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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Петак, 11. јануар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 1              ГОДИНА СХХVII

 
У р е д н и ш т в о  

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)      

Телефон и факс 011/3000-200 

1. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 
а у вези са чланом 119. Закона о одбрани („Служ-
бени гласник РС“, бр. 116/07) и члана 196. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07), 
министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НОСИЛАЦА 
ИЗРАДЕ ПРОПИСА И АКАТА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

ЗАКОНА О ОДБРАНИ И ЗАКОНА 
О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. За доношење прописа за извршење Закона о 
одбрани и Закона о Војсци Србије, овом одлуком 
одређујем унутрашње организационе јединице и ор-
гане управе у саставу Министарства одбране и Вој-
ске Србије за стручне носиоце израде ових прописа. 

Преглед прописа и аката за извршење Закона о 
одбрани (Прилог 1) и Преглед прописа и аката за 
извршење Закона о Војсци Србије (Прилог 2) са 
роковима за њихово доношење чине саставни део 
ове одлуке (у даљем тексту: Преглед). 

2. Стручни носиоци израде одређени Прегле-
дом дужни су да за Народну скупштину, председ-
ника Републике, Владу и министра одбране при-
преме нацрте – предлоге одговарајућих прописа 
тако да се они могу донети и објавити у роковима 
који су одређени у Прегледу. 

Руководиоци унутрашњих организационих је-
диница и органа управе у саставу Министарства од-
бране, као и старешине у Војсци Србије одређени 
за стручне носиоце могу по сопственој оцени да 
формирају стручне радне групе за припрему сложе-
нијих прописа из њиховог делокруга. 

Предлозима прописа из тачке 1. ове одлуке 
морају се ставити ван снаге сви прописи односно 
одговарајуће одредбе тих прописа, који су донети 
на основу овлашћења министра одбране Србије и 
Црне Горе, односно савезног министра за одбра-
ну, на основу прописа Србије и Црне Горе, одно-
сно прописа Савезне Републике Југославије који 
су престали да важе. 

3. Руководиоци организационих јединица у Ми-
нистарству одбране и органа управе у саставу Ми-
нистарства одбране, као и старешине у Војсци Ср-
бије, који су у Прегледу наведени као сарадници у 
припреми одговарајућих прописа дужни су да за ту 
сарадњу ангажују стручна лица из свог састава у 
време које одреде руководиоци у Министарству од-
бране и органу управе у саставу Министарства од-
бране, као и старешине у Војсци Србије – носиоци 
израде одговарајућих прописа. 

4. За сарадњу на припреми прописа чији су овла-
шћени предлагачи и стручни носиоци израде дру-
га министарства у чијем је делокругу доношење 
тих прописа, руководиоци унутрашњих организаци-
оних јединица и органа управе у саставу Мини-
старства одбране и старешине Војске Србије у чи-
јем делокругу је та материја дужни су да на захтев 
тих министарстава одреде одговарајуће стручно ли-
це из свог састава. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 1 
10. јануара 2008. године 

Београд 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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2. 
На основу члана 2. став 5. Правилника о давању 

службених станова у закуп запосленима у Мини-
старству одбране у Војсци Србије („Службени вој-
ни лист“, бр. 31/04 и 33/06), министар одбране до-
носи 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ДАВАЊА НА ПРИВРЕМЕНО 

КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА У СТАМБЕНИМ 
ЗГРАДАМА АДАПТИРАНИХ 

ЗА СТАНОВАЊЕ 

1. Овим упутством уређује се начин давања на 
привремено коришћење заједничких просторија, 
слободног пословног простора, погодних просто-
рија и грађевинског простора у стамбеним зграда-
ма адаптираних у просторије за становање, а који 
немају прописану урбанистичко-грађевинску до-
кументацију коју је издао надлежни орган (у да-
љем тексту: адаптирани простор за становање) из 
члана 2. став 4. Правилника о давању службених 
станова у закуп запосленима у Министарству од-
бране и Војсци Србије („Службени војни лист“, 
бр. 31/04 и 33/06) – у даљем тексту: Правилник. 

2. Запосленима у Министарству одбране и Вој-
сци Србије који имају утврђено право на доделу 
службеног стана и који су разврстани у I групу стам-
бених интересената према Правилнику, може се да-
ти на привремено коришћење простор из тачке 1. 
овог упутства. 

3. Надлежни стамбени орган Министарства 
одбране формира посебну ранг-листу за лица која 
су поднела захтев за доделу адаптираног простора 
за становање, али задржавају место на ранг-листи 
стамбених интересената за доделу службеног ста-
на све док им се не додели адаптирани простор за 
становање. 

Закључењем уговора о закупу адаптираног про-
стора за становање престаје право на доделу слу-
жбеног стана за време трајања уговорног односа. 

4. Посебна ранг-листа формира се за запослене 
у Министарству одбране и Војсци Србије за одго-
варајући гарнизон односно место службовања, 
групу и структуру према одредбама Правилника и 
служи као основ за доделу адаптираног простора 
за становање. 

5. Надлежна стамбена комисија додељује адап-
тирани простор за становање према ранг-листи ли-
ца која су поднела захтев за решавање стамбеног 
питања на овај начин. 

Расподела станова из става 1. ове тачке вршиће 
се на основу претходно донете одлуке о расподели 
адаптираних простора помоћника министра одбра-
не за људске ресурсе, на предлог старешине орга-

низационе јединице Министарства одбране надле-
жне за стамбене послове у складу са чланом 13. 
Правилника. 

6. У свему што није уређено овим упутством 
примењују се одредбе Правилника. 

7. Овим упутством нису обухваћене одлуке ми-
нистра одбране (инт. број 01-128 од 19. априла 1999. 
године, инт. број 1089-11/00 од 14. маја 2001. го-
дине, инт. број 1089-15/00 од 7. августа 2001. годи-
не и инт. број 344-4 од 7. марта 2005. године) којима 
су уређени начин и услови коришћења пословних 
простора у стамбеним зградама којима располаже 
Министарство одбране, а ради стамбеног збриња-
вања професионалних припадника Војске. 

8. Даном ступања на снагу овог упутства пре-
стаје да важи Упутство о давању на привремено ко-
ришћење простора адаптираних за становање (Сек-
тор за људске ресурсе – Управа за кадрове, инт. 
број 406-2 од 8. фебруара 2005. године и Одељење 
за стамбене послове, инт. број 498/05 од 1. новем-
бра 2005. године). 

9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 2 
11. јануара 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
3. 

На основу члана 19. ст. 3. и 4, а у вези са чла-
ном 79, чланом 137. тач. 1. и 3. и чланом 183. став 1. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 116/07), начелник Генералштаба Војске Србије 
доноси 

О Д Л У К У 
О ПРЕНОШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

РЕШАВАЊЕ О ОДНОСИМА У СЛУЖБИ 
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Начелник управе, командант оперативног са-
става и командант Гарде, у оквиру својих организа-
ционих састава, овлашћује се да: 

1) поставља подофицире; 
2) унапређује подофицире; 
3) одређује заступнике подофицирима који су 

привремено спречени да врше дужност и заступ-
нике на упражњена формацијска места за период 
до једне године; 

4) ставља на располагање подофицире, уз прет-
ходно сагледавање потреба Војске Србије; 

5) ставља у стање у служби на лечењу и боло-
вању професионална војна лица; 
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6) решава о удаљењу од дужности подофици-
ра, због разлога из члана 77. ст. 1. и 2. Закона о Вој-
сци Србије; 

7) закључује уговоре о пријему у службу про-
фесионалних војника; 

8) поставља професионалне војнике и решава 
о престанку њихове професионалне војне службе; 

9) распоређује и одлучује о престанку службе 
цивилних лица на служби у Војсци Србије; 

10) одређује цивилна лица на служби у Војсци 
Србије за заступнике на формацијска места про-
фесионалних војника, подофицира и официра до 
чина капетана, уз претходно сагледавање потребе 
Војске Србије; 

11) одлучује о мерама удаљења од функцио-
налне дужности професионалних припадника Вој-
ске Србије и стара се о спровођењу наведених мера. 

2. Начелник Управе за људске ресурсе Генерал-
штаба Војске Србије, поред наслова из тачке 1. овог 
решења, овлашћује се да: 

1) одобрава обнављање уговора о раду за про-
фесионалне војнике; 

2) упућује на усавршавање, преобуку и курсеве 
у организацији Војске Србије професионалне при-
паднике Војске Србије (ако се не разрешавају од ду-
жности). 

3. Овлашћења одређена овом одлуком за регу-
лисање стања у служби професионалних припадни-
ка Војске Србије, обухватају и: 

1) премештаје подофицира из једне јединице 
односно установе у другу или из једног места слу-
жбовања у друго, ако је за те јединице односно уста-
нове надлежан исти старешина; 

2) привремено упућивање професионалних при-
падника Војске Србије из једне јединице односно 
установе у другу, ако је за те јединице односно 
установе надлежан исти старешина. 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 3 
11. јануара 2008. године 

Београд 
Н а ч е л н и к 

генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

4. 
Н А Р Е Д Б А број 5-39 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 24. МАЈА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3, а у вези са тачком 2. алинеја 3. 
Решења о преношењу овлашћења за решавање о одно-
сима у служби у Министарству одбране и Војсци Срби-
је и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском воднику 
ФИЛИПОВИЋ Сребрена МИРОСЛАВУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 
5. 

Н А Р Е Д Б А број 5-44 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 24. МАЈА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. и тачке 2. алинеја 6. 
Решења о преношењу овлашћења за решавање о одно-
сима у служби у Министарству одбране и Војсци Србије 
и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику I класе 
ЛАЗИЋ Душана РОДОЉУБУ; 

пешадијском воднику I класе 
КОЛАКОВИЋ Милинка НЕБОЈШИ; 

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
КЕРАМИЦИС Јаниса ЗОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 
6. 

Н А Р Е Д Б А број 5-49 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 6. ЈУНА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. и тачке 2. алинеја 6. 
Решења о преношењу овлашћења за решавање о одно-
сима у служби у Министарству одбране и Војсци Србије 
и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану I класе 
КАРИЋ Владимира ГРАДИМИРУ; 

пешадијском капетану 
СЛАВНИЋ Драга СЛОБОДАНУ; 

потпуковнику оклопних и механизованих јединица 
ВУЧКОВИЋ Млађена СЛОБОДАНУ; 

инжињеријском потпуковнику 
КРСТОНИЈЕВИЋ Љубе РАЈКУ; 

воднику I класе АБХ-одбране 
ЈОВАНОВИЋ Јована ИГОРУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 
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7. 
Н А Р Е Д Б А број 5-101 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 29. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику правне службе 

ЂОГОВИЋ Голуба ЛАКИЋУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 

8. 
Н А Р Е Д Б А број 5-117 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. СЕПТЕМБРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану I класе артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 

САВИЋ Драгољуба ГОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 

9. 
Н А Р Е Д Б А број 12-227 

КОМАНДАНТА 1. ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ 
ОД 19. ФЕБРУАРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 6. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском воднику I класе 

КОВАЧЕВИЋ Милана АЛЕКСАНДРУ. 

Заступа команданта 
пуковник 

Жељко Обрадовић, с. р. 

10. 
Н А Р Е Д Б А број 456-1 

КОМАНДАНТА 3. ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ 
ОД 26. АПРИЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског старијег водника I класе 

старији водник 
ВЕСКОВИЋ Милана ВИДОЈЕ. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водник I класе 
МИЛУТИНОВИЋ Гргура ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 19. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Зоран Пантић, с. р. 
11. 

Н А Р Е Д Б А број 6/11-5 
ДИРЕКТОРА ТЕХНИЧКОГ ОПИТНОГ ЦЕНТРА 

ОД 21. АПРИЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. и тачке 8. Решења о 
преношењу овлашћења за решавање о односима у слу-
жби у Министарству одбране и Војсци Србије и Црне 
Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин старијег водника I класе АБХ-одбране 
старији водник 
МИЛИЋЕВИЋ Градимира ЗОРАН. 

Д и р е к т о р  
пуковник 

др Драгослав Угарак, с. р. 
12. 

Н А Р Е Д Б А број 6/11-6 
ДИРЕКТОРА ТЕХНИЧКОГ ОПИТНОГ ЦЕНТРА 

ОД 23. АПРИЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. и тачке 8. Решења о 
преношењу овлашћења за решавање о односима у слу-
жби у Министарству одбране и Војсци Србије и Црне 
Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског старијег водника I класе 
старији водник 
МИЛОШЕВИЋ Цвјетана СЛАВИША. 

Д и р е к т о р  
пуковник 

др Драгослав Угарак, с. р. 
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