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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Уторак, 10. фебруар 2009. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 4           ГОДИНА СХХVIII 

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

55. 

На основу члана 127. став 2. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, број 116/07), 

Министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К∗ 
о критеријумима за оцењивање 

цивилних лица на служби 
у Војсци Србије 

I. УВОДНA ОДРЕДБA 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се критеријуми за 
оцењивање цивилних лица на служби у Војсци 
Србије и цивилних лица на служби у војним једи-
ницама и војним установама које су функционално 
и организационо везане за Министарство одбране 
(у даљем тексту: цивилна лица). 

Критеријуми за напредовање цивилних лица уре-
ђени су одредбама прописа којима се уређују пла-
те и друга новчана примања професионалних при-
падника Војске Србије. 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
ЦИВИЛНИХ ЛИЦА 

Члан 2. 

Критеријуми за оцењивање резултата рада ци-
вилних лица јесу: постигнути резултати; самостал-
ност у раду; предузимљивост у раду; стваралачка 
способност и инвентивност у раду; савесност и 
__________ 

∗ Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 7 од 30. јануара 
2009. године. 

прецизност у раду; спремност за тимски рад и ква-
литет сарадње и остале способности. 

Члан 3. 

Постигнути резултати у извршавању послова 
формацијског места показују колико је цивилно ли-
це успешно у извршавању послова и задатака фор-
мацијског места у складу са утврђеним радним ци-
љевима, што подразумева и квалитет његовог рада. 

Члан 4. 

Самосталност у раду показује способност ци-
вилног лица да у оквиру основних упутстава и над-
зора оцењивача извршава послове и задатке форма-
цијског места, односно спроводи утврђене радне 
циљеве. 

Члан 5. 

Предузимљивост у раду показује способност ци-
вилног лица да без посебних упутстава оцењивача 
планира и извршава послове свог формацијског ме-
ста у оквиру утврђених радних циљева. 

Члан 6. 

Стваралачка способност и инвентивност у раду 
показују способност цивилног лица да стваралач-
ким и аналитичким расуђивањем даје предлоге за 
извршавање послова и задатака свог формацијског 
места у оквиру утврђених радних циљева и реша-
вање проблема у раду. 

Члан 7. 

Савесност и прецизност у раду показују благо-
временост и правилност извршавања послова и за-
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датака формацијског места и утврђених радних ци-
љева цивилног лица. 

Члан 8. 

Спремност за тимски рад и квалитет сарадње 
показују способност цивилног лица за рад у колек-
тиву и да сарађује са другим органима у извршава-
њу послова и задатака, као и спремност за обавља-
ње послова и задатака другог формацијског места 
са одговарајућим стручним знањем. 

Члан 9. 

Остале способности подразумевају разумевање 
и коришћење посебног знања и вештина за обавља-
ње послова и задатака формацијског места, као и 
спремност за усавршавање. 

Способности из става 1. овог члана одређују се 
унапред за период оцењивања и укључују у радне 
циљеве који се утврђују цивилном лицу. 

III. ОБРАСЦИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
ЦИВИЛНИХ ЛИЦА 

Члан 10. 

У поступку оцењивања цивилних лица кори-
сте се: Спецификација радних циљева цивилног  

лица (Образац РЦ ЦЛ), Протокол праћења резул-
тата рада цивилног лица (Образац ПРР ЦЛ), Изве-
штај о оцењивању цивилног лица (Образац ИО 
ЦЛ) и Извештај о ванредном оцењивању цивилног 
лица (Образац ИВО ЦЛ), који су одштампани уз 
овај правилник и чине његов саставни део. 

IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 11.  

Оцењивање цивилних лица за 2008. годину из-
вршиће се на основу евиденције о планираним и 
извршеним пословима из делокруга унутрашње је-
динице којом оцењивач командује, односно руко-
води, доприноса цивилних лица у реализацији тих 
послова и задатака и предлога оцене. 

Члан 12. 

Овај правилник, по добијању сагласности Вла-
де, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику РС“. 

Број 11944-19/08 
У Београду, 13. јануара 2009. године 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р.
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За уношење радних циљева користи се Образац РЦ ЦЛ Образац РЦ ЦЛ 

 

Јединица – установа  

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДНИХ ЦИЉЕВА ЦИВИЛНОГ ЛИЦА 

Име и презиме цивилног лица  

Школска спрема  

Звање  

Формацијско место  

Организациона јединица  

Период за оцењивање Од                           до 

Име и презиме оцењивача  

Име и презиме контролора  

Одређени су следећи радни циљеви према редоследу значаја: 

1  

2  

3  

4  

5  

Навести све врсте помоћи које могу допринети остваривању радних циљева: 
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Датум дискусије између оцењивача и цивилног лица: 
Коментари оцењивача: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари цивилног лица: 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  

              Оцењивач                                                                                Цивилно лице 

________________________                                                       ________________________ 
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За праћење резултата рада цивилних лица користи се Образац ПРР ЦЛ Образац ПРР ЦЛ 

ПРОТОКОЛ ПРАЋЕЊА РЕЗУЛТАТА РАДА ЦИВИЛНОГ ЛИЦА 

Име и презиме оцењивача  

Школска спрема  

Звање  

Формацијско место  

Организациона јединица  

Министарство/ГШ/организациона јединица  

Период за оцењивање Од                           до 

 

Име и презиме цивилног лица 

 
Квартал 

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Да ли и како цивилно лице остварује радне циљеве? (Уписати и образложити) 

              Радни циљеви према редоследу значаја                      КОМЕНТАРИ 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Да ли су предуслови неопходни за постизање радних циљева 
били обезбеђени током овог периода посматрања? (Образложити)                          ДА              НЕ 
 

 

Да ли је требало вршити исправке и допуне материјала, предмета 
или докумената које цивилно лице обрађује? (Образложити)                                  ДА              НЕ 
 

 

Како цивилно лице поштује процедуре рада и правила струке? (Образложити)                
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ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ у извршавању послова формацијског места показују колико је 
цивилно лице успешно у извршавању послова и задатака формацијског места у складу са 
утврђеним радним циљевима, што подразумева и квалитет његовог рада (Означити и образложити) 

Нису постигнути резултати у извршавању 
послова и није показан задовољавајући 
квалитет 

1 
 

Постигнути су задовољавајући резултати у 
извршавању послова формацијског места 2  

Постигнути су просечни резултати и ква-
литет у извршавању послова формацијског 
места 

3 
 

Постигнути су натпросечни резултати 
и квалитет у извршавању послова фор-
мацијског места 

4 
 

Постигнути су изузетни резултати 
и квалитет у извршавању послова 
формацијског места 

5 
 

 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ показује способност цивилног лица да у оквиру основних упутстава 
и надзора оцењивача извршава послове и задатке формацијског места односно спроводи утврђене 
радне циљеве (Означити и образложити) 

Често тражи помоћ и савет околине 1  

Понекад тражи помоћ и савет околине 2  

Ретко тражи помоћ и савет околине 3  

Готово никад не тражи помоћ и савет 
околине 4  

Никад не тражи помоћ и савет околине 5  

 

ПРЕДУЗИМЉИВОСТ У РАДУ показује способност цивилног лица да без посебних упутстава 
оцењивача планира и извршава послове свог формацијског места у оквиру утврђених радних 
циљева (Означити и образложити) 

Потребно га је стално упућивати у посао 1  

Углавном га је потребно упућивати 
у посао 2  

Повремено га је потребно упућивати 
у посао 3  

Изузетно ретко га је потребно упућивати 
у посао 4  

Уопште га није потребно упућивати 
у посао 5  
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СТВАРАЛАЧКА СПОСОБНОСТ И ИНВЕНТИВНОСТ У РАДУ показују способност цивилног лица 
да стваралачким и аналитичким расуђивањем даје предлоге за извршавање послова и задатака свог 
формацијског места у оквиру утврђених радних циљева и решавање проблема у раду (Означити и 
образложити) 

Углавном не даје предлоге за извршавање 
послова и за решавање проблема у раду 1  

Понекад даје предлоге за извршавање 
послова и за решавање проблема у раду 2  

Често даје предлоге за извршавање 
послова и за решавање проблема у раду 3  

Готово увек даје предлоге за извршавање 
послова и за решавање проблема у раду 4  

Увек самостално проналази најбоља 
решења за извршавање послова и за 
решавање проблема 

5 
 

 

САВЕСНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ У РАДУ показују благовременост и правилност извршавања 
послова и задатака формацијског места и утврђених радних циљева цивилног лица (Означити 
и образложити) 

Углавном не даје прецизне податке и не 
води рачуна о детаљима и задатом року 1  

Углавном даје прецизне податке и води 
рачуна о детаљима и задатком року 2  

Веома често даје прецизне податке и води 
рачуна о детаљима и задатком року 3  

Готово увек даје прецизне податке и води 
рачуна о задатом року 4  

Увек даје тачне и прецизне податке, води 
рачуна о детаљима и послове извршава у 
задатом року 

5 
 

 

СПРЕМНОСТ ЗА ТИМСКИ РАД И КВАЛИТЕТ САРАДЊЕ показују способност цивилног лица 
за рад у колективу и да сарађује са другим органима у извршавању послова и задатака 
као и спремност за обављање послова и задатака другог формацијског места са одговарајућим 
стручним знањем (Означити и образложити) 

Сарадња је таква да често угрожава процес 
рада и није спреман за обављање послова 
другог места 

1 
 

Сарадња није квалитетна и само понекад је 
спреман за обављање послова другог места 2  

Сарадња је углавном квалитетна и углав-
ном је спреман за обављање послова 
другог места 

3 
 

Сарадња је квалитетна и често је спреман 
за обављање послова другог места 4  

Сарадња је изузетно квалитетна и често 
самоиницијативно обавља послове 
другог места 

5 
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ОСТАЛЕ СПОСОБНОСТИ подразумевају разумевање и коришћење посебног знања и вештина за 
обављање послова и задатака формацијског места, као и спремност за усавршавање (Означити и 
образложити) 

Недовољно не разуме и користи посебна 
знања и вештине и није спреман за 
усавршавање 

1 
 

Разуме и користи основна посебна знања 
и вештине и нерадо се одазива на 
усавршавање 

2 
 

Добро разуме и користи посебна знања и 
вештине и спреман је за усавршавање 3  

Веома добро познаје посебна знања и 
вештине и спреман је за усавршавање 4  

Изузетно добро разуме и користи посебна 
знања и вештине и жели да се и даље 
усавршава 

5 
 

 

ПОДАЦИ О ОБУКАМА 

 
Које обуке је цивилно лице похађало у овом кварталу (навести)? 

 

 
Да ли је цивилно лице давало предлоге за сопствено стручно усавршавање и које? 

ДА                            НЕ 

 

 

ОСТАЛО 

 
Разговори са цивилним лицем и друге активности везане за унапређење рада и достизање заједничких 
циљева: 

 

 
Остале белешке и коментари (болест током периода оцењивања, неке личне околности и сл.) 

 

 
 
 

Оцењивач 
 

______________________ 
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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕЊИВАЊУ ЦИВИЛНОГ ЛИЦА 

 
1. Општи подаци 

 
Име и презиме цивилног лица: ___________________________________________________________________ 
Јединица – установа: ___________________________________________________________________________ 
Формацијско место на којем цивилно лице ради: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Школска спрема: ______________________________________________________________________________ 
Датум последњег напредовања: __________________________________________________________________ 
Период за оцењивање: __________________________________________________________________________ 
Програм стручног усавршавања које је цивилно лице похађало 
у периоду за оцењивање: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Име и презиме оцењивача: ______________________________________________________________________ 
Формацијско место оцењивача: __________________________________________________________________ 
Име и презиме контролора: _____________________________________________________________________ 
Формацијско место контролора: _________________________________________________________________ 

2. Кратак преглед утврђених радних циљева цивилног лица 

Кратак опис сврхе формацијског места цивилног лица: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Утврђени радни циљеви цивилног лица (циљеви се наводе по значају): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Образац ИО ЦЛ 
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3. Оцењивање 

3.1. Постигнути резултати 

Оцене 
Постигнути 
резултати 

1 2 3 4 5 

Коментари који 
су потпора 
оцењивању 

квартал I       

квартал II       

квартал III       

квартал IV       

просек I – IV   

 
 
 
3.2. Остала мерила за оцењивање 
 

Оцене 
Остала мерила 
за оцењивање 

1 2 3 4 5 

Коментари који 
су потпора 
оцењивању 

1. Самосталност 
у раду 

      

2. Предузимљивост 
у раду 

      

3. Стваралачка спо- 
собност и индиви- 
дуалност у раду 

      

4. Савесност и пре- 
цизност у раду 

      

5. Спремност за тим-
ски рад и квалитет 
сарадње 

      

6. Остале способности       

Просек од 1. до 6.   
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3.3. Предлози за стручно оспособљавање и усавршавање цивилног лица 

 

 
3.4. Остали коментари оцењивача 

 

 
3.5. Разговор оцењивача са цивилним лицем 

Датум разговора: ______________________________________________________________________________ 

Коментари цивилног лица: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Датум: ____________________________             Потпис цивилног лица: ________________________________ 

 
3.6. Предлог оцене 

 

 
3.7. Потпис оцењивача: 

 

 
Датум: ____________________________              Потпис оцењивача: ___________________________________ 

 
 
 
 

4. Контролни потпис 

Коментари контролора 

 

 

 
 
Датум: ____________________________                    Потпис контролора: _______________________________ 
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ИЗВЕШТАЈ О ВАНРЕДНОМ ОЦЕЊИВАЊУ ЦИВИЛНОГ ЛИЦА 
 

1. Општи подаци 

 
 
Име и презиме цивилног лица: ___________________________________________________________________ 

Јединица – установа: ___________________________________________________________________________ 

Формацијско место на којем цивилно лице ради: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Школска спрема: ______________________________________________________________________________ 

Датум последњег напредовања: __________________________________________________________________ 

Датум коначности решења којим је цивилном лицу одређена оцена „не задовољава“: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Период за оцењивање: од                                                           до  

 
Програми стручног оспособљавања које је цивилно лице похађало у периоду 
за ванредно оцењивање: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Име и презиме оцењивача: ______________________________________________________________________ 

Формацијско место оцењивача: __________________________________________________________________ 

Име и презиме контролора: _____________________________________________________________________ 

Формацијско место контролора: _________________________________________________________________ 

Образац ИВО ЦЛ 
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2. Ванредно оцењивање 
 

Процена да ли је цивилно лице у стању 
да у текућем периоду за оцењивање 
оствари резултате потребне за оцену 

„задовољава“ Мерила за оцењивање 

Позитивно Негативно 

Коментари 

Постигнути резултати    

1. Самосталност у раду    

2. Предузимљивост у раду    

3. Стваралачка способност 
и индивидуалност у раду 

   

4. Савесност и прецизност у раду    

5. Спремност за тимски рад 
и квалитет сарадње 

   

6. Остале способности    

Свеукупни резултати 
ванредног оцењивања 

 

3. Разговор са цивилним лицем 

Датум разговора: _________________________ 

Коментари цивилног лица: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Датум: _________________________                             Потпис цивилног лица: ___________________________ 

4. Потписи 

Датум: _________________________ 

Потпис оцењивача: ____________________________________________________ 

Потпис контролора: ___________________________________________________ 

5. Констатација надлежног старешине 

 

 

Датум: _________________________ 

Потпис надлежног старешине: _________________________________________ 
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56. 
У К А З број 1-66 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1, а у вези са чланом 41. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 
116/07) 

п р о и з в о д и  с е  

у чин потпоручника правне службе 
старији водник 
СТАНИШИЋ Стојадина БОЖИДАР. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

57. 
Н А Р Е Д Б А број 3-31 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 2. ДЕЦЕМБРА 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 водници прве класе: 
ВОЈИНОВИЋ Драгослава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАКИЋ Златибора ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Ђуре СИНИША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

58. 
Н А Р Е Д Б А број 3-33 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 9. ДЕЦЕМБРА 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 старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водник  
РАЈШИЋ Николе МИЛАН. Унапређује се са даном 
29. маја 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 

старији водник 
ТОМОВИЋ Славише ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника 
прве класе 

старији водник 
МАТИЋ Миодрага РАДОШ. Унапређује се са даном 
24. марта 2008. године; 

у чин интендантског заставника 

старији водник прве класе 
КРСТИЋ Момира МИХАИЛО. Унапређује се са даном 
27. фебруара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

59. 
Н А Р Е Д Б А број 357-13 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 16. ОКТОБРА 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 старијег водника прве класе ваздушног 
осматрања и јављања 
старији водници: 
ВУКОВИЋ Вукмана НОВАК. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
ЛАПЧЕВИЋ Радомира ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 19. јула 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе 
старији водник 
МАНИЋ Слободана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 16. октобра 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
ХУБЕРТ Данимира ЛАЗАР. Унапређује се са даном 
17. августа 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водници прве класе: 
ВРАНИЋ Мирослава СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 3. септембра 2008. године; 
ЈОКАНОВИЋ Мате ГОРАН. Унапређује се са даном 
3. септембра 2008. године; 
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РАШЕТА Ђорђа МИЛАН. Унапређује се са даном 3. 
септембра 2008. године; 
ЛАЗИЋ Драгомира ТЕОДОСИЈЕ. Унапређује се са 
даном 14. октобра 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 

60. 
Н А Р Е Д Б А број 357-14 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 10. НОВЕМБРА 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 заставника 

старији водник прве класе 
ТУНИЋ Ђорђа ЗОРАН. Унапређује се са даном 21. 
октобра 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 

старији водник 
МИЛИСАВЉЕВИЋ Томислава АЛЕКСАНДАР. Уна-
пређује се са даном 20. октобра 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних 
јединица 

старији водник 
МЛАДЕНОВИЋ Јаблана ГОРАН. Унапређује се са 
даном 16. октобра 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе 

старији водник 
МАЈСТОРОВИЋ Драгана СЛАВКО. Унапређује се са 
даном 17. октобра 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе 

старији водник 
ВЕЉОВИЋ Мирослава СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 

61. 
Н А Р Е Д Б А број 357-15 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 3. ДЕЦЕМБРА 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 
ЛЕЖАИЋ Милића МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 8. новембра 2008. године; 

у чин поморског заставника 

старији водник прве класе 
МИТРОВИЋ Миладина ЗВЕЗДАН. Унапређује се са 
даном 15. новембра 2008. године; 

у чин интендантског заставника 

старији водник прве класе 
ГУТЕША Николе ЂУРО. Унапређује се са даном 23. 
новембра 2008. године; 

у чин санитетског заставника 

старији водник прве класе 
БЛАГОЈЕВИЋ Борисава РАДОМИР. Унапређује се са 
даном 4. новембра 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 

старији водник прве класе 
СТАНКОВИЋ Радомира ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 18. новембра 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 

старији водник 
САВИЋ Саве ВЕСЕЛИН. Унапређује се са даном 28. 
фебруара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 
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КОНКУРСИ 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
Управа за кадрове 

У складу са чланом 21. Уредбе Владе Републике Србије (05 број 110-8777/2006-2 од 28. септембра 2006. го-
дине) о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за реализацију Националног 
инвестиционог плана („Службени гласник РС“, бр. 82/06, 96/06 и 99/06) и Закључка Владе (05 број 360- 
-5141/2008-1 од 6. децембра 2008. године), Комисија за расподелу станова у Министарству одбране из сред-
става за реализацију Националног инвестиционог плана расписује 

К О Н К У Р С 
О МОГУЋНОСТИМА И УСЛОВИМА КУПОВИНЕ СТАНОВА 

у следећим градовима и местима: 
 

1. Нови Сад – укупно 20 станова, на локацији Сунчана страна, Југовићево, по цени од 56.687,30 динара 
по m2, и то:  

– 3 једнособна стана (површине од 33,65 m2 до 38,43 m2), 
– 7 двособних станова (површине од 51,03 m2 до 64,89 m2), 
– 10 трособних станова (површине од 85,86 m2 до 88,30 m2). 

2. Врбас – укупно 7 станова, на локацији Стамбени блок 106, Ул. Јозефа Пехана 3, по цени од 36.173,00 
динара по m2, и то:  

– 2 једноипособна стана (површине 64,11 m2 и 64,26 m2 ), 
– 5 двособних станова (површине од 66,19 m2 до 66,95 m2). 

3. Зрењанин – укупно 23 стана, на локацији Панчевачка улица бб, по цени од 36.499,00 динара по m2, и то:  
– 7 једнособних станова (површине од 49,43 m2 до 49,99 m2), 
– 7 двособних станова (површине од 65,78 m2 до 66,02 m2), 
– 9 трособних станова (површине од 79,41 m2 до 79,83 m2). 

4. Шид – укупно 4 стана, на локацији Насеље Исток, по цени од 30.697,00 динара по m2 – 4 двособна ста-
на (површине од 64,95 m2 до 70,67 m2). 

5. Рума – 10 станова, на локацији Тивол, Ул. Милентија Јовановића, по цени од 32.910,00 динара по m2  – 
10 двособних станова (површине од 66,55 m2 до 68,23 m2). 

6. Бела Црква – укупно 4 стана, на локацији Бели трг, Ул. Доситејева 1, по цени од 35.950,00 динара по 
m2, и то:  

– 3 једнособна стана (површине од 46,16 m2 до 56,68 m2), 
– 1 двособан стан (површине  57,19 m2). 

7. Шабац – укупно 2 стана, на локацији Буде Станимировића 2, по цени од 53.699,00 динара по m2, и то:  
– 1 једнособан стан (површине 33,34 m2 ), 
– 1 двособан стан (површине  59,48 m2). 

8. Зајечар – 3 стана, на локацији Плажа, Ул. Патриса Лумумбе, по цени од 40.765,00 динара по m2 – 
3 двособна стана (површине од 69,03 m2 до 72,77 m2). 

9. Параћин –  укупно 8 станова, на локацији Стара сточна пијаца, Ул. Француска, по цени од 33.915,00 
динара по m2  –  8 двособних станова (површине 48,73 m2 до 78,43 m2). 

10. Чачак –  укупно 9 станова, на локацији Гвожђар, по цени од 39.819,00 динара по m2, и то: 
– 3 једнособна стана (површине од 63,42 m2 до 66,62 m2), 
– 6 двособних станова (површине од 61,97 m2 до 66,62 m2). 

11. Ивањица –  укупно 4 стана, на локацији Мркочевац, Објекат Ц, Улица Црногорска 19, по цени од 
38.129,00 динара по m2, и то:  

– 2 гарсоњере (површине 19,22 m2 и 29,60 m2), 
– 1 једноипособан стан (површине 54,45 m2), 
– 1 двособан стан (површине 54,09 m2 ). 



Уторак, 10. фебруар 2009. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 4 – Страна 105
 

12. Лесковац – укупно 31 стан, на локацији Три шешира, Блок 29, Ул. Ђуре Салаја и локацији Дубочица 2, 
Р. Жунића, Ул. Дубочица 107а, по цени од 39.982,00 динара по m2, и то: 

– 4 једнособна стана (површине 35,07 m2 до 40,79 m2), 
– 22 двособна стана (површине 49,50 m2 до 81,27 m2), 
– 1 трособан стан (површине 75,12 m2 ), 
– 4 четворособна стана (површине од 117,36 m2  до 120,00 m2). 

13. Власотинце – укупно 3 стана, на локацији Мије Миленковића бб, по цени од 32.560,00 динара по m2 –  
3 једноипособна стана (површине од 51,07 m2  до 51,41 m2 ). 

14. Медвеђа – укупно 5 станова, на локацији Центар, по цени од 25.477,00 динара по m2, и то: 
– 1 двособан стан (површине 94,07 m2 ), 
– 2 трособна стана (површине 101,64 m2 и 103,33 m2), 
– 2 четворособна стана (површине 119,36 m2 и 154,82 m2 ). 

I. ПРАВО УЧЕШЋА 

Право учешћа на конкурсу имају запослени у Министарству одбране и Војсци Србије. 
Учесник на конкурсу, у зависности од броја чланова породичног домаћинства, може конкурисати за купо-

вину стана следеће структуре: 
– самац – гарсоњера или једнособан стан; 
– два члана – једноипособан или двособан стан; 
– три члана – двоипособан или трособан стан; 
– четири  члана – троипособан или четворособан стан; 
– пет и више чланова четворособан стан. 
Лице које на одговарајући начин докаже да се бави научним радом, има право на једну собу више у односу 

на наведене структуре станова. 
Лице које је остварило право на куповину стана може да купи стан чија је структура мања од структуре 

стана који има право да купи према броју чланова породичног домаћинства. 
Лице може учествовати на конкурсу под условом: 
а) да је без стана, 

сматра се да је лице без стана уколико оно или члан његовог породичног домаћинства на територији Републи-
ке Србије нема стан или породичну стамбену зграду у својини или по основу уговора о закупу на одређено 
време користи државни или друштвени стан, односно: 

– станује као подстанар; 
– станује у просторијама за привремени смештај које се не могу сматрати станом јер не пружају ни мини-

мум услова за становање, односно за живот човека (шупа, дашчара, таванска и подрумска просторија, мага-
цин и слично); 

– користи стан за службене потребе; 
– користи собу или лежај у самачком хотелу; 
– станује код својих родитеља или родитеља свог брачног друга (мајка, отац, очух, маћеха, усвојилац), деде;  
– станује у бесправно подигнутом објекту за које је донето правоснажно решење о рушењу и ако је руше-

ње започето; 
– ако је носилац станарског права, односно закупац на неодређено време стана у својини грађана или су-

станар; 
б) да је у радном односу на неодређено време, 
в) да је кредитно способно, 

лице је кредитно способно ако са половином својих месечних или са половином укупних месечних примања 
својих и његовог солидарног дужника (супружник, деца, родитељи супружника) може да подмири месечну 
рату за отплату стана; 

г) да је остварио приоритетно место на листи првенства (ранг-листи) и 
д) да има пребивалиште на територији општине, односно града где конкурише. 

II. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

Станови се продају по производним ценама са роком отплате до 20 година, са учешћем 20 % од произ-
водне цене стана и годишњом каматом од 0,5 %. Производна цена је она која се утврђује после издавања 
употребне дозволе, а обухвата трошкове: опремања локације за изградњу; пројектовања објекта; извођења ра-
дова на изградњи објекта и инфраструктурног опремања локације; друге трошкове везане за изградњу објек-
та, у складу са законом.  



Страна 106 – Број 4 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Уторак, 10. фебруар 2009.
 

      Уговор о куповини лице склапа  са директором Дирекције за имовину Републике Србије када се ближе 
уређују производна цена, валутна клаузула за отплату главнице и камате, обезбеђење уговора, раскид уговора 
и друго. 

III. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС 

Пријављивање на конкурс се врши подношењем захтева за учествовање на конкурсу уз који је потребно 
доставити следећу документацију: 

– фотокопија личне карте (прве четири стране) за подносиоца захтева и за све пунолетне чланове поро-
дичног домаћинства; 

– извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве и супружника*; 
– извод из матичне књиге рођених за децу; 
– извод из матичне књиге венчаних*; 
– уверење о пребивалишту или боравишту издато од МУП-а за подносиоца захтева и за све чланове поро-

дичног домаћинства; 
– извод из јавне књиге непокретности и права на њима за подносиоца захтева и за све чланове породичног 

домаћинства; 
– уверење управе јавних прихода да се не дужи порезом на стан или породичну стамбену зграду подноси-

лац захтева и сви чланови породичног домаћинства; 
– потврда надлежног старешине са подацима о запослењу и ефективном радном стажу и фотокопија рад-

не књижице (за цивилна лица); 
– диплома или уверење о стеченој стручној спреми; 
– оверена изјава да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства немају стан или по-

родичну стамбену зграду; 
– правноснажна одлука којом је расправљена заједничка имовина разведених супружника; 
– уговор о подстанарском односу или изјава подносиоца захтева оверена у суду; 
– уговор о закупу стана у својини грађана или сустанарском односу; 
– оверена изјава подносиоца захтева о стамбеном статусу (подстанар, станује код родитеља, користи слу-

жбени стан,...) по периодима и адресама на којима је становао; 
– признанице о уплаћеним комуналним услугама и другим документима којима се доказује начин кори-

шћења стана; 
– потврда органа управљања стамбеном зградом потписана од овлашћеног лица и оверена печатом стам-

бене зграде; 
– пресуда о разводу брака, односно одлука надлежног органа о вршењу родитељског права, односно спо-

разум родитеља; 
– конзилијарно мишљење здравствене установе у којој се лечи издато до дана истека рока за пријављива-

ње на конкурс*; 
– решење о степену телесног оштећења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање донето до 

дана истека рока за пријављивање на конкурс; 
– решење о категорији инвалидности Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно 

другог надлежног органа донето до дана истека рока за пријављивање на конкурс; 
– решење надлежног општинског органа донето по одредбама Закона о основним правима бораца, војних 

инвалида и породица палих бораца донето до дана истека рока за пријављивање на конкурс; 
– потврда о бављењу научним радом; 
– потврда о висини примања подносиоца захтева и чланова породичног домаћинства; 
– решење о додели привременог смештаја, службеног стана или собе (или лежаја) у самачком хотелу; 
– правноснажно решење о рушењу бесправно подигнутог објекта; 
– у случају да лице жели да купи стан мање структуре од припадајуће потребно је да о томе приложи пи-

сану оверену изјаву. 
Сва документа  морају бити оригинали или оверене фотокопије а документа са ознаком* не смеју бити 

старија од 6 месеци. 
      Захтеви са наведеном документацијом достављају се препорученом пошиљком на адресу: Ми-

нистарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за кадрове, 11000 Београд, Немањина 15; са на-
знаком „КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ СТАНА ИЗ НИП-а не отварај!”. После истека конкурсног рока, 
подаци из поднетих пријава биће обрађени, а по потреби и проверени увидом на лицу места или на 
други начин. Бодовање се неће обавити по основама за које нису приложени одговарајући докази. До-
кументација достављена ради учествовања на конкурсу неће се враћати. 

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном војном листу“.  

Додатне информације се могу добити радним данима од 09,00 до 13,00 часова на телефон: 011/3201199,  
локал 23-199 и путем електронске адресе: kadrovi.stambeno@mod.gov.rs . 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СТАНОВА 

Нови Сад  – 20 станова, локација Сунчана страна, Југовићево, по цени од 56.687,30 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат А Ламела 1 10 Други спрат 88,30 С3 

Објекат А Ламела 1 12 Други спрат 85,86 С3 

Објекат А Ламела 1 14 Трећи спрат 88,30 С3 

Објекат А Ламела 1 15 Трећи спрат 64,89 С2 

Објекат А Ламела 1 16 Трећи спрат 85,86 С3 

Објекат А Ламела 1 17 Трећи спрат 51,03 С2 

Објекат А Ламела 1 18 Поткровље 33,65 С1 

Објекат А Ламела 1 19 Поткровље 38,43 С1 

Објекат А Ламела 1 20 Поткровље 38,08 С1 

Објекат Б Ламела 1 5 Први спрат 88,30 С3 

Објекат Б Ламела 1 6 Први спрат 64,89 С2 

Објекат Б Ламела 1 7 Први спрат 85,86 С3 

Објекат Б Ламела 1 9 Други спрат 88,30 С3 

Објекат Б Ламела 1 10 Други спрат 64,89 С2 

Објекат Б Ламела 11 Други спрат 85,86 С3 

Објекат Б Ламела 1 12 Други спрат 51,03 С2 

Објекат Б Ламела 1 13 Трећи спрат 88,30 С3 

Објекат Б Ламела 1 14 Трећи спрат 64,89 С2 

Објекат Б Ламела 1 15 Трећи спрат 85,86 С3 

Објекат Б Ламела 1 16 Трећи спрат 51,03 С2 

Врбас – 7 станова, локација Стамбени блок 106, Ул. Јозефа Пехана 3, по цени од 36.173,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела 1 1 Приземље 64,26 С1,5 

Објекат 1 Ламела 1 2 Приземље 64,11 С1,5 

Објекат 1 Ламела 1 3 Приземље 66,82 С2 

Објекат 1 Ламела 1 10 Други спрат 66,19 С2 

Објекат 1 Ламела 1 11 Други спрат 66,95 С2 

Објекат 1 Ламела 1 14 Трећи спрат 66,19 С2 

Објекат 1 Ламела 1 15 Трећи спрат 66,95 С2 
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Зрењанин – 23 стана, локација Панчевачка улица бб, по цени од 36.499,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела 1 1 Приземље 49,99 С1 

Објекат 1 Ламела 1 2 Приземље 49,82 С1 

Објекат 1 Ламела 1 3 Приземље 65,84 С2 

Објекат 1 Ламела 1 4 Приземље 79,59 С3 

Објекат 1 Ламела 1 5 Први спрат 65,78 С2 

Објекат 1 Ламела 1 6 Први спрат 79,41 С3 

Објекат 1 Ламела 1 7 Први спрат 79,71 С3 

Објекат 1 Ламела 1 8 Први спрат 65,81 С2 

Објекат 1 Ламела 2 1 Приземље 49,50 С1 

Објекат 1 Ламела 2 2 Приземље 49,43 С1 

Објекат 1 Ламела 2 3 Приземље 66,06 С2 

Објекат 1 Ламела 2 8 Први спрат 65,94 С2 

Објекат 1 Ламела 2 20 Четврти спрат 66,14 С2 

Објекат 1 Ламела 3 2 Приземље 49,84 С1 

Објекат 1 Ламела 3 4 Приземље 79,64 С3 

Објекат 1 Ламела 4 1 Приземље 49,48 С1 

Објекат 1 Ламела 4 2 Приземље 49,43 С1 

Објекат 1 Ламела 4 4 Приземље 79,71 С3 

Објекат 1 Ламела 4 6 Први спрат 79,60 С3 

Објекат 1 Ламела 4 7 Први спрат 79,46 С3 

Објекат 1 Ламела 4 14 Трећи спрат 79,83 С3 

Објекат 1 Ламела 4 15 Трећи спрат 79,81 С3 

Објекат 1 Ламела 4 20 Четврти спрат 66,08 С2 

Шид – 4 стана, локација Насеље Исток, по цени од 30.697,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат Д2 Ламела Ц3 север 3 Приземље 64,95 С2 

Објекат Д2 Ламела Ц3 север 6 Први спрат 68,14 С2 

Објекат Д2 Ламела Ц3 север 7 Други спрат 70,67 С2 

Објекат Д2 Ламела Ц3 север 9 Поткровље 69,69 С2 
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Рума – 10 станова, локација Тивол, Ул. Милентија Јовановића, по цени од 32.910,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат Тивол Ламела Л II 5 Први спрат 67,67 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 8 Први спрат 67,74 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 9 Други спрат 67,42 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 10 Други спрат 66,64 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 12 Други спрат 67,92 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 13 Трећи спрат 67,58 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 14 Трећи спрат 66,55 С2 

Објекат Тивол Ламела Л II 16 Трећи спрат 68,23 С2 

Објекат Тивол Ламела Л III 6 Први спрат 67,54 С2 

Објекат Тивол Ламела Л III 13 Трећи спрат 67,94 С2 

Бела Црква – 4 стана, локација Бели трг, Ул. Доситејева 1, по цени од 35.950,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела 1 1 Приземље 46,20 С1 

Објекат 1 Ламела 1 4 Први спрат 46,16 С1 

Објекат 1 Ламела 1 13 Други спрат 57,19 С2 

Објекат 1 Ламела 1 18 Трећи спрат 56,68 С1 

Шабац – 2 стана, локација Буде Станимировића 2, по цени од 53.699,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела А и Б 14 Други спрат 33,34 С1 

Објекат 1 Ламела А и Б 20 Други спрат 59,48 С2 

Зајечар – 3 стана, локација Плажа, Ул. Патриса Лумумбе, по цени од 40.765,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела 1 12 Трећи спрат 72,77 С2 

Објекат 1 Ламела 2 10 Други спрат 69,21 С2 

Објекат 1 Ламела 2 11 Трећи спрат 69,03 С2 
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Параћин – 8 станова, локација Стара сточна пијаца, Ул. Француска, по цени од 33.915,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 7Б Ламела 2 1 Приземље 48,73 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 2 Приземље 66,97 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 3 Први спрат 78,43 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 4 Први спрат 73,90 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 5 Први спрат 74,23 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 6 Први спрат 78,31 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 7 Други спрат 78,25 С2 

Објекат 7Б Ламела 2 8 Други спрат 73,79 С2 

Чачак – 9 станова, локација Гвожђар, по цени од 39.819,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела 1 1 Приземље 63,42 С1 

Објекат 1 Ламела 1 2 Приземље 66,62 С1 

Објекат 1 Ламела 1 3 Приземље 64,21 С1 

Објекат 1 Ламела 1 5 Први спрат 66,62 С2 

Објекат 1 Ламела 1 6 Први спрат 64,21 С2 

Објекат 1 Ламела 1 7 Први спрат 64,21 С2 

Објекат 1 Ламела 1 9 Други спрат 64,38 С2 

Објекат 1 Ламела 1 10 Други спрат 61,97 С2 

Објекат 1 Ламела 1 11 Други спрат 61,97 С2 

Ивањица – 4 стана, локација Мркочевац, Објекат Ц, Ул. Црногорска 19, по цени од 38.129,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат Ц Ламела 1 16 Трећи спрат 54,45 С1,5 

Објекат Ц Ламела 1 17 Поткровље 54,09 С2 

Објекат Ц Ламела 1 20 Поткровље 19,22 С0 

Објекат Д Ламела 1 16 Трећи спрат 29,60 С0 

Власотинце – 3 стана, локација Мије Миленковића бб, по цени од 32.560,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела Л1 12 Први спрат 51,41 С1,5 

Објекат 1 Ламела Л1 13 Други спрат 51,07 С1,5 

Објекат 1 Ламела Л1 18 Други спрат 51,08 С1,5 
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Медвеђа – 5 станова, локација Центар, по цени од 25.477,00 динара по m2 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Ламела А 
улаз 2 14 Поткровље 119,36 С4 

Објекат 1 Ламела А 
улаз 2 15 Поткровље 154,82 С4 

Објекат 1 Ламела Б 
улаз 3 3 Приземље 94,07 С2 

Објекат 1 Ламела Б 
улаз 4 2 Први спрат 101,64 С3 

Објекат 1 Ламела Б 
улаз 4 4 Трећи спрат 103,33 С3 

Лесковац – 31 стан, локација Три шешира, Блок 29, Ул. Ђуре Салаја и локација Дубочица 2, Р. Жунића, Ул. Ду-
бочица 107а, по цени од 39.982,00 динара по m2 

Локација Три шешира, Блок 29, Ул. Ђуре Салаја 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 

Објекат 1 Улаз 1 1 Први спрат 80,95 С2 

Објекат 1 Улаз 1 3 Други спрат 81,00 С2 

Објекат 1 Улаз 1 5 Трећи спрат 120,00 С4 

Објекат 1 Улаз 1 6 Трећи спрат 118,56 С4 

Објекат 1 Улаз 2 2 Први спрат 80,85 С2 

Објекат 1 Улаз 2 4 Други спрат 81,21 С2 

Објекат 1 Улаз 2 5 Трећи спрат 117,36 С4 

Објекат 1 Улаз 2 6 Трећи спрат 118,73 С4 

Локација Дубочица 2, Р. Жунића, Ул. Дубочица 107а  

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 
Објекат 

С-П+6+Пк Ламела Л4 1 Приземље 75,12 С3 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 4 Приземље 35,07 С1 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 5 Приземље 53,83 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 6 Приземље 53,99 С4 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 7 Приземље 50,20 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 9 Први спрат 49,96 С2 
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Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

Објекат Ламела Стан Спрат Површина Тип 
Објекат 

С-П+6+Пк Ламела Л4 10 Први спрат 61,23 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 11 Први спрат 40,79 С1 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 12 Први спрат 53,85 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 14 Први спрат 50,31 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 16 Други спрат 49,62 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 17 Други спрат 61,41 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 19 Други спрат 54,78 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 24 Трећи спрат 62,05 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 25 Трећи спрат 40,09 С1 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 30 Четврти спрат 49,50 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 31 Четврти спрат 61,20 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 33 Четврти спрат 53,77 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 40 Пети спрат 54,02 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 41 Пети спрат 53,58 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 42 Пети спрат 49,50 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 44 Пети спрат 50,22 С2 

Објекат 
С-П+6+Пк Ламела Л4 55 Поткровље 39,15 С1 
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