена та промена дужно је да затражи, 
у року од петнаест дана од дана пријављивања, евиденци-
они картон од дипломатког, односно конзуларног пред-
ставништва које је до тада то лице водило у евиденцији, 
ради увођења у војну евиденцију. 

Члан 74. 
По истеку календара^ године у којој је регрут који 

стално борави у иностранству и који је уведен у евиденци-
ју регрута са сталним боравком навршио 27 година живо-
та, дипломатско, односно конзуларно представништво 
СФРЈ код кога је уведен у војну евиденцију преноси његов 
картон из евиденције регрута у евиденцију лица у резер-
вном саставу. 

Дипломатско, односно конзуларно представништво 
СФРЈ поступа на начин прописан у ставу I. овог члана и 
кад регрут на сталном боравку у иностранству, који је код 
тог представништва уведен у евиденцију, одслужи војни 
рок у Југославији. 

Лицу из ст. 1. и 2. овог члана чији је картон пренесен 
из евиденције регрута у евиденцију лица у резервном сас-
таву дипломатско, односно конзуларно представништво 
СФРЈ које га води у евиденцији издаје, на његов захтев, 
уверење да је регулисало обавезу служења војног рока у 
смислу Закона о војној обавези. 

Члан 75. 
Регрут коме је издато одобрење за привремени или 

стални боравак у иностранству не позива се у земљу ради 
регрутовања и упућивања на служење војног рока док му 
траје одобрење. 

Ако регрут коме је издато одобрење за стални бора-
вак у иностранству, односно регрут који поред држављана 
ства СФРЈ има и страно држављанство жели да служи вој-

ни рок, подноси захтев дипломатском, односно конзулар-
ном представништву СФРЈ код кога је уведен у војну еви-
денцију. Дипломатско, односно конзуларно представниш-
тво СФРЈ доставља молбу, са својим мишљењем, на реша-
вање Савезном секретаријату за народну одбрану. О реше-
њу по молби обавештава се подносилац молбе преко дип-
ломатског, односно конзуларног представништва СФРЈ 
коме је поднео захтев. 

Члан 76. 
Сагласност за продужење боравка регрута у инос-

транству из члана 58. став I. Закона о војној обавези даје 
старешина организације^ јединице Савезног секретарија-
та за народну одбрану у чијем су делокругу послови војне 
обавезе. 

Члан 77. 
Регрута коме је одобрен стални боравак у иностран-

ству, односно регрута који поред држављанства СФРЈ има 
и страно држављанство, a врати се у СФРЈ на стални бора-
вак или дође на боравак дужи од једне године пре истека 
календарске године у којој навршава 27 година живота, 
надлежни војнотериторијални орган на чијој територији 
се налази његово пребивалиште или боравиште позваће 
на регрутовање. Ако регрут на регрутовању буде оцењен 
способним или ограничено способним за војну службу, 
надлежни војнотериторијални орган упућује га на 
служење војног рока у смислу члана 62. Закона о војној 
обавези. 

Регрута из става I. овог члана који дође у СФРЈ по ис-
теку године у којој је навршио 27 година живота, a из-
вршавао је своје регрутне обавезе, што се доказује по-
тврдом надлежног дипломатског, односно конзуларног 
представништва СФРЈ, надлежни војнотериторијални ор-
ган позива и упућује на лекарски преглед ради утврђива-
ња и оцењивања способности за војну службу. Ако тај рег-
рут буде оцењен способним или ограничено способним за 
војну службу, решењем надлежног војнотериторијалног 
органа преводи се у резервни састав и уводи у евиденцију 
лица у резервном саставу. ' 

Члан 78. 
Дипломатско, односно конзуларно представништво 

СФРЈ у иностранству престаје да води евиденцију о вој-
ном обвезнику: 

1) кад се одсели на стални или привремени боравак 
дужи од једне године ван подручја тог представништва; 

2) кад се врати у СФРЈ на сталан боравак; 
3) кад му престане војна обавеза у смислу члана 8. За-

кона о војној обавези; 
4) кад умре или буде оглашен умрлим или несталим. 

Члан 79. 
О жалби против одлуке дипломатског, односно кон-

зуларног представници ва СФРЈ у вези са извршавањем 
војне обавезе војног обвезника на привременом или стал-
ном боравку у иностранству из члана 75. став 5. Закона о 
војној обавези решава начелник Генералштаба оружаних 
снага СФРЈ. 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 80. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о вршењу војне обавезе („Службени лист 
СФРЈ", бр. 40/86 и 43/89). 

Члан 81. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезни секретар за народну 
одбрану генерал армије, 
Вељко Кадијевић, с. р. 
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654. 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

H i l . Закона о рачуноводству („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90), Савезни завод за статис-
тику утврђује 

К О Е Ф И Ц И Ј Е Н Т Е 
РАСТА ЦЕНА И КОЕФИЦИЈЕНТ РАСТА ТРОШКОВА 

ЖИВОТА У СФРЈ 
1. Месечни коефицијент раста цена произвођача ин-

дустријских производа у августу 1991. године у односу на 
јул 1991. године је 0,090. 

2. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја августа је 0,805. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја августа је 0,077. 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у августу 1991. године у односу на исти ме-
сец претходне године је 1,139. 

5. Месечни коефицијент раста ц^на на мало у августу 
1991. године у односу на јул 1991. године је 0,080. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја августа је 0,752. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја августа је 0,073. 

8. Коефицијент раста цена на мало у августу 1991. го-
дине у односу на исти месец претходне године је 1,157. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици Југославији у пе-
риоду од почетка године до краја августа 1991. године у 
односу на просек трошкова живота у Социјалистичкој Фе-
деративној Републици Југославији у 1990. години је 0,690. 

Бр. 001-2433/1 
4. септембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 

статистику, 
др Драгутин Групковић, с. р. 

655. 
На основу члана 13. став 3. и члана 80. став I. тачка 8. 

Закона о Народној банци Југославије и јединственом мо-
нетарном пословању народних банака република и народ-
них банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), у вези са чл. 36. до 40. За-
кона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 64/89 и 29/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ БЛАГАЈНИЧКИХ 

ЗАПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
1. У Одлуци о издавању благајничких записа Народ-

не банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89, 
7/90, 10/90, 27/90, 42/90, 8/91, 22/91 и 44/91), у тачки 2. 
став 3. речи: „20.000.000.000 динара" замењују се речима: 
„25.000.000.000 динара". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 247 
3. септембра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

656. 
На основу члана IO. став 6, члана 15. и члана 80. став 

I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), a у вези са Зако-

ном о привременим мерама о циљевима и задацима зајед-
ничке монетарне политике у 1991. години („Службени 
лист СФРЈ", бр. 84/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ ПРОДУЖАВАН^ ВАЖЕЊА ОД-
ЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КВОТА ЗА ДАВАЊЕ РЕЕС-
КОНТНИХ И ЛОМБАРДНИХ КРЕДИТА БАНКАМА У 

ДРУГОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1991. ГОДИНЕ 
1. Важење Одлуке о утврђивању квота за давање реес-

контних и ломбардних кредита банкама у другом троме-
сечју 1991. године („Службени лист СФРЈ", бр. 23/91, 
36/91, 44/91, 48/91 и 58/91) привремено се продужава до 
30. септембра 1991. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 248 
3. септембра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

657. 
На основу члана 20. став I. тачка l, члана 21. став I. и 

члана 80. став 1. тачка 12. Закона о Народној банци Југос-
лавије и јединственом монетарном пословању народних 
банака република и народних банака аутономних покраји-
на („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Са-
вет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЖАВАЊА МИ-

НИМАЛНЕ ликвидност БАНАКА 
Т . У Одлуци о начину одржавања минималне ликвид-

н о с т банака („Службени лист СФРЈ", бр. 23/91, 48/91 и 
58/91), у тачки I. став 3. на крају тачка се замењује зарезом 
и додаје текст, који гласи: ,,у периоду од 11, септембра до 
IO. октобра 1991. године процент 11,2 и у периоду од l i . 
октобра до IO. новембра 1991. године процент 7,6.". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 249 
3. септембра 1991. године 
Београд 

Председник Савета 
гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

658. 
На основу члана l i , члана 12. став I. и члана 80. став 

I. тачка 6. Закона о Народној банци Југославије и једин-
ственом монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОЈ РЕЗЕРВИ БА-

НАКА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

I. У Одлуци о обавезној резерви банака код Народне 
банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 47/89, 
63/89, 74/89, 81/89, 3/90, 42/90, 59/90, 79/90, 8/91, 22/91, 
48/91 и 58/91), у тачки 2. ст. 2. и 3. бришу се. 

Досадашњи став 4, који постаје став 2, мења се и гла-
си: 

„Изузетно од става I. одредба под I ове тачке, банке 
ће у периоду од l i . септембра до IO. октобр!а 1991. године 
обрачунавати и издвајати обавезну резерву по стопи од 
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6,9% и од l i . октобра до IO. новембра 1991. године по сто-
пи од 12,0%.". 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 3. и 4. 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се од 11. септембра 1991. године. j 

О. бр. 250 Председник Савета 
3. септембра 1991. године гувернера 
Београд гувернер, 

Народне банке Југославије, 
Д,ушан Влатковић, с. р. 

659. 
На основу члана 20. став I. тачка 6, члана 25. и члана 

80. став I. тачка 9. Закона о Народној банци Југославије и 
јединственом монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 61/90), Савет 
гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ДАВАЊА КРЕДИТА БАНКАМА И ДРУГИМ ФИНАН-
СИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТИ 
I. У Одлуци о условима и начину давања кредита 

банкама и другим финансијским организацијама за 
одржавање дневне ликвидности („Службени лист СФРЈ", 
бр. 8/91, 15/91, 20/91, 22/91, 23/91, 30/91, 32/91, 40/91, 
46/91,48/91 и 58/91), тач. 7, 7а, 76, 7ц, 7д. и 7е. замењују се 
новим тач. 7. и 7а, које гласе: 

„7. Изузетно од одредаба тачке 3. одредба под I и тач-
ке 6. ове одлуке, банке могу у септембру 1991. године сва-
ког дана користити кредит за ликвидност, a у периоду од 
I. октобра до 31. децембра 1991. године - двадесет радних 
дана у току месеца, с тим што се тај кредит по основу бла-
гајничких записа које су банке обавезне да упишу по осно-
ву прописа о начину одржавања минималне ликвидности 
може користити у септембру 1991. године до изнрса од 
40%, a у периоду од I. октобра до 31. децембра 1991. годи-
не до износа од 30% номиналне вредности тих записа. 

7а. Изузетно од одредаба тач. З, 4, 5. и 6. ове одлуке, 
банке које су у периоду од I. јануара до 31. јула 1991. годи-
не имале нето-смањење девизне штедње могу у периоду 
др 31. децембра 1991. године сваког дана користити кре-
дит за ликвидност по основу благајничких записа банака и 
комерцијалних записа - до износа од 100% њихове номи-
налне вредности, без обзира на рок на који су издати и 
време које преостаје до њиховог доспећа. 

Коришћење кредита из става I. ове тачке изнад изно-
са који је коришћен у смислу тачке 3. одредбе под 5 и 6 ове 
одлуке ниједног дана не може бити веће од износа динар-
ске противвредности нето-смањења девизне штедње у пе-
риоду јануар-мај, увећаног за 30% динарске противвред-
ности нето-смањења девизне штедње у јуну 1991. године и 
за ^0% динарске противвредности нето-смањења девизне 
штедње у јулу 1991. године, израчунато^ на основу куму-
лативног обрачуна за прво тромесечје и месечних обрачу-
на за април, мај, јуни и јули 1991. године по методологији 
којаје примењивана за 1990. годину на основу Упутства о 
начину плаћања реализованих курсних разлика и камата 
на износ јавног дуга („Службени лист СФРЈ", бр. 33/90). 

Износи кредита из става 2. ове тачке могу бити пове-
ћани од I. октобра за 50% динарске џротиввредности нето-
-смањења девизне штедње у августу, од I. новембра за 50% 
динарске противвредности нетО-смањења девизне штедње 
у септембру и од I. децембра за 50% динарске противвред-
ности нето-смањења девизне штедње у октобру 1991. годи-
не, израчунатог на основу месечних обрачуна према упут-
ству из става 2. ове тачке. 

Изузетно, на смањење девизне штедње коју су банке 
преузеле од банака у стечају, уместо процената 30 и 50 у 
ставу 2. и процента 50 у ставу 3. ове тачке примењиваће се 
процент 100.". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 251 Председник Савета 
3. септембра 1991. године ' гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

660. 
На основу члана 46. став 3. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90) и члана 80. став I. тачка 29. Закона о Народној 
банци Југославије и јединственом монетарном пословању 
народних банака република и народних банака аутоном-
них покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 34/89, 88/89 и 
61/90), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ УВОЗА РОБЕ 

И УСЛУГА УНАПРЕД 
1. У Одлуци о плаћању увоза робе и услуга унапред 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 51/91), у тачки 3. на крају тач-
ка се замењује зарезом и додају речи: „плаћање увоза ро-
бе и услуга које се врши документарним акредитивом, 
плаћање увоза лекова, медицинског материјала и помага-
ла, медицинске опреме и резервних делова за одржавање 
те опреме, као и за плаћање увоза књига, часописа, днев-
них листова, периодичних публикација, уџбеника, других 
учила и штампе.". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр. 252 Председник Савета 
3. септембра 1991. године гувернера 
Београд гувернер 

Народне банке Југославије, 
Душан Влатковић, с. р. 

У К А З И 

На основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕ-
ПУБЛИЦИ НИГЕР И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАН РЕД-
НОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛА-

ВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ НИГЕР 

I 
Опозива се 
Влатко Ћосић са дужности изванредног и опуномоће-

ног амбасадора Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у Републици Нигер. 

II 
Поставља се 
др Илија Јанковић, изванредни и опуномоћени амба-

садор Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
у Републици Нигер, за изванредног и опуномоћеног амба-
садора Социјалистичке Федеративне Републике Југослави-
је у Републици Нигер, са седиштем у Лагосу. 

I 
Савезни секретар за 

овај указ. 

IH 

иностране послове извршиће 
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IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

ОДЛИКОВАЊА 

У. бр. 19 
14. августа 1991. године 
Београд 

Председник 
Председништва СФРЈ, 

Стјепан Месић, с. р. 

S 

На основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 
РЕПУБЛИЦИ ИНДИЈИ 

I 
Опозива се 
др Ернест Петрич са дужности изванредног и опуно-

моћеног амбасадора Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије у Републици Индији, крји, на лични за-
хтев, уз сагласност Републике Словеније, жели да се врати 
у земљу. 

II 
Савезни секретар за иностране послове извршиће 

овај указ. 

IH 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 20 
15. августа 1991. године 
Београд 

Председник 
Председништва СФРЈ, 
Стјепан Месић, с. р. 

На основу члана 315. тачка 5. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУ-
НОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 
КРАЉЕВИНИ НЕПАЛ 

I 
Опозива се 
др Ернест Петрич са дужности изванредног и опуно-

моћеног амбасадора Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије у Краљевини Непал, који, на лични за-
хтев, уз сагласност Републике Словеније, жели да се врати 
у зем^у. 

II 
Савезни секретар за иностране послове извршиће 

овај указ. 

Ili 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 21 
15. августа 1991. године 
Београд 

Председник 
Председништва СФРЈ, 
Стјепан Месић, с. р. 

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 
- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 

значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

пуковници: Божиновић Радомира Топлица, Ненић 
Милана Владимир, Рогић Драгутина Милинко; 

- за нарочите заслуге у стварању и ширењу братства 
и јединства међу нашим народима и народностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБРНИМ 
ВЕНЦЕМ 

пуковници: Бан Андра Јосип, Бојић Драгољуба Ми-
ливоје, Бошковић Радомира Душан, Дорословац Љубе 
Милан, Јанев Ристе Пантелеј, Караџић Станка Гвозден, 
Костић Милана Часлав, Кошутић Фрање Карло, Крстић 
Аритона Звонимир, Лукић Ненада Предраг, Марковић То-
дора Мирољуб, Ступар Милана Јован, Здравковић Јакова 
Спасоје, Зец Љубана Драгомир; 

капетани бојног брода: Ђорђевић Бранка Петар, Ра-
дуловић Рада Душан, Рајниш Јосипа Звонимир; 

потпуковници: Јовановић Војислава Братислав, Ми-
рић Игњатија Богдан, Ризамулић Вехбије Хилмија; 

- за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
пуковници: Бојковић Ђорђа Томислав, Дуковић Гвоз-

дена Будимир, Мацут Милоша Миодраг, Марек Ивана 
Винко, Мартиновић Љубисава Мирослав, Миленковски 
Спасе Благоје, Митић Видана Светислав, Потпара Љубе 
Милић, Радошевић Радомира Ратко, Радовановић Милана 
Томислав, Златић Николе Илија, Злобец Албина Албин; 

капетан бојног брода Корун Јосипа Антон; 
потпуковници: Додић Петра Станиша, Граховац 

Максима Момчило, Кисели Петра Фрањо, Косановић Са-
ве Ђорђе, Павковић Томе Небојша, Петровић Светолика 
Драшко, Станковић Василија Илија, Шашо Симе Бранко, 
Узелац'Драгомира Милан; 

капетани фрегате: Бертонцељ Мирослава Томаж, Те-
јић Душана Слободан; 

заставници Г класе: Агатоновић Радосава Алексан-
дар, Фук Петра Владимир, Мазић Милана Гаврило, Ста-
нимировић Радована Вујадин, Судимац Љубисава Живо-
јин; 

грађанско лице на служби у ЈНА Стипаничев Јосе 
Драгутин; 

- за нарочите заслуге у изградњи и јачању оружаних 
снага и за нарочите успехе у руковођењу јединицама 
оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у њиховом учвршћивању и оспособљавању за 
одбрану независности Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије 

ОРДЕНОМ НАРОДНЕ АРМИЈЕ СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

контраадмирал Ерцеговић Лазе Никола; 
пуковници: Ђурђић Младена Радован, Јањић Алек-

сандра Стојадин, Костић Владимира Саво, Маринковић 
Матије Миленко, Милекић Милена Радомир, Павловић 
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Радисава Милан, Савичевић Саве Момчило, Стефановић 
Добросава Мирко, Свитлица Митра Томо, Вичић Блашка 
Обрад, Живановић Сретена Милутин; 

капетани бојног брода: Кралевски Кирила Симеон, 
Марелић Динка Милан, Петровић Ђурђа Сибин, Радовић 
Драге Жарко, Смољеновић Илије Петар, Тимотијевић 
Богдана Миомир, Вучак Славка Зоран; 

потпуковници: Бонџић Милије Михаило, Цвјетан 
Миливоја Љубомир, Димитријевић Милована Саво, Ка-
лањ Душана Бранко, Кукић Илије Маринко, Мирковић 
Миле Марко, Обрадовић Стеве Раде, Совтић Драгомира 
Димитрије, Ускоковић Спасоја Грујица; 

i 
- за примерне заслуге и умешност у раду на развија-

њу сталног полета ради остваривања Постављених задата-
ка у јединицама којима руководе, као и за стварање услова 
за постизање изузетно добрих успеха у својим јединицама 
и установама 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА ЗЛАТНИМ 
МАЧЕВИМА 

пуковници: Ђорђевић Божидара Новица, Карапанџа 
Станка Томислав, Пејић Богосава Милорад; 

потпуковници: Анђелковић Мирка Витомир, Басарић 
Стевана Драгутин, Бранковић Душана Илија, Дакић Јове 
Бранко, Ђурђић Мирка Божидар, Ђурђић Милана Ми-
лош, Џамбас Ђуре Остоја, Габерц Јосипа Златан, Хаџић 
Сулејмана Мустафа, Ибрајтер Божидара Душан, Јанковић 
Милутина Живорад, Јоксимовић Радомира Драгомир, Јо-
сиповић Милоша Душан, Јовић" Драгише Радослав, Кос-
тур Илије Божо, Лужија Мирка Ранко, Максимовић Тимо-
тија Братимир, Матић Рајка Стеван, Михић Светозара 
Милан, Мишкељин Ивана Миливој, Мутић Миле Славко, 
Опачић Андрије Јово, Паучинац Халила Џемаил, Павети-
чек Мирка Звонко, Петровић Стојана Петар, Поповић Јо-
вана Словен, Родић Живка Слободан, Сладојевић Бранка 
Богдан, Соколовић Драгана Милан, Спасојевић Радојка 
Милорад, Станић Негована Чедомир Станић Глиге Ми-
лош, Шпановић Милана Илија, Ташковић Благоје Живо-
та, Васић Павла Ђорђе, Вранић Јосипа .^Јосип, Вулетић 
Драгомира Александар, Вуловић Милоша Велисав, Зом-
борчевић Стипана Петар, Живановић Душана Андреја, 
Живковић Јована Верољуб; 

капетани фрегате: Доко Грге Илија, Фрањковић Па-
вао Звонимир-Владимир, Мустафић Адема Енвер, Симо-
новић Миленка Зоран; 

мајори: Ђорђевић Војислава Миодраг, Хаџић Абду-
лаха Алем, Јерковић Марина Јуре, Обрадовић Бранислава 
Ђорђе, Срнић Драгомира Радован, Шими^ић Шиме Ми-
љенко; 

капетани I класе: Чуић Николе Никола, Кресојевић 
Гавре Богдан, Петрић Славка Иван, Живковић Љубомира 
Петар, Живковић Милоша Радован; 

заставници I класе: Ћетковић Раде Маринко, Видо-
вић Ивана Динко, i 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

потпуковници: Марјановић Симе Бошко, Мујезино-
вић Хасиба Мустафа; 

мајор Ћетковић Симе Никола; 
заставници I класе: Глигорић Милутина Зоран, Мар-

ковић Тодора Вукашин, Мијатовић Радована Саво, Мрко-
њић Александра Владан, Пешић Милије Душан, Слијепац 
Ђорђа Ранко, Станковић Алексе Војислав, Стефановић Је-
ремије Драган, Шишовић Јеротија Данило, Вујадиновић 
Радојка Срећко; 

заставник Перић Драгослава Милинко; 

- за заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 
потпуковници: Бјелица Које Митар, Цветковић Влај-

ка Душан, Крстић Мирослава Ненад, Ласковић Гојка 
Бранко, Пикула Вељка Радојица; 

мајори: Станчуловић Милана Славољуб, Томић 
Боже Анто; 

капетан I класе Пајчин Ђорђа Мирко; 
капетан Тимотијевић Павла Томислав; 
заставници I класе: Бранковић Александра Витомир, 

Црнковић Рудолфа Рудолф, Калчић Љубе Јосип, Палиго-
ров Горге Тома, Павић Бранка Лука, Радусиновић Саве 
Лазар, Ракас Мирка Милан, Стевовић Александра Жели-
мир, Суботић Блажа Ратко, Жарковић Драге Тривун; 

заставници: Ангеловски Трајка Томе, Фулир Људеви-
та Бранко, Мандић Новака Миле, Врачарић Видосава Љу-
биша; 

грађанска лица на служби у ЈНА: Балић Спасоја Или-
ја, Беламарић Вице Никола, Боснић Тодора Чедомир, Бос-
нић Николе Лука, Далипи Сабрије Далип, Ђорђевић Дра-
гутина Станоје, Ђорђевић Драгутина Зоран, Добрић Жа-
рка Мирољуб, Христов Вукана Војка, Јагањац Бајре Хусе-
ин, Каракаш Јосипа Душан, Крнић Стипе Марко, Матије-
вић Јакова Душан, Миладиновић Бранка Борисав, Новта 
Јанка Бошко, Окиљевић Крсте Живојин, Папић Марка 
Владимир, Пажанин Божидара Ратомир, Петковић Марка 
Јован, Петровић Живана Владислав, Радоњић Марка 
Божидар, Стегић Петра Јосип, Томић Илије Милан, Berap 
Ивана Ратко, Веселић Мирка Дојчин, Вуксановић Илије 
Крсто, Живковић Ђуре Радојка; 

- , за нарочите заслуге у изградњи и јачању оружаних 
снага и за нарочите успехе у руковођењу Јединицама 
оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у њиховом учвршћивању и оспособљавању за 
одбрану независности Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије 

ОРДЕНОМ НАРОДНЕ АРМИЈЕ СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

потпуковници: Ћудић Мује Сеад, Ђорђевић Драгољу-
ба Михаило, Гавриловић Милана Љубиша, Крга Михајла 
Милан, Љубојев Саве Светомир, Милутиновић Радоја Са-
ша, .Подунавац Милоша Драган, Радојевић Милојка 
Стражимир, Стојичевић Стојића Миодраг; 

капетани фрегате: Ђукић Марка Ратко, Јованов Ди-
митрија Милан, Јовановић Јована Данило; 

мајори: Доброта Јована Петар, Фиолић Јосипа Стје-
пан, Гавриловић Сава Миодраг, Грујић Драгоја Душан, 
Јовановић Живка Милорад, Кобиљар Селмана Исмет, Ку-
јачић Косте Љубо, Покорни Јосипа Славко, Стоиљковић 
Боривоја Предраг, Судар Радомира Божидар; 

капетани I класе: Цавник Јоже Бојан, Цвијетић Мар-
ка Михајло, Хекић Хасиба Мустафа, Милош Бранка Стје-
пан, Никић Аранђела Ђорђе, Устић Нике Слободан, Васић 
Живка Мирко; 

капетан Антић Радосава Милија; 
заставници I класе: Ацић Радмила Слободан, Бјела-

јац Ђурађа Борислав, Брљевић Шимуна Јозо, Ивић Уроша 
Радомир, Јанковић Милоша Драгољуб, Костић Чедомира 
Слободан, Мајкић Бранка Бранислав, Марунић Ђуре Вла-
до, Петровић Миладина Томислав, Радојичић Петра Рато-
мир, Симић Србислава Александар, Шекељић Николе Ми-
лун, Топузовић Миодрага Борисав, Вујачић Ђорђа Слобо-
дан, Вуковић Љубомира Слободан, Зетовић Јосипа Божо; 

заставници; Дан Иванке Слободан, Гагић Андрије, 
Ђуро, Иванда Андрије Ивица, Кнежевић Пере Симо; 

старији водници I класе: Бајић Мила Бранко, 
Кожухар Златка Јосип; 

грађанска лица на служби у ЈНА: Анђелић Марина 
Стипе, Чвркић Милана Милета; 

- за примерне заслуге и умешност у раду на развија-
њу сталног полета ради остваривања постављених задата-
ка у јединицама којима руководе, као и за стварање услова 
за постизање изузетно добрих успеха у својим јединицама 
и установама 

ОРДЕНОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ СА СРЕБРНИМ 
МАЧЕВИМА 

потпуковник Драгичевић Симе Лука; 
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мајори: Дамјановски Станка Мирко, Јовановски Ва-
сила Роберт, Лемић Душана Бошко, Ложњаковић Мило-
ша Душан, Пајић Хабиба Изет, Пивачић Јерка Ивица, 
Спасојевић Милоша Миливоје, Станковић Бранислава Ве-
лимир; 

капетани корвете: Милановић Милорада Небојша, 
Шароњић Бахе Атиф; 

капетани I класе: Барашин Петра Остоја, Бјелица 
Марка Милан, Бован Душана Срећко, Бранковић Радис-
лава Зоран, Ђокић Најдана Зоран, Ђуровић Пере Мило-
мир, Филиповић Љубисава Зоран, Рајчић Рајка Бранислав, 
Гњидић Бранка Маринко, Грубешић Марка Жељко, Хрис-
товски Димитрије Бенко, Имамовић Хамида Хусо, Ивано-
вић Срећка Драгомир, Јеловац Милорада Предраг, Јова-
новић Рада Миле, Кадовић Пунише Миливоје, Карановић 
Триве Јован, Кнежевић Драга Душко, Кузмановић Николе 
Милутин, Манчић Драгољуба Златко, Марковић Миливо-
ја Радоје, Милисављевић Богољуба Милета, Можина Ан-
тона Миран, Николић Божидара Драган, Ојданић Милије 
Милун, Павлица Драгутина Стеван, Посавец Стјепана 
Златко, Самарџић Мирка Здравко, Савчић Момира Мило-
мир, Смиљанић Војислава Милан, Тадић Радована Сто-
јан, Војчић Радована Бранимир, Вуковић Саве Драган, 
Зиндовић Максима Зоран; 

поручници бојног брода: Гуслов Ђуре Жељко, Тро-
шић Николе Живко; 

капетани: Буква Милутина Милорад, Дардаган Шућ-
рије Шевко, Ђапа Ђурађа Горан, Хасановић Авлије Сабит, 
Кањо Михаља Шандор, Маљцев Николе Љубомир, Миро-
вић Рајка Миленко, Омерашевић Зеира Мевлудин, Пруги-
нић Ђуре Милан, Радојичић Милана Радомир, Вранеше-
вић Петра Владо; 

поручник фрегате Џелатовић Миодрага Драган; 
поручници: Јовичинац Тихомира Србољуб, Мајхер 

Михајла Звонко, Пурић Леонарда Ђуро, Салиховић Алије 
Хајрудин; 

заставници I класе: Бачић Марка Несто, Црвелин 
Ивана Шиме, Горичан Ивана Бруно; 

заставници: Богдановић Милоша Новица, Кнежевић 
Које Милан, Марић Раде Душан, Павловић Живка Милан, 
Стојменов Димитра Бане, Вуловић Вучине Славимир; 

старији водници I класе: Бајс Бранка Звонко, Књазо-
вић Јана Јано, Кокотовић Михаила Младен, Малеш Нике 
Љубо, Стојковски Цветкова Миливоја, Жабић Марка Гој-
ко; 

старији водници: Гаковић Видака Слађан, Милојица 
Драгана Милан, Мославац Блаже Златко; 

грађанска лица на служби у ЈНА: Ацић Миле Васо, 
Агбаба Милана Гојко, Бећировић Муле Брацо, Чекрлија 
Ђорђа Небојша, Дараган Николе Зоран, Ђукић Душана 
Радован, Ђурашин Фрање Фрањо, Карановић Душана Ни-
кола, Ледер Јосифа Ката, Панџић Владе Слободан, Вор-
гић Бранка Зорица, Врањковић Душана Обрад; 

- за залагање и постигнуте успехе у раду 

МЕДАЉОМ РАДА 
грађанска лица на служби у ЈНА: Аџић Мирка Бош-

ко, Андрић Анте Ивица, Арбутина-Јовић Милана Мира, 
Баић Марка Раде, Барбић Николе Василије, Беговић Ахме-
та Изет, Бјелић Милана Ружица, Благојевић Ђорђа Мла-
ден, Блажев Јере Анте, Боснар Владимира Мирослав, 
Бошњак Ристе Миленко, Божић Томе Иван, Бркљача Јова-
на Љубица, Цацан Ахмеда Акиф, Ченгић Рифата Абдулах, 
Нога Николе Петар, Чосо Рада Златко, Чотра Васе Јован, 
Ћатибовић Хамзалије Џевад, Ћурлић Чеде Татјана, Дар-
дић Радојке Ненад, Деспот Спасе Владимир, Ђекић Васе 
Видосав, Ђурђић Ђорђа Радоје, Ђурић Татомира Љубод-
раг, Ђурковић Петра Владо, Докљанов Станка Мирјана, 
Драгојевић Ивана Анте, Дулибић Ивана Анте, Дунатов 
Фране Маријо, Цанић Дервиша Исмета, Ерић Станимира 
Слободан, Фантић Анте Риндо, Францесховић Андрије 
Марко, Гачић Милутина Ранко, Тржан Милице Марица, 
Илијевић Славка Душан, Јаковљевић Иве Бранко, Јевери-
чић Гојка Мирјана, Језерник Венцеслава Марија, Јочић 
Машана Зоран, Јосифовић Радише Миливоје, Јовановић 
Томе Бранко, Југовић Ђорђа Ненад, Јурић Мате Анте, Јур-

лин Мате Нељка, Кахрица Авде Фадила, Капић-Јусић Аси-
ма Умихана, Капо Назифа Мустафа, Келава Николе Божо, 
Кљаић Мојсија Радојка, Копања Ђуре Јадранка, Корлат 
Милана Јован, Корман Ибре Мидхат, Корсић Карла Бо-
риша. Ковачевић Проке Рајко, Ковачић Фрање Стјепан, 
Лазић Иве Јакша, Ловрић Јакова Иво, Лубурић Марка Бо-
сиљка, Лучан Томе Стјепан, Лучић Предислава Драган, 
Луковић Вјекослава Тонка, Малинић Мирка Мироја, Ма-
равић Марина Вјекослав, Марић Васкрсије Велимир, Ма-
тов Анте Јадран, Михаљевић Јове Миодраг, Милошевић 
Милорада Властимир, Миовчић Сретена Дана, Млинаре-
вић Илије Душан, Момчиловић Миле Љерка, Моровић 
Виктора Горан, Мужинић Јозе Иван, Николић Душана 
Живан, Обрадовић Ратка Перса, Обрадовић Николе Вид, 
Обреновић Стеве Милан, Оцић Васе Ивица, Опетук Јосипа 
Иван, Паић Думе Жељко, Палавра Реце Хусо, Павков Ви-
томира Ђорђе, Перичић Нике Слободан, Перовић Јована 
Петар, Петковић Трипе Сандро, Петричевић Шпире Бран-
ко, Планинац Ивана Никола, Почанић Ива Илко, Почанић 
Гргура Миодраг, Полић Маријана Јосип, Ристић Љубоми-
ра Зоран, Сабо Андраша Андраш, Сал ат ић Васе Жарко, 
Салиховић Салиха Решад, Савић Боривоја Зоран, Секу-
лић Владимира Вања, Сладек Ивана Иван, Смиљковић 
Саве Љубинка, Стамбол Хасана Нихад, Станковић Милу-
тина Мирослав, Станковић Станка Стојан, Станојловић 
Миодрага Драгиша, Стевовић Благоја Никола, Шапковић 
Јураја Никола, Шаре Иве Винко, Шимунић Драге Злата, 
Шкорић Боже Ђорђе, Шпирић Јове Илија, Тичевић Наила 
Сафет, Трупчевић Драгутина Драгутин, Вишић,Шиме Ви-
нко, Вучковић Саве Грујица, Здравковић Благоја Војислав, 
Зорић Симе Милан; 

- за примеран рад на развијању полета за остварива-
ње постављених задатака, као и показивање старешинских 
и војничких особина које служе за пример другима 

МЕДАЉОМ ЗА ВОЈНЕ ЗАСЛУГЕ 
капетан I класе Чеман Мијајла Павле; 
капетани: Бојковић Мирослава Зоран, Галун Венчес-

лава Мирослав, Главуртић Николе Анте, Гргић Стјепана 
Дарко, Јакобовић Антуна Владимир, Комленац Стеве Ми-
лан, Мирошљевић Бошка Ранко, Новоселић Ђуре Радо-
ван, Обреновић Томислава Љубинко, РаденковићБогољу-
ба Драган, Радовановић Миленка Милош, Ракић Јована 
Горан, Секулић Милисава Миодраг; 

поручници: Кујовић Арслана Џибо, Машиновић 
Смаила Бајро, Матовић Радомира Милутин, Понош Мар-
ка Здравко, Продановић Драгутина Миливој, Стевановић 
Бранка Зоран, Вуковић Ђорђа Предраг; 

потпоручник Филиповић Радисава Драган; 
старији водници: Барабановски Тодора Тони, Бару-

чија Хамида Шемсо, Божиловић Ђуре Драган, Церовац 
Немање Небојша, Цветановић Витомира Бобан, Ђокић 
Слободана Милисав, Џодић Предрага Радимир, Ивановић 
Драгослава Миодраг, Јакимовски Борка Бранко, Јовичић 
Саве Зоран, Коцев Јована Илчо, Марковић Јаблана Гор-
дан, Перић Часлава Горан, Пратнемер Владимира Жељ-
ко, Станисављевић Драгомира Зоран, Шкалец Максими-
лијана Дарко, Томашевић Гојка Милован, Вељковић Жи-
војина Небојша; 

водници I класе: Бегић Мује Атиф, Јованов Николе 
Драган, Катанић Здравка Арсеније, Митровић Михајла 
Слободан, Муратовић Идриза Михад, Остојић Марка Ми-
ле, Пејовић Милована Милинко, Шоргић Петра Зоран; 

грађанска лица на служби у ЈНА: Аврамовић Стани-
ше Слободан, Балтић Николе Милутин, Бјелогрлић Ду-
шана Томислав, Ћирић Ристе Драган, Глигоријев(ић Ми-
лорада Зоран, Јовановић Владимира Драгутин, Комичан 
Божидара Виктор, Ковачевић Луке Синиша, Махмутовић 
Незира Азиз, Мајетић Фрање Милан, Марић Милана Јозо, 
Ненадић Јове Никола, Павловић Радована Милан, Петро-
вић Јерка Томислав, Поповић Живојина Гојко, Самарџија 
Јоша Славо, Стојаковић Бранка Душко. 

Бр. 88 
22. децембра 1990. године 
Београд 

Председник 
Председништва СФРЈ, 
др Борисав Јовић, с. р. 
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Страна 
657. Одлука о измени Одлуке о начину одржавања 

минималне ликвидности банака 1091 

658. Одлука о изменама Одлуке о обавезној резерви 
банака код Народне банке Југославије 1091 

659. Одлука о изменама Одлуке о условима и начи-
ну давања кредита банкама и другим финансиј-
ским организацијама за одржавање дневне лик-
видност 1092 

660. Одлука о допунама Одлуке о плаћању увоза 
робе и услуга унапред — 1092 

Укази 1092 

Одликовања 1093 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 

653. Правилник о вршењу војне обавезе 1073 

/Коефицијент раста цена и коефицијент раста 
трошкова живота у СФРЈ 1091 

655. Одлука о измени Одлуке о издавању благајнич-
ких записа Народне банке Југославије 1091 

656. Одлука о привременом продужавању важења 
Одлуке о утврђивању квота за давање реескон-
тних и ломбардних кредита банкама у другом 
тромесечју 1991. године 1091 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 

Петак, 6 септембар 1991. 


