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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Петак, 29. август 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 35           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 

794. 
На основу члана 12. став 2. тачка 14) Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и члана 17. 

став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07), 
Влада доноси 

О Д Л У К У* 
о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије 

1. Овом одлуком одређују се производи и услуге од посебног значаја за одбрану Републике Србије. 
2. Производи од посебног значаја за одбрану Републике Србије су: 
1) све врсте оружја и оруђа, осим ловачког и спортског оружја; 
2) авиони, хеликоптери, једрилице и друге летелице, њихова опрема, падобрани и падобранска десантна 

опрема; 
3) борбени и неборбени пловни објекти и њихова специфична опрема; 
4) јавне фиксне и мобилне телекомуникационе мреже, приватне телекомуникационе мреже, кабловске ди-

стрибутивне мреже, системи и средства криптозаштите, противелектронског обезбеђења, радио и радио-тех-
ничког извиђања и безбедности, као и све врсте електронских и телекомуникационих средстава, проводника и 
средстава за обраду података; 

5) борбена и неборбена возила, инжињеријске машине и средства интегралног транспорта која су намење-
на за потребе Војске Србије и друге снаге одбране; 

6) висећи, монтажни и лансирни мостови, понтонски паркови и објекти, извиђачки и десантни чамци; 
7) муниција и њени елементи за све врсте оружја и оруђа, осим муниције за ловачко и спортско оружје; 
8) све врсте ракета и уређаја за лансирање и навођење, осим противградних ракета и средстава за ватромет; 
9) бомбе, мине и распрскавајућа средства; 
10) барут, све врсте експлозива и запаљива, димна и осветљавајућа средства, осим ловачког барута и при-

вредног експлозива; 
11) опрема и средства за минирање и разминирање, маскирање и камуфлажу; 
12) оруђа и инструменти за ваздушно, површинско и подводно осматрање, идентификацију и легитимиса-

ње, за оријентацију и навигацију, за управљање и вођење радара, рачунари у борбеним средствима, инфрацр-
вени и ласерски уређаји, ласери, нишанске справе, оптички и оптоелектронски инструменти, који су констру-
исани и произведени за војне потребе; 

13) средства за противнуклеарну, противхемијску и противбиолошку заштиту, средства за детекцију, до-
зиметрију и идентификацију и средства и материје за деконтаминацију; 

14) покретни рачунарски системи за подршку борбених средстава и система; 
15) опрема и средства за проналажење, добијање, пречишћавање и допремање воде и филтрациони материјал; 
16) логорска опрема, војна униформа, теренска обућа и друга лична опрема, специјална, заштитно-радна 

и радна одећа опште намене и опрема за радне животиње; 
17) потрошни материјал за одржавање личне и колективне хигијене и за прање и хемијско чишћење; 
18) пшеница, кукуруз, кукурузни гриз и брашно, квасац за производњу хлеба, хлеб, тестенине, пиринач, 

пасуљ, воће и поврће и производи од воћа и поврћа, месо и риба и производи од меса и рибе, млеко и произ-
__________ 

* Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 58 од 6. јуна 2008. године. 
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води од млека, шећер, со, маст, уље, вода, цигарете, шибице, сојина сачма и остала храна за домаће животи-
ње, семенски и садни материјал пољопривредног биља и семе за вештачко осемењавање домаћих животиња; 

19) хемијски извори струје, електрична енергија и средства намењена за обезбеђење функције и погона по-
кретних ствари посебне намене и производних и услужних капацитета за потребе одбране; 

20) угаљ и огревно дрво; 
21) нафта, нафтни деривати, природни гас, алтернативна горива, адитиви и расхладне течности; 
22) опрема и инсталације за погонска средства, специјална амбалажа, моторно-пумпни агрегати и опрема 

за претакање; 
23) лекови, помоћна лековита средства, медицинска средства, медицинска опрема и санитетски комплети; 
24) ветеринарски комплети, биолошка средства, лабораторијске хемикалије, готови лекови, средства за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, завоји, хируршки шиваћи материјал, инструменти и средства за 
преглед стоке за клање, поткивачка опрема и прибор за животиње; 

25) средства и опрема за заштиту од пожара, заштиту на раду и заштиту животне средине; 
26) резервни делови, склопови и агрегати, као и општи и специјални алат, стандардна и специјална мерна 

опрема и инструменти потребни за одржавање и ремонт и амбалажа за чување и транспорт покретних ствари 
из ове тачке; 

27) специјални алати и амбалажа за транспорт и чување покретних ствари из ове тачке; 
28) конструкциона, технолошка, ремонтна и експлоатациона документација за покретне ствари из ове тачке; 
29) сировине и репродукциони материјал који су неопходни за финалну производњу средстава из ове тачке; 
30) грађевински материјал, сировине и репроматеријал; 
31) машине, уређаји и опрема за: припрему, поделу и чување хране; прање посуђа, рубља и подова и пе-

глање, сушење и хемијско чишћење. 
3. Услуге од посебног значаја за одбрану Републике Србије су: 
1) ремонт покретних ствари из тачке 2. ове одлуке; 
2) извршавање мера превентивно-медицинске заштите; лечење повређених и оболелих лица; производња, 

израда и снабдевање лековима и помоћним лековитим средствима, медицинским средствима, медицинском 
опремом и санитетским комплетима и вршење лабораторијских експертиза и прикупљање крви од добровољ-
них давалаца; 

3) преглед и лечење животиња, ветеринарско-санитарни преглед, дијагностичка испитивања и лаборато-
ријске услуге, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, контрола и заштита пољопривредног биља; 

4) јавни превоз путника и ствари; 
5) планирање, најава, пријава и обезбеђење летова војних и цивилних ваздухоплова; 
6) поштанске услуге, јавне фиксне, мобилне, говорне телекомуникационе услуге, услуге преноса подата-

ка, интернета и услуга закупљених линија; 
7) одржавање саобраћајне инфраструктуре и превозних средстава; 
8) оправка одеће и обуће, прање и хемијско чишћење; 
9) производња хлеба, млинско-пекарских производа и тестеничарских производа, производња и прерада 

меса и млека, производња конзервираног поврћа и воћа и производња хране за домаће животиње; 
10) производња, снабдевање и транспорт воде за пиће; 
11) услуге угоститељства; 
12) производња, пренос и испорука електричне енергије; 
13) пренос и испорука нафте, нафтних деривата, природног гаса, алтернативних горива, адитива и рас-

хладних течности; 
14) чување, одржавање и обнављање робних резерви у прехрамбеним и индустријским производима наме-

њеним за потребе земље за време ратног и ванредног стања; 
15) увоз покретних ствари посебне намене из тачке 2. ове одлуке; 
16) услуге еколошке заштите, заштите животне средине, природних вредности и добара од загађивања и 

угрожавања животне средине; 
17) услуге контроле емисија штетних материја, хемикалија и других материја које угрожавају животну 

средину. 
4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању производа и услуга од по-

себног интереса за одбрану земље („Службени лист СЦГ“, бр. 13/06). 
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 05 број 88-2155/2008
Београд, 5. јуна 2008. године

Влада
Потпредседник,

Божидар Ђелић, с. р.
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795. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у ве-

зи са чланом 119. Закона о одбрани („Службени 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НОСИЛАЦА ИЗРАДЕ ПРОПИ-

СА И АКАТА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О ОДБРАНИ И ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за извршење Закона о одбрани и За-
кона о Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08 и 17/08), у тачки 1. став 2. Преглед прописа и аката за 
извршење Закона о одбрани (Прилог 1), из надлежности Владе, на редном броју 18, у колони 4 речи: „Управа 
за буџет и финансије“ замењују се речима: „Управа за ванредне ситуације“. 

У тачки 1. став 2. Преглед прописа и аката за извршење Закона о одбрани (Прилог 1), из надлежности ми-
нистра одбране, на редном броју 14, речи: „Правилник о материјално-финансијском пословању у Министар-
ству одбране и Војсци Србије“ замењују се речима: „Правилник о финансијском пословању и финансијској 
служби Министарства одбране и Војске Србије“. 

У тачки 1. став 2. Преглед прописа и аката за извршење Закона о одбрани (Прилог 1), из надлежности ми-
нистра одбране, после редног броја 14 додаје се нови редни број 14а, који гласи: 

 
1 2 3 4 5 6 

„14а Правилник о материјалном 
пословању у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 23. став 3. и члан 104. 
став 3. Закона о одбрани 

Сектор за 
материјалне 
ресурсе 

Управа за буџет и фи-
нансије и Ј-8 ГШ ВС 

90 дана од дана 
ступања на снагу 
Закона о одбрани“

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

Р.в.п. бр. 48 
28. августа 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

 
796. 

На основу члана 14. став 2. тачка 19. и став 3. За-
кона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 
и члана 30. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник РС“, бр. 116/07), министар одбране прописује 

У П У Т С Т В О  
О ОБАВЕШТАВАЊУ ЈАВНОСТИ О РАДУ 

МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И 
АКТИВНОСТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. Опште одредбе 

1. Овим упутством уређује се поступање лица за-
послених у Министарству одбране и припадника Вој-
ске Србије у вези са обавештавањем јавности о раду 
Министарства одбране и активностима Војске Србије. 

2. Обавештавање јавности о раду Министарства од-
бране и активностима Војске Србије је саставни део ин-
формативног система Републике Србије. 

3. Обавештавање јавности врши се ради правовре-
меног упознавања јавности о раду Министарства од-
бране и најзначајнијим активностима Војске Србије. 

Информације које се јавно објављују не смеју на 
било који начин да угрожавају безбедност државе и 
Војске Србије у целини или њених делова и поједи-
наца, или да нарушавају право на приватност поједи-

наца, односно не смеју да буду у супротности са од-
редбама закона или подзаконских аката. 

Обавештавање јавности о раду Министарства од-
бране и активностима Војске Србије реализује се на 
принципима који произилазе из Смерница за страте-
гију комуникације Министарства одбране и Војске Ср-
бије, а ради остваривања циљева који су дефинисани 
у том документу. 

4. Обавештавање јавности, у смислу овог упут-
ства, обухвата и одговарање на захтеве за информа-
цијама од јавног значаја под условима који су дефи-
нисани у Закону о слободном приступу информаци-
јама од јавног значаја. 

5. О раду Министарства одбране и активностима 
Војске Србије, јавност се обавештава, и то: саопште-
њима за јавност; одговарањима на захтеве представ-
ника јавних гласила; организовањем конференција за 
представнике јавних гласила и посебних догађаја на-
мењених информисању јавности; наступањем запосле-
них и Министарству одбране и припадника Војске Ср-
бије у јавности и јавним гласилима; пласирањем ин-
формација у средствима интерног информисања чији 
је оснивач Министарство одбране и другим сличним 
формама делатности. 

6. Министарство одбране је дужно да правовре-
мено учини доступним тачне и потпуне информације 
о раду Министарства одбране и активностима Војске 
Србије, тако да најшира јавност може проценити и 
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разумети чињенице од значаја за националну безбед-
ност, одбрану и стање у Војсци Србије. 

У комуницирању са јавношћу, запослени у Мини-
старству одбране и припадници Војске Србије дужни 
су да равноправно поступају према свим јавним гла-
силима и њиховим представницима. 

2. Организација и планирање 
обавештавања јавности 

7. Обавештавање јавности о раду Министарства од-
бране и активностима Војске Србије је део рада и оба-
веза свих организацијских јединица Министарства од-
бране и команди, јединица и установа Војске Србије. 

Организацијске јединице Министарства одбране и 
команде, јединице и установе Војске Србије обавешта-
вају јавност искључиво у оквиру својих надлежности 
и делокруга. 

Обавештавање јавности о раду Министарства од-
бране и активностима Војске Србије врше и органи-
зацијске јединице Министарства одбране и команде, 
јединице и установе Војске Србије које се баве издавач-
ком делатношћу у домену штампаног, видео, аудио и 
електронског издаваштва и информисања. 

Управа за односе са јавношћу Министарства од-
бране је одговорна за организацију и регулисање пре-
зентационих и информативних наступа организациј-
ских јединица Министарства одбране и команди, је-
диница и установа Војске Србије на Интернету. 

8. Управне и стручне послове у обавештавању јав-
ности из надлежности Министарства одбране и Вој-
ске Србије обавља Управа за односе са јавношћу Ми-
нистарства одбране. 

Прикупљање, анализу, припремање, предлагање 
и достављање информација у Министарству одбране 
и Војсци Србије обављају надлежни органи и овла-
шћени официри за односе са јавношћу. 

У организацијским јединицама Министарства од-
бране и командама, јединицама и установама Војске Ср-
бије у којима не постоје надлежни органи или овла-
шћени официри за односе са јавношћу, одређују се 
лица која те послове обављају поред своје редовне 
дужности. 

Надлежни органи и овлашћени официри за одно-
се са јавношћу и лица која послове односа са јавношћу 
обављају поред своје редовне дужности, могу обаве-
штавати јавност и давати податке и информације са-
мо са одобрењем и овлашћењима која на њих пренесе 
надлежни старешина организацијске јединице Мини-
старства одбране и команде, јединице и установе Вој-
ске Србије. 

9. Надлежни органи и овлашћени официри за од-
носе са јавношћу и лица која су посебном наредбом 
одређена да обављају послове односа са јавношћу у 
организацијским јединицама Министарства одбране 
и командама, јединицама и установама Војске Србије, 
могу се привремено ангажовати за пружање стручне 
и организационе помоћи и изван својих организациј-
ских јединица када се организују већи медијски дога-
ђаји и у другим посебним приликама, на основу зах-
тева носиоца организације догађаја и одобрења над-
лежног старешине. 

10. Управа за односе са јавношћу Министарства 
одбране организује непрекидно функционисање де-
журног тима који се ангажује за обавештавање јавно-
сти у ванрадно време, нерадне дане, дане државних 
празника и у посебним околностима. 

Начелник Управе за односе са јавношћу Мини-
старства одбране одређује руководиоца дежурног ти-
ма, састав, начин ангажовања и његово поступање у 
вези са обавештавањем јавности. 

11. Обавештавање јавности о раду Министарства 
одбране и активностима Војске Србије реализује се на 
основу годишњих и месечних планова за односе са јав-
ношћу. 

Предлози за годишње и месечне планове за одно-
се са јавношћу израђују се на нивоу управа и сектора 
у Министарству одбране и од нивоа самосталног ба-
таљона у Војсци Србије. 

Управа за односе са јавношћу Министарства од-
бране израђује годишње и месечне планове за односе 
са јавношћу, на основу предлога организацијских је-
диница Министарства одбране и команди, јединица и 
установа Војске Србије. 

Годишње и месечне планове за односе са јавно-
шћу Министарства одбране и Војске Србије одобрава 
министар одбране. 

12. Предлози годишњих планова за односе са јавно-
шћу из организацијских јединица Министарства одбра-
не и Генералштаба Војске Србије достављају се Упра-
ви за односе са јавношћу Министарства одбране до 
20. децембра текуће године за наредну годину. 

Предлози месечних планова за односе са јавно-
шћу достављају се Управи за односе са јавношћу Ми-
нистарства одбране до 25. у текућем месецу за наред-
ни месец. 

Управа за односе са јавношћу доставља одобрени 
план за односе са јавношћу организацијским једини-
цама Министарства одбране и командама, јединица-
ма и установама Војске Србије до краја текућег месе-
ца за наредни месец. 

13. За посебне догађаје од већег значаја израђују 
се планови публицитета. 

Планове публицитета израђују носиоци организа-
ције посебног догађаја уз стручну помоћ Управе за од-
носе са јавношћу Министарства одбране. 

3. Надлежности у обавештавању јавности 

14. Државни секретари у Министарству одбране, 
помоћници министра одбране и начелници или ди-
ректори самосталних управа и агенција Министар-
ства одбране обавештавају јавност, наступају у меди-
јима и дају информације представницима јавних гла-
сила, у складу да Смерницама за стратегију комуни-
кације Министарства одбране и Војске Србије и уз са-
гласност министра одбране. 

Запослени у Министарству одбране, а који нису на-
ведени у ставу 1. ове тачке обавештавају јавност, на-
ступају у јавним гласилима и дају информације пред-
ставницима јавних гласила, уз сагласност претпоста-
вљених државних секретара и помоћника министра од-
бране и прибављено мишљење Управе за односе са 
јавношћу Министарства одбране. 
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Начелници организационих јединица Генералштаба 
Војске Србије, команданти оперативног нивоа и коман-
данти јединица непосредно потчињених Генералшта-
бу Војске Србије обавештавају јавност, наступају у јав-
ним гласилима и дају информације представницима 
јавних гласила, по одобрењу начелника Генералштаба 
Војске Србије и уз прибављање мишљења Управе за 
односе са јавношћу Министарства одбране. 

Припадници Војске Србије који нису наведени у 
ст. 1, 2. и 3. ове тачке обавештавају јавност, наступа-
ју у јавним гласилима и дају информације представ-
ницима јавних гласила, по одобрењу претпостављеног 
команданта оперативног нивоа или старешине истог 
ранга и уз сагласност надлежне организационе једи-
нице Генералштаба Војске Србије. 

Запослени у Министарству одбране и припадни-
ци Војске Србије, који нису обухваћени ставом 1. ове 
тачке, за наступе у јавности који нису у вези са њихо-
вим службеним задацима и активностима Министар-
ства одбране и Војске Србије обавезни су да о свом 
наступу правовремено обавесте редовним путем над-
лежног старешину из става 1. ове тачке. 

15. Запослени у Министарству одбране и припад-
ници Војске Србије који обавештавају јавност током 
контаката са представницима јавних гласила и насту-
па у јавним гласилима, обавезни су да се придржавају 
ставова усвојених у стратегијским документима Ми-
нистарства одбране, Смерница за стратегију комуни-
кације Министарства одбране и Војске Србије, свог де-
локруга и надлежности свог радног или формацијског 
места. 

16. Поједина питања од значаја за Министарство 
одбране и Војску Србије могу бити саопштена јавно-
сти преко портпарола у Министарству одбране и Вој-
сци Србије. 

Начелник Управе за односе са јавношћу Мини-
старства одбране може да обавља и дужност портпа-
рола Министарства одбране по одобрењу министра од-
бране, ако није одређено друго лице. 

17. Новински интервјуи запослених у Министар-
ству одбране и припадника Војске Србије реализују 
се у координацији са Управом за односе са јавношћу 
Министарства одбране и подлежу ауторизацији изре-
ченог. 

Ауторизацију врши давалац интервјуа и тиме по-
тврђује да је представник јавног гласила верно пре-
нео изречено. 

4. Поступање по захтевима за давање 
информација 

18. Представници јавних гласила захтеве за давање 
информација (у даљем тексту: захтев) упућују Упра-
ви за односе са јавношћу Министарства одбране. 

Управа за односе са јавношћу Министарства од-
бране је дужна да примљени захтев најкасније у року 
од два дана редовним путем достави лицу из тачке 14. 
овог упутства које је надлежно за одлучивање о дава-
њу информација. 

Захтеви представника јавних гласила који при-
стигну у организацијске јединице Министарства од-
бране и команде, јединице и установе Војске Србије 

прослеђују се Управи за односе са јавношћу Мини-
старства одбране. Када се захтев односи на ту органи-
зацијску јединицу, прослеђење треба да садржи обра-
зложен став о начину решавања захтева. 

19. Лице из тачке 14. овог упутства надлежно за 
одлучивање о давању информација је обавезно да од-
говор на захтев редовним путем у року од пет дана 
достави Управи за односе са јавношћу Министарства 
одбране. 

Одговор мора да садржи комплетну расположиву 
тражену информацију и образложени став о начину 
поступања са захтевом. Уколико одговор садржи ин-
формације из тачке 3. став 2. овог упутства, лице из 
става 1. ове тачке је дужно да достави и упозорење о 
постојању тих информација. 

Управа за односе са јавношћу Министарства одбра-
не уобличава и доставља тражене информације пред-
ставницима јавних гласила. 

20. У случајевима да је неопходно хитно посту-
пање по захтевима представника јавних гласила или 
када то карактер догађаја и развој ситуације налажу, 
лица из тачке 14. овог упутства пружиће расположи-
ве информације у најкраћем могућем року, користећи 
најбржа и најадекватнија средства комуникације која 
су им на располагању. 

Начелник Управе за односе са јавношћу Мини-
старства одбране одлучује о хитности захтева јавних 
гласила. 

21. Организацијске јединице Министарства одбра-
не и команде, јединице и установе Војске Србије које 
приме захтеве у којима се представници јавних гла-
сила позивају на Закон о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја, обавезне су да их без одла-
гања проследе Секретаријату Министарства одбране. 

5. Обавештавање јавности у посебним 
околностима 

22. Под посебним околностима, у смислу овог упут-
ства, сматрају се: 

а) ратно стање, ванредно стање и стање повећане 
приправности Војске Србије или дела Војске Србије; 

б) ванредни догађаји са тежим последицама или 
потенцијално тежим последицама по људе и матери-
јална средства у којима су непосредно или посредно 
укључене организацијске јединице и/или појединци 
из Министарства одбране и команди, јединица и уста-
нова Војске Србије; 

в) несреће, инциденти, криминалне радње и самоу-
биства у којима су непосредно или посредно укључе-
ни појединци и/или организацијске јединице из Ми-
нистарства одбране и команде, јединице и установе 
Војске Србије; 

г) невојни ризици и претње (тероризам, органи-
зовани криминал, природне непогоде, епидемије, ин-
дустријске и друге несреће са тежим последицама по 
људе и материјална средства) у којима су непосредно 
или посредно укључене организацијске јединице 
и/или појединци из Министарства одбране и коман-
ди, јединица и установа Војске Србије; 

д) околности које могу довести до нарушавања 
угледа Министарства одбране и Војске Србије. 
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23. Обавештавање јавности о раду Министарства 
одбране и активностима Војске Србије у посебним 
околностима врши се на основу одлука и смерница 
министра одбране. 

Министар одбране може формирати Савет за оба-
вештавање јавности у посебним околностима. Савет 
за обавештавање јавности у посебним околностима, 
начелно, сазива се одмах по сазнању за настанак по-
себних околности, а на основу процене и одлуке ми-
нистра одбране. 

24. Руководиоци организацијских јединица Ми-
нистарства одбране и команди, јединица и установа 
Војске Србије из којих су појединци и/или делови је-
диница на било који начин повезани са настанком по-
себних околности, на захтев начелника Управе за од-
носе са јавношћу Министарства одбране и уз сагла-
сност претпостављеног старешине, дужни су да у што 
краћем року доставе Управи за односе са јавношћу 
све расположиве податке у вези са настанком посеб-
них околности и образложен предлог о поступању у 
конкретном случају. 

25. На основу захтева начелника Управе за одно-
се са јавношћу, а уз одобрење надлежног руководио-
ца самосталне организацијске јединице непосредно 
потчињене министру одбране, официри за односе са 
јавношћу и лица која су посебном наредбом одређена 
да обављају послове односа са јавношћу у организа-
цијским јединицама Министарства одбране и коман-
дама, јединицама и установама Војске Србије могу 
обавештавати јавност или наступати у јавним гласи-
лима у посебним околностима дефинисаним овим упут-
ством, када то налаже потреба за брзим обавештава-
њем јавности. 

Официри за односе са јавношћу и лица која су 
посебном наредбом одређена да обављају послове од-
носа са јавношћу у организацијским јединицама Ми-
нистарства одбране и командама, јединицама и уста-
новама Војске Србије када наступају у смислу става 1. 
ове тачке, обавезни су да се доследно придржавају 
одлука и смерница Савета за обавештавање јавности 
у посебним околностима из тачке 23. овог упутства. 

26. На основу одобрења министра одбране, када 
су посебне околности таквог карактера да превазилазе 
надлежности Министарства одбране или се јави по-
треба за учешћем других субјеката, начелник Управе 
за односе са јавношћу координира обавештавање јав-
ности са одговарајућим организационим целинама за 
информисање државних органа, привредних и других 
друштвених субјеката. 

6. Прелазне и завршне одредбе 

27. По ступању на снагу овог упутства, Управа за 
односе са јавношћу Министарства одбране израдиће 
Приручник за односе са јавношћу којим ће се пропи-
сати методе, процедуре, поступци и уједначени обра-
сци за реализацију обавештавања и односа са јавно-
шћу у Министарству одбране и Војсци Србије. 

28. Обавезују се руководиоци организацијских је-
диница Министарства одбране и команди, јединица и 
установа Војске Србије да у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу овог упутства донесу одговарајућа 
акта из свог делокруга за реализацију овог упутства. 

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

Р.в.п. бр. 49 
28. августа 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
797. 

На основу члана 23. став 2. Закона државној упра-
ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у ве-
зи са чланом 42. Правилника о накнади путних и дру-
гих трошкова у Војсци Србије (пов. број 2979-8 од 
26. марта 2008. године и пов. брoj 2979-40 од 14. маја 
2008. године), министар одбране доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 
ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ И 
ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗБОГ ОДВОЈЕНОГ 
ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ И НАКНАДЕ 
ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ЗАКУП СТАНА 

1. У Решењу о утврђивању износа дневнице за слу-
жбено путовање и вредности бода за обрачунавање 
накнаде трошкова због одвојеног живота од породи-
це и накнаде дела трошкова за закуп стана („Службе-
ни војни лист“, бр. 14/08, 18/08, 21/08, 23/08, 28/08 и 
30/08) тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. септембра 2008. године у износу од 2.175,20 дина-
ра.“ 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 50 
29. августа 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

 798. 
Н А Р Е Д Б А број 1-272 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин старијег водника прве класе АБХ-одбране 
старији водник 
РАДОЈИЧИЋ Топлице САША. Унапређује се са даном 
26. фебруара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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799. 
Н А Р Е Д Б А број 1-281 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 6. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
АВРАМОВИЋ Марка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 22. априла 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

800. 
Н А Р Е Д Б А број 1-160 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском пуковнику 
НИКОЛИЋ Богдана НЕБОЈШИ; 

инжињеријском поручнику 
ЈАЋИМОВИЋ Радета ДРАГАНУ; 

потпуковнику везе 
ГЛИГОРИЋ Мирослава ДРАГАНУ; 

пуковнику АБХ-одбране 
САМАРЏИЋ Мирка ЗДРАВКУ; 

пуковнику правне службе 
СТОЈКОВИЋ Светислава ПРЕДРАГУ. 

 Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

801. 
Н А Р Е Д Б А број 1-165 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику 
ТОДОРОВИЋ Момчила АЛЕКСАНДРУ; 
мајору електронског извиђања и противелектрон-
ских дејстава 
НИНИЋ Видојка ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

802. 
Н А Р Е Д Б А број 1-169 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору техничке службе КоВ 
КУЉИЋ Братољуба ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

803. 
Н А Р Е Д Б А број 1-177 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
МИЈАЈЛОВИЋ Бранислава ДРАГАНУ; 

интендантском мајору 
АРСИЋ Радивоја ИВИЦИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

804. 
Н А Р Е Д Б А број 1-181 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору 
МИЉКОВИЋ Светислава СРЂАНУ; 

артиљеријском потпуковнику 
СТЕВАНОВИЋ Алексе МОМЧИЛУ; 

артиљеријским мајорима: 
ЗУКИЋ Ибрахима АДЕМУ, 
СТАНКОВИЋ Мирослава ДРАГАНУ; 

пуковнику артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
САВИЋ Добривоја ЉУБОМИРУ; 
потпуковницима артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО: 
ЂОКИЋ Милана ДРАГИШИ, 
ПАВЛОВИЋ Борисава БРАТИСЛАВУ, 
СТОЈИЉКОВИЋ Братислава ДУШАНУ; 
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инжињеријским потпуковницима: 
БАРАЋ Вукомира РАДОШУ, 
ВОЛФ Антона АЛОЈЗУ, 
ЉАЉАЈ Нреца ПЕТРУ, 
СТАНКОВИЋ Стојана МИЛЕТУ; 

инжињеријском мајору 
СВЕТОЗАРЕВИЋ Велимира ДРАГАНУ; 

потпуковницима везе: 
ПЕТРОВИЋ Радивоја ИГОРУ, 
ШЋУК Салка РАМИЗУ; 

потпуковнику АБХ-одбране 
КРСМАНОВИЋ Стојадина РАДЕТУ; 

потпуковнику ваздушног осматрања и јављања 
МИЈАЈЛОВИЋ Милутина ЗОРАНУ; 

ветеринарском потпуковнику 
ЧОРБИЋ Ибрахима ХАСАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

805. 
Н А Р Е Д Б А број 1-182 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијским мајорима: 
ВИДЕНОВ Војча ДРАГИШИ, 
ЈОВАНОВИЋ Станимира МИРОСЛАВУ; 

инжињеријском потпуковнику 
АНДРИЋ Станка ВЕЛИМИРУ; 

интендантском мајору 
БРДАРИЋ Радована СЛАВКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

806. 
Н А Р Е Д Б А број 1-187 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору 
КАЈКУШ Камбера СУЛЕЈМАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

807. 
Н А Р Е Д Б А број 1-198 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. и члана 136. 
став 1. тачка 2. Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику електронског извиђања и противе-
лектронских дејстава 
МАНЕВСКИ Зорана БОБАНУ; 

заставнику прве класе техничке службе КоВ 
БАНОВИЋ Радисава ИВАНУ; 

старијем воднику прве класе техничке службе КоВ 
ВЛАИСАВЉЕВИЋ Јована МИЛАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

808. 
Н А Р Е Д Б А број 1-205 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику 
МИЛИВОЈЕВИЋ Милорада МИЛЕТУ; 

пуковнику техничке службе КоВ 
УГАРАК Радмиле ДРАГОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

809. 
Н А Р Е Д Б А број 1-219 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком пуковнику 
ЈАКОВЉЕВИЋ Саве ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

810. 
Н А Р Е Д Б А број 1-222 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору 
КНЕЖЕВИЋ Радомана ИГОРУ; 
артиљеријском потпуковнику 
СТАНИМИРОВИЋ Добривоја МИОДРАГУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

811. 
Н А Р Е Д Б А број 30-51 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 2. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. тач. 2. и 4. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин капетана техничке службе КоВ 
поручник 
НИКОЛИЋ Лазара АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 13. фебруара 2008. године; 
у чин санитетског капетана 
поручник 
НЕШКОВИЋ Драгана ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 12. фебруара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

812. 
Н А Р Е Д Б А број 30-54 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 8. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. тач. 2. и 4. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин инжињеријског капетана 
поручник 
ОБРАДОВИЋ Душана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 12. фебруара 2008. године; 
у чин санитетског капетана 
поручник 
СТАМАТОВИЋ Секуле РАТКО. Унапређује се са да-
ном 17. јануара 2008. године; 
у чин поручника правне службе 
потпоручник 
КОСТИЋ Милоша ЉУБОМИР. Унапређује се са да-
ном 11. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

813. 
Н А Р Е Д Б А број 30-58 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 9. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08) 

п р е в о д е  с е  

у чин мајора авијације 
капетани I класе: 
БАБИЋ Душана БРАНКО. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЈЕЛЕН Марјана РОБЕРТ. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЋИРКОВИЋ Синише БРАНИСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин мајора ваздушног осматрања и јављања 
капетан I класе 
КОНТИЋ Живка МИЛАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког мајора 
капетан I класе 
ЛАКИЋ Чеде САША. Преводи се са даном 1. јануара 
2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

814. 
Н А Р Е Д Б А број 30-77 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 5. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 3. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08) 

п р и м а ј у  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  в о ј н у  
с л у ж б у  

у чину пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник на одређено време 
ТЕПАВАЦ Душана ДАЛИБОР; 
у чину пешадијског старијег водника 
старији водници на одређено време: 
БЛАГОЈЕВИЋ Цвјетка МИОДРАГ, 
ВУЧКОВИЋ Живка НЕНАД, 
ДЕСПОТОВИЋ Петра МАРКО, 
ДОБРИЧАНИН Драгише ЖИВКО, 
ДРЕЗГИЋ Светомира САША, 
ЂЕРФИ Јожефа ЈОЖЕФ, 
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ИГЊАТОВСКИ Трајка СЛОБОДАН, 
ЈАНКОВИЋ Слободана ИГОР, 
ЈАНУЗОВИЋ Николе ЖЕЉКО, 
КАЧАВЕНДА Ивана ДАРКО, 
ЛАЗИЋ Мирослава МИЛОМИР, 
ЉИЉАК Милета МАРКО, 
МИЛОШЕВИЋ Милоша ЗОРАН, 
МИХАЈЛОВИЋ Мирослава НЕБОЈША, 
НИКОЛИЋ Драгослава ИГОР, 
ПАУНОВИЋ  Бранка ДЕЈАН, 
ТАСИЋ Александра МИЛОРАД, 
ТОНЧИЋ Светислава САША, 
УЉМАНСКИ Спасимира МАРЈАН; 

у чину старијег водника везе 
старији водници на одређено време: 
КОСТИЋ Мирослава АЛЕКСАНДАР, 
УРОШЕВИЋ Радосава БОЈАН; 

у чину старијег водника техничке службе КоВ 
старији водници на одређено време: 
РАНКОВИЋ Томислава ДЕЈАН, 
СТАНКОВИЋ Новице НЕНАД. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

815. 
Н А Р Е Д Б А број 30-80 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 10. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 3. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08) 

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  в о ј н у  
с л у ж б у  и  у н а п р е ђ у ј е  

у чин санитетског старијег водника 
цивилно лице на служби у Војсци Србије 
МАРЧЕТИЋ Спире СРЕЋКО. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

816. 
Н А Р Е Д Б А број 30-52 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 2. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
СЕНИЋ Радивоја ДРАЖЕНУ; 

пешадијским старијим водницима: 
МИРОВИЋ Миланка АЛЕКСАНДРУ, 
ПАВЛОВИЋ Драгана БОРИСУ; 

пешадијском воднику 
РАКИЋ Драгана ВЕЛИБОРУ; 

артиљеријском капетану 
РАДОВИЋ Милисава ДЕЈАНУ; 

артиљеријском потпоручнику 
РАДОВАНОВИЋ Милорада АНДРИЈИ; 

капетану оклопних и механизованих јединица 
МАРКОВИЋ Видена БРАНКУ; 

старијем воднику прве класе везе 
ПОПОВИЋ Младена ЗОРАНУ; 
заставнику електронског извиђања и противелек-
тронских дејстава 
СТОЈАНОВИЋ Добривоја МИЛОВАНУ; 

старијем воднику прве класе техничке службе КоВ 
ЧАВИЋ Вукомана ВЕЉКУ; 

ваздухопловнотехничком поручнику 
СТАНИЋ Радета НЕНАДУ; 

ваздухопловнотехничком старијем воднику 
МИЉКОВИЋ Драгослава ДЕЈАНУ; 

санитетском старијем воднику 
МИЋИЋ Деспота МИЛУТИНУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

817. 
Н А Р Е Д Б А број 30-56 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику оклопних и механизованих јединица 
СТОЈКОВИЋ Томислава МИОДРАГУ; 
старијем воднику оклопних и механизованих једи-
ница 
БАЧАНИН Витомира ДАРКУ; 

старијем воднику АБХ-одбране 
МИЈАИЛОВИЋ Милана ЗОРАНУ; 

интендантском заставнику 
ЈОВИЧИЋ Богољуба ЗОРАНУ; 
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старијем воднику прве класе службе информатике 
ЦОНИЋ Тихомира СРБОЉУБУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

818. 
Н А Р Е Д Б А број 30-62 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 24. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском старијем воднику 
ВУКАШИНОВИЋ Добрице ДАРКУ; 

инжињеријском поручнику 
СКУБИЋ Мирослава ВЕЉКУ; 

поручнику везе 
ПАПДИ Јожефа ДЕНЕШУ; 

старијим водницима техничке службе КоВ: 
ВРАЊАНАЦ Милутина НЕНАДУ, 
ПЕТКОВИЋ Мирослава ЂОРЂУ; 

капетану саобраћајне службе 
МИЛЕТИЋ Радомира ИВАНУ; 

потпоручнику финансијске службе 
МИЛЕТИЋ Светомира АЛЕКСАНДРУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

819. 
Н А Р Е Д Б А број 30-72 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 26. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијским старијим водницима: 
АНТИЋ Стојадина НЕБОЈШИ, 
ВУЛЕТИЋ Бранка ДРАГАНУ; 

артиљеријском старијем воднику 
МИЈАЛКОВИЋ Милосава ИВИЦИ; 
старијем воднику оклопних и механизованих једи-
ница 
КРСТИЋ Добривоја СРЂАНУ; 

воднику оклопних и механизованих јединица 
РАДОВАНОВИЋ Братислава ДЕЈАНУ; 

старијем воднику прве класе везе 
СТАНИЋ Љубинке ЉУБИШИ; 

поморском заставнику 
ЈЕЛИЋ Томе ПРЕДРАГУ; 

интендантском заставнику 
КОВАЧЕВИЋ Милића НЕБОЈШИ; 

поручнику службе информатике 
ПЕТРОВИЋ Мирослава СРЂАНУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

820. 
У вези са применом одредаба члана 40. ст. 3. и 4. 

и члана 41. став 2. тачка 2. Правилника о накнади 
путних и других трошкова у Војсци Србије (пов. број 
2979-8 од 26. марта 2008. године и пов. број 2979-40 
од 14. маја 2008. године), Управа за кадрове Сектора 
за људске ресурсе Министарства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених одредаба 
Правилника о накнади путних и других трошкова у Вој-
сци Србије од 1. августа 2008. године износи 46.115,00 
динара. 

Број 8651-2 
26. августа 2008. године 

Београд 
821. 

У вези са применом одредбе члана 5. Уредбе о 
остваривању права на једнократну новчану помоћ, 
оспособљавању брачног друга и о накнади за школо-
вање деце војног лица („Службени лист СРЈ“, бр. 69/99 
и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05), члана 6. Уредбе о 
начину и условима остваривања права на пензијско и 
инвалидско осигурање и на накнаду због престанка за-
послења брачног друга професионалног официра, одно-
сно професионалног подофицира („Службени лист 
СРЈ“, бр. 21/00 и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05 и 
37/05) и члана 7. Правилника о условима и начину сти-
пендирања студената и ученика за потребе Војске 
Србије и о новчаној помоћи за настављање школова-
ња („Службени војни лист“, бр. 19/00, 29/04 и 32/06), 
Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Мини-
старства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених прописа 
од 1. августа 2008. године износи 31.284,00 динара 
(нето износ). 

Број 8651-1 
26. августа 2008. године 

Београд
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