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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Уторак, 30. децембар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 49           ГОДИНА СХХVII

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

1026. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а 
у вези са чланом 42. Правилника о накнади путних и 
других 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 ЕШ ЕЊ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНО-
СА 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 
службено путовање и вредности бода за обрачунава-
ње накнаде трошкова због одвојеног живота од поро-
дице и накнаде дела трошкова за закуп стана („Слу-
жбени војни лист“, бр. 14/08, 18/08, 21/08, 23/08, 
28/08, 30/08, 35/08, 38/08, 42/08 и 45/08) тачка 1. ме-
ња се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. јануара 2009. године у износу од 2.208,85 динара.“ 

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

Р.в.п. бр. 67 
22. децембра 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

1027. 
У К А З број 1-69 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 30. ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка  8. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

разрешава се од дужности начелника Генералштаба 
Војске Србије 

генерал-потпуковник 
ПОНОШ Марка ЗДРАВКО. 
Разрешава се од дужности са даном 30. децембра 
2008. године. 
Стање у служби именованог решиће се посебним 
актом. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

1028. 
Н А Р Е Д Б А број 710-52 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

ОД 19. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 1. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Вој-
ске Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08 и 32/08) 

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  

у чину потпоручника техничке службе 
потпоручник у резерви 
ГРАХОВАЦ Горана ВЛАДИМИР. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 
1029. 

Н А Р Е Д Б А број 710-53 
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
ОД 24. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 1. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
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носима у служби професионалних припадника Вој-
ске Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08 и 32/08) 

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  

у чину санитетског потпоручника 
потпоручник у резерви 
ОКИЧИЋ Радета НЕМАЊА. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 

1030. 
Н А Р Е Д Б А број 710-54 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

ОД 26. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 1. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Вој-
ске Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08 и 32/08) 

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 санитетског потпоручника 
потпоручници у резерви: 
ЈОВАНОВИЋ Божидара НЕНАД, 
СТОЈКОВИЋ Видосава ДЕЈАН. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 

1031. 
Н А Р Е Д Б А број 1-11 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 6. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
ТОМАШЕВИЋ Драгутина ЉУБОМИР. Унапређује се 
са даном 17. априла 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водник прве класе 
ЗЕЉКОВИЋ Милана ДАМИР. Унапређује се са даном 
18. априла 2008. године. 

Н а ч е л н и к 

генерал-мајор 
др Божидар Форца, с. р. 

1032. 
Н А Р Е Д Б А број 7-9 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 29. ЈАНУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

п р е в о д е  с е  

у чин пешадијског старијег водника 
водници I класе: 
АНДРИЋ Радомира ДАВОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БЛАГОЈЕВИЋ Милије НИКИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
БОГДАНОВИЋ Животе САША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
БОШКОВИЋ Бора ЧЕДОМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГОРДИЋ Митра АЛЕКСАНДАР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ГУБЕРИНИЋ Живка ЖЕЉКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ДЕВЕЏИЋ Раде ИВАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
ДЕНИЋ Миодрага СЛАВИША. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЂОКИЋ Златка СРЂАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Богомира ВЕРОЉУБ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Станислава ДАЛИБОР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ИВКОВИЋ Милутина ДЕЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ИКОНИЋ Миланка ЖЕЉКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Миомира ДАЛИБОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈАУКОВИЋ Бранка АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
КАРАНОВИЋ Миленка ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КОШАНИН Радоша НИКОЛА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАНИЋ Драгана БРАНИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАРИНОВИЋ Милосава РАНКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАТОВИЋ Мирослава ГОРАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МИЛИЋ Драгољуба ЗОРАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МИЛУТИНОВИЋ Радомира ИВАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Станојла МОМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
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НИКОЛИЋ Драгана НЕНАД. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПЛАЗИНИЋ Ненада МИЛАДИН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕРИЋ Радула НИКОЛА. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Радише БОЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАДМИЛОВИЋ Томислава ДЕЈАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
РАДОВИЋ Драгана ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СИМЕУНОВИЋ Добрице БОЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СИМИЋ Павла НИКОЛА. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
СТЕПИЋ Слободана ДУШАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЋОРОВИЋ Светислава МИОДРАГ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Стојана МАРКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ШЕВИЋ Драге ЗОРАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
1033. 

Н А Р Е Д Б А број 7-122 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
ТРАЈКОВИЋ Мирка СРБА. Унапређује се са даном 
7. јула 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
ПАНТИЋ Петра МИЛИЈА. Унапређује се са даном 19. 
јула 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица 
старији водник 
БОШКОВИЋ Божидара НОВАК. Унапређује се са да-
ном 29. марта 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водник прве класе 
АЛЕКСИЋ Бора ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 

ИЛИЋ Предрага АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КОСТИЋ Властимира ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
НИКОЛИЋ Милана ИВИЦА. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПАВИЋ Владимира НЕНАД. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Гојка ВЕЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 12. априла 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Мирољуба СРЂАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
у чин поморског старијег водника прве класе 
старији водник 
СОЋАНИН Милоша ЛАЗАР. Унапређује се са даном 
19. јула 2008. године; 
у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
РОВЧАНИН Илије ВУКОМАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
ПОПОВ Петра АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 26. јула 2008. године; 
у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
МИЛОШЕВИЋ Чедомира АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 2. августа 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
1034. 

Н А Р Е Д Б А број 3-20 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 22. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
ДУЊИЋ Славка ИВАН. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
ВИШЊИЋ Илије ЂУРО. Унапређује се са даном 5. 
маја 2008. године; 
ВУЧЕТИЋ Ивана ГОРАН. Унапређује се са даном 28. 
јуна 2008. године. 

К о м а н д а н т  
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Korisnicima „Slu`benog vojnog lista“ 
~estitamo novu 2009. godinu. 

Uredni{tvo  
„Slu`benog vojnog lista“

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

генерал-мајор 
Драган Катанић, с. р. 

1035. 
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 
Војсци Србије од 1. децембра 2008. године износи 
46.944,00 динара. 

Број 13321-1 
24. децембра 2008. године 

Београд 

1036. 
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 запослења брачног друга професионалног 
официра, односно професионалног подофицира („Слу-
жбени лист СРЈ“, бр. 21/00 и „Службени лист СЦГ“, 
бр. 4/05 и 37/05) и члана 7. Правилника о условима и 
начину стипендирања студената и ученика за по-
требе Војске Србије и о новчаној помоћи за наста-
вљање школовања („Службени војни лист“, бр. 19/00, 
29/04 и 32/06), 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 прописа 
од 1. децембра 2008. године износи 31.703,00 динара 
(нето износ). 

Број 13321-2 
24. децембра 2008. године 

Београд

 

С А Д Р Ж А Ј 

Страна 
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