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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Уторак, 31. март 2009. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 10         ГОДИНА СХХVIII 

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

156. 
На основу члана 20. став 5. Закона о Војсци Ср-

бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07), министар 
одбране прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОДОФИЦИРСКОМ КОРУ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником регулишу се појам подофицир-
ског кора, начин његове организације, професионал-
ни профил подофицирског кадра, обука подофицира 
и професионални развој подофицира. 

Члан 2. 

Подофицирски кор представљају сви подофици-
ри Војске Србије са одређеним односима у погледу 
надлежности и субординације, који су усмерени на пру-
жање ефикасне подофицирске подршке линији коман-
довања. 

Члан 3. 

Функције подофицирског кора су: подизање ни-
воа обучености, усавршавање и развој подофицира, 
изградња и очување кодекса професије, одржавање и 
унапређење прописаних стандарда реда, рада и дисци-
плине. 

Члан 4. 

Припадници подофицирског кора усвајају, разви-
јају и промовишу следеће вредности: 

1) стручност и ауторитет; 
2) највиши степен посвећености војном позиву; 
3) војнички дух, дисциплину и способност за тим-

ски рад; 
4) оданост јединици, Војсци Србије и држави; 
5) вољу, самопоуздање и личну одговорност за из-

вршавање задатака; 

6) иницијативност и самодисциплину; 
7) интегритет личности; 
8) личну храброст. 

Члан 5. 

У оквиру подофицирског кора за подршку коман-
довању и обуци организује се и успоставља хијерар-
хијска структура подофицирског кора коју чине: 

1) први подофицири у јединицама ранга чете; 
2) главни подофицири у јединицама ранга бата-

љона; 
3) главни подофицири у јединицама ранга бригаде; 
4) главни подофицири у командама оперативног 

нивоа; 
5) главни подофицири у Генералштабу Војске Ср-

бије; 
6) главни подофицир Војске Србије. 
Организација подофицирске линије подршке про-

писује се организацијско-формацијском структуром ко-
манди и јединица и прати линију командовања на свим 
нивоима. 

Први и главни подофицири се постављају на фор-
мацијска места односно дужности првих и главних под-
официра. 

II. ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОФИЛ 
ПОДОФИЦИРСКОГ КАДРА 

1. Улога подофицира у Војсци Србије 

Члан 6. 

Подофицири у Војсци Србије су: ослонац одржа-
вања и унапређења стандарда реда, рада и дисципли-
не у јединици; вође који личним примером предводе 
потчињене војнике и подофицире, старају се о њима 
и мотивишу их за извршавање постављених задатака; 
најбољи познаваоци наоружања и војне опреме који-
ма располаже јединица; најстручнији у познавању так-
тичких вештина за ниво појединац, група (тим) и оде-
љење и носиоци извођења индивидуалне обуке војни-
ка и подофицира. 
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Члан 7. 

Први подофицир је главни саветник командира 
за питања која су везана за војнике и подофицире у 
јединици. 

Основна улога првог подофицира је обука војни-
ка и подофицира у јединици. 

Први подофицир усмерава рад подофицира и про-
фесионалних војника у јединици ранга чете, помаже 
командиру у извршавању постављених задатака и да-
је савете, инструкције и усмерења подофицирима и 
професионалним војницима за рад и извршавање за-
датака. 

Члан 8. 

Главни подофицир је подофицир највишег ранга 
у јединици. 

Основна улога главног подофицира је спровође-
ње усвојених принципа и стандарда при извршавању 
задатака подофицира и војника као и брига за њихов 
живот и здравље. 

Главни подофицири своју улогу остварују: 
1) саветовањем и препоруком команданту односно 

начелнику за питања везана за подофицире и војнике 
и њихове породице; 

2) праћењем обуке, обезбеђивањем повратних ин-
формација команданту у вези са обуком и предлага-
њем мера корекције; 

3) обезбеђењем поштовања прописаног реда и ди-
сциплине; 

4) саветовањем и давањем упутстава потчињенима 
у вези са извршавањем задатака и питањима значај-
ним за њихов живот и рад; 

5) обезбеђивањем услова за прилагођавање нових 
припадника јединице; 

6) пружањем помоћи у професионалном развоју 
официра на почетним дужностима; 

7) праћењем команданта у контролама, посетама 
и обиласцима. 

Члан 9. 

Главни подофицир Војске Србије је највиши под-
официрски положај у Војсци Србије. Подофицир по-
стављен на ову дужност предлаже начелнику Генерал-
штаба Војске Србије решења о питањима која се од-
носе на подофицирски кор. 

Преко главних подофицира на нижим командним 
нивоима, главни подофицир Војске Србије координи-
ра активностима подофицирског кора. 

Главни подофицир Војске Србије обезбеђује инфор-
мације о проблемима подофицира и професионалних 
војника у вези са обуком, стандардом, професионал-
ним развојем, оцењивањем и напредовањем, моралом, 
унапређењем квалитета живота подофицира, профе-
сионалних војника и њихових породица и предлаже 
решења о наведеним питањима. 

Користећи линију подофицирске подршке коман-
довању, главни подофицир Војске Србије информише 

подофицире и професионалне војнике о актуелним кре-
тањима у вези са њиховим дужностима, одговорно-
стима и потребама. 

Главни подофицир Војске Србије предлаже међу-
народну војну сарадњу о питањима из домена подо-
фицирског кора. 

Члан 10. 

Први и главни подофицири дају препоруке, уко-
лико се то тражи од њих, у вези са начином изврша-
вања задатака додељених јединици и пружају струч-
ну помоћ у реализацији одлука претпостављених. 

Командири, команданти и начелници доносе ко-
начну одлуку и одговорни су за резултате и последи-
це које могу проистећи из донесене одлуке. 

2. Дужности и одговорност подофицира 

Члан 11. 

Дужности представљају законске и моралне оба-
везе које извршавају подофицири у Војсци Србије, у 
складу са чином и положајем на којем се налазе. Ду-
жности могу бити: опште, посебне и додатне. 

Члан 12. 

Опште дужности представљају обавезу за сваког 
подофицира у Војсци Србије без обзира на организа-
цијску структуру јединице, војноевиденциону специ-
јалност (ВЕС) и формацијско место на које је поста-
вљен. Опште дужности су дефинисане Законом о Вој-
сци Србије, правилницима, правилима, упутствима и 
другим општим актима. 

Посебне дужности се прописују актима о унутра-
шњој организацији и раду јединице за сваку конкрет-
ну дужност. 

Додатне дужности проистичу из професионалног 
искуства подофицира, које побољшавају квалитет ра-
да и зависе од индивидуалне иницијативе самих под-
официра. 

Члан 13. 

Подофицири су одговорни за извршавање својих 
дужности и за успешност јединице у извршавању по-
стављених задатака. 

3. Овлашћења подофицира 

Члан 14. 

Овлашћења подофицира проистичу из права да-
тих законом или су пренета од претпостављених офи-
цира и подофицира. 

Овлашћења подофицира су: 
1) општевојна у складу са чином; 
2) командна у складу са дужностима односно по-

ложајем; 
3) овлашћења добијена од претпостављеног. 
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Члан 15. 

Општевојна овлашћења у складу са чином омогу-
ћавају предузимање одговарајућих корективних мера, 
без разлике да ли се лица налазе на дужности или ни-
су на дужности, која носе униформу или цивилно оде-
ло и без обзира на то којој јединици припадају и ме-
сто на којем се налазе. 

Командна овлашћења су она која подофицири има-
ју према потчињенима на основу положаја у органи-
зацијској структури команди, јединица и установа Вој-
ске Србије. 

Команданти и командири могу да пренесу део 
својих овлашћења на подофицире, осим ако то није у 
супротности са прописима. 

4. Означавање дужности првих 
 и главних подофицира 

Члан 16. 

Подофицири носе ознаке свога чина и рангирају се: 
1) водник, ранг П-5; 
2) старији водник, ранг П-6; 
3) старији водник прве класе, ранг П-7; 
4) заставник, ранг П-8; 
5) заставник прве класе, ранг П-9. 

Члан 17. 

Први и главни подофицири носе ознаке свога чи-
на и ознаке дужности у хијерархијској структури подо-
фицирског кора. 

Зависно од положаја подофицира у хијерархиј-
ској структури подофицирског кора, дужности подо-
фицира које се посебно рангирају и означавају су: 

1) први подофицир у јединици ранга чете, ранг 
П-7а; 

2) главни подофицир у јединици ранга батаљона, 
ранг П-8А; 

3) главни подофицир у јединици односно устано-
ви ранга бригаде, ранг П-9А; 

4) главни подофицир у команди оперативног ни-
воа и главни подофицир у Генералштабу Војске Ср-
бије, ранг П-9А; 

5) главни подофицир Војске Србије, ранг П-9А. 

III. ОБУКА ПОДОФИЦИРА 

Члан 18. 

Професионални развој подофицира се остварује 
обуком и усавршавањем, и то: 

1) институционални облик обуке се реализује ор-
ганизованим обучавањем у центрима за обуку; 

2) оперативни облик обуке се реализује искустви-
ма стеченим у обуци и извршавањем свакодневних за-
датака јединице, учешћем у операцијама и вежбов-
ним активностима у земљи и иностранству; 

3) самостално усавршавање у школама и институ-
цијама у Војсци Србије и ван Војске Србије (ванредно 
школовање, дописне школе, курсеви, семинари и др.). 

Члан 19. 

Обука подофицира се спроводи у две фазе, и то: 
1) фаза основне обуке; 
2) фаза више обуке. 
Фаза основне обуке подофицира представља обу-

ку за достизање почетног подофицирског чина и уна-
пређивање специјалистичких знања и вештина. 

Фаза основне обуке подофицира се реализује 
Основним курсом за подофицире и Вишим курсом за 
подофицире. 

Фаза више обуке подофицира представља доград-
њу њихових тактичких, техничких и стручних знања и 
вештина и развијање способности за дужности у хи-
јерархијској структури подофицирског кора, штабне 
дужности у командама или специјалистичке дужно-
сти у роду односно служби. 

Фаза више обуке подофицира се реализује курсе-
вима који могу бити каријерни и специјалистички. 

Члан 20. 

Каријерни курсеви су намењени за оспособљава-
ње подофицира за обављање дужности у хијерархиј-
ској структури подофицирског кора и других подофи-
цирских дужности у командама. 

Каријерни курсеви за подофицире су: 
1) курс за прве подофицире у чети; 
2) командно-штабни курс; 
3) курс за главне подофицире. 

Члан 21. 

Специјалистички курсеви су намењени за унапре-
ђивање специјалистичких знања и вештина за обавља-
ње специфичних дужности у свом роду односно слу-
жби. 

Специјалистички курсеви за подофицире су: 
1) курс за специјалисте II класе; 
2) курс за специјалисте I класе. 

Члан 22. 

Програме за обуку подофицира на курсевима из-
рађује надлежна организациона јединица Генералшта-
ба Војске Србије. 

IV. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
ПОДОФИЦИРА 

1. Селекција подофицира 

Члан 23. 

Селекција подофицира је у функцији достизања 
постављених стандарда у обезбеђењу захтеваног нивоа 
оперативне способности и врши се за: 

1) упућивање на обуку и усавршавање; 
2) унапређивање у виши чин; 
3) постављење на дужност; 
4) распоред на другу дужност; 
5) престанак професионалне војне службе по по-

треби службе. 
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Члан 24. 

Предлагање кандидата врше комисије које се фор-
мирају на свим нивоима командовања од нивоа бри-
гаде до Генералштаба Војске Србије и у складу са 
прописаним критеријумима, а на основу прописане 
методологије састављају ранг-листу кандидата. 

Одлуке о избору кандидата доносе лица надле-
жна за решавање стања у служби. 

Члан 25. 

За сваку годину утврђује се план попуне коман-
ди, јединица и установа Војске Србије и план школо-
вања, усавршавања и преквалификације подофицира 
по родовима и службама. 

Одлуку о томе који ће кандидат бити упућен на 
школовање односно усавршавање и преквалификаци-
ју доноси начелник Генералштаба Војске Србије или 
старешина кога он овласти. 

Члан 26. 

Комисију за предлагање кандидата на нивоу бри-
гаде, начелно, сачињавају: 

1) главни подофицир у бригади; 
2) главни подофицири у батаљонима; 
3) команданти батаљона. 
Комисија из става 1. овог члана врши послове из 

чл. 23. и 24. овог правилника, закључно са нивоом ба-
таљона. 

Ранг-листа кандидата са ставом команданта једи-
нице односно установе ранга бригаде доставља се ре-
довним путем старешини из члана 25. став 2. овог пра-
вилника. 

Члан 27. 

Комисију за предлагање кандидата на нивоу ко-
манде оперативног нивоа, начелно, сачињавају: 

1) главни подофицир у команди оперативног ни-
воа; 

2) главни подофицири у бригадама; 
3) команданти бригада. 
Комисија из става 1. овог члана врши послове из 

чл. 23. и 24. овог правилника, закључно са нивоом 
бригаде. 

Ранг-листа кандидата са ставом команданта опе-
ративног нивоа доставља се редовним путем старе-
шини из члана 25. став 2. овог правилника. 

Члан 28. 

Кадровска комисија Генералштаба Војске Србије 
врши послове из чл. 23. и 24. овог правилника од нивоа 
оперативног састава до нивоа Војске Србије, на осно-
ву предлога достављених надлежној управи Генерал-
штаба Војске Србије. 

У рад Кадровске комисије Генералштаба Војске 
Србије укључује се главни подофицир Војске Србије 
и, по потреби, главни подофицири команди опера-
тивног нивоа. 

Одлуке Кадровске комисије Генералштаба Вој-
ске Србије се достављају на реализацију старешини 
из члана 25. став 2. овог правилника. 

Члан 29. 

Избор главног подофицира Војске Србије врши 
начелник Генералштаба Војске Србије. 

2. Унапређивање и развој каријере 
подофицира 

Члан 30. 

Унапређење подофицира у више чинове врши се 
на основу утврђених потреба команди и јединица, 
остварених резултата у раду и степена оспособљено-
сти, а у складу са Законом о Војсци Србије и пропи-
сима којима се регулише унапређивање професио-
налних припадника Војске Србије. 

Члан 31. 

Професионални војник, кандидат за Основни курс 
за подофицире, треба да испуњава следеће посебне 
услове: 

1) да је у својству професионалног војника про-
вео најмање три године; 

2) да је успешно завршио основни лидерски курс 
(курс десетара); 

3) да му је последња службена оцена најмање вр-
ло добар; 

4) да је дужност десетара у јединици успешно оба-
вљао најмање две године. 

Лице из грађанства које је селективно по конкур-
су за подофицира, пре обуке на Основном курсу за 
подофицире, мора претходно да успешно заврши ин-
дивидуалну војничку обуку за одређени род односно 
службу. 

Члан 32. 

Кандидати који успешно заврше Основни курс за 
подофицире примају се у службу на одређено време, 
унапређују се у чин водника, ранг П-5 и распоређују 
се на одговарајућа формацијска места у роду односно 
служби за која је предвиђен чин водника. 

Члан 33. 

Кандидат за унапређење у чин старијег водника, 
ранг П-6 треба да испуњава следеће посебне услове: 

1) да је провео најмање четири, а највише осам го-
дина у чину водника, ранг П-5; 

2) да има просек службених оцена најмање врло 
добар; 

3) да је завршио Виши курс за подофицире. 
Подофицири на одређено време чина водника ко-

ји не буду селектовани за унапређење у чин старијег 
водника, ранг П-6 могу остати у служби у складу са 
чланом 42. Закона о Војсци Србије. 

Члан 34. 

Подофицири чина старијег водника, ранг П-6 
примају се у службу на неодређено време и поста-
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вљају на одговарајућа формацијска места у роду од-
носно служби за које је формацијом предвиђен чин 
старијег водника или виши чин. 

Члан 35. 

Кандидат за унапређење у чин старијег водника 
прве класе, ранг П-7 треба да испуњава следеће по-
себне услове: 

1) да је провео најмање четири, а највише осам 
година у чину старијег водника, ранг П-6; 

2) да има просек службених оцена најмање врло 
добар. 

Подофицири који не буду селектовани за унапре-
ђење у чин старијег водника прве класе, ранг П-7 мо-
гу остати у служби до стицања услова за престанак 
професионалне војне службе са правом на пензију, у 
складу са Законом о Војсци Србије. 

Члан 36. 

Подофицири чина старијег водника прве класе, 
ранг П-7 постављају се на одговарајућа формацијска 
места у роду односно служби за које је предвиђен 
чин старијег водника прве класе или виши чин. 

Члан 37. 

Кандидат за унапређење у чин заставника, ранг 
П-8 треба да испуњава следеће посебне услове: 

1) да је провео најмање четири, а највише осам 
година у чину старијег водника прве класе, ранг П-7 
и П-7А; 

2) да има просек службених оцена врло добар; 
3) да је завршио Командно-штабни курс односно 

Курс за специјалистe II класе; 
4) да познаје један од светских језика на нивоу I 

степена, према критеријумима Војне академије. 
Подофицири који не буду селектовани за унапре-

ђење у чин заставника, ранг П-8 могу остати у служ-
би до стицања услова за престанак професионалне вој-
не службе са правом на пензију, у складу са Законом 
о Војсци Србије. 

Члан 38. 

Подофицири са чином заставника, ранг П-8 рас-
поређују се на одговарајућа формацијска места за ко-
ја је предвиђен чин заставника или виши чин. 

Члан 39. 

Кандидат за унапређење у чин заставника прве 
класе, ранг П-9 треба да испуњава следеће посебне 
услове: 

1) да је провео најмање четири, а највише 13 го-
дина у чину заставника, ранг П-8; 

2) да има просек службених оцена одличан; 
3) да је завршио Курс за главне подофицире од-

носно Курс за специјалисте I класе; 
4) да познаје један од светских језика најмање на 

нивоу I степена, према критеријуму Војне академије. 

Подофицири који не буду селектовани за унапре-
ђење у чин заставника прве класе, ранг П-9 остају у 
служби до стицања права на пензију предвиђену Зако-
ном о Војсци Србије. 

Члан 40. 

Подофицири са чином заставника прве класе, 
ранг П-9 распоређују се на одговарајућа формацијска 
места за која је предвиђен чин заставника прве класе. 

3. Услови за избор подофицира за дужности 
првих и главних подофицира 

Члан 41. 

За избор подофицира који ће вршити дужности пр-
вих и главних подофицира разматрају се кандидати 
који испуњавају следеће опште услове: 

1) да су здрави и способни за службу, без ограни-
чења; 

2) да су позитивно оцењени на психолошком те-
стирању; 

3) да су најмање три године вршили дужност ко-
мандира одељења, односно еквивалентне дужности; 

4) да имају просек службених оцена врло добар и 
већи; 

5) да имају одличну оцену са последње провере фи-
зичке способности. 

Члан 42. 

За дужност првог подофицира у јединици ранга 
чете, ранг П-7А разматрају се кандидати који поред 
општих услова прописаних чланом 41. овог правил-
ника, испуњавају и следеће посебне услове: 

1) да имају најмање чин старијег водника прве 
класе; 

2) да су вршили дужност командира 1. одељења 
(уједно заменика командира вода) или одговарајућу 
дужност у роду односно служби најмање три године; 

3) да имају изражене командирске особине (утвр-
ђује се психолошким интервјуом); 

4) да имају завршен Курс за прве подофицире; 
5) да имају две последње службене оцене одличан; 
6) да знају енглески језик на нивоу STANAG 1-1-1-1. 

Члан 43. 

За дужност главног подофицира у јединици ранга 
батаљона, ранг П-8А разматрају се кандидати који 
поред општих услова прописаних чланом 41. овог 
правилника, испуњавају и следеће посебне услове: 

1) да имају најмање чин заставника; 
2) да су вршили дужност првог подофицира у че-

ти са рангом П-7А, најмање две године; 
3) да имају изражене командирске особине (утвр-

ђује се психолошким интервјуом); 
4) да имају завршен Командно-штабни курс; 
5) да имају две последње службене оцене одличан; 
6) да знају енглески језик на нивоу STANAG 1-1-1-1. 
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Члан 44. 

За дужност главног подофицира у јединици ранга 
бригаде, команди оперативног нивоа и Генералштабу 
Војске Србије, ранг П-9А разматрају се кандидати 
који поред општих услова прописаних чланом 41. овог 
правилника, испуњавају и следеће посебне услове: 

1) да имају чин заставника прве класе; 
2) да су вршили дужност главног подофицира у 

батаљону, најмање две године; 
3) да имају изражене руководеће особине и органи-

зационе способности (утврђује се психолошким интер-
вјуом); 

4) да имају завршен Курс за главне подофицире; 
5) да имају две последње службене оцене одли-

чан; 
6) да знају енглески језик, најмање на нивоу 

STANAG 2-2-2-2. 

Члан 45. 

За дужност главног подофицира Војске Србије, 
ранг П-9А разматрају се кандидати који поред оп-
штих услова прописаних чланом 41. овог правилни-
ка, испуњавају и следеће посебне услове: 

 1) да имају чин заставника прве класе; 
2) да су вршили дужност главног подофицира у 

Генералштабу Војске Србије или команди оператив-
ног нивоа, најмање две године; 

3) да имају изражене руководеће особине и органи-
зационе способности (утврђује се психолошким ин-
тервјуом); 

4) да имају завршен Курс за главне подофицире; 
5) да у служби имају просек службених оцена од-

личан; 
6) да знају енглески језик, најмање на нивоу 

STANAG 2-2-2-2. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 46. 

Подофицир који до дана ступања на снагу овог пра-
вилника не поседује тражени ниво познавања страног 
језика, а испуњава остале услове за унапређење из 
члана 37. овог правилника може се унапредити у чин 
заставника према предлогу надлежног старешине, нај-
касније до краја 2011. године. 

Подофицир који до дана ступања на снагу овог 
правилника не поседује тражени ниво познавања ен-
глеског језика, а испуњава остале услове за избор за 
дужност првог или главног подофицира из чл. 42. до 
45. овог правилника може се разматрати за дужност 
првог или главног подофицира, према предлогу над-
лежног старешине, најкасније до краја 2011. године. 

Члан 47. 

Подофицирски кор се успоставља од расположи-
вог подофицирског кадра, према посебним критери-
јумима за селекцију и уз допунско оспособљавање. 

Критеријуме за избор кандидата за постављење 
на дужности првих и главних подофицира и програ-
ме обуке подофицира за вршење дужности у хијерар-
хијској структури подофицирског кора, прописују над-
лежне управе Генералштаба Војске Србије. 

Члан 48. 

Подофицири који се на дан ступања на снагу овог 
правилника нађу у служби на неодређено време задр-
жавају тај статус и права која им по Закону о Војсци 
Србије припадају. 

Члан 49. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 12 
30. марта 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
157. 

На основу члана 23. ст. 1. и 2. Закона о државној 
управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 
а у вези са чланом 29. Уредбе о начелима и критерију-
мима за унутрашње уређење и систематизацију рад-
них места у Министарству одбране („Службени гла-
сник РС“, бр. 106/08), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

1. У Министарству одбране оснива се Савет за фи-
нансије (у даљем тексту: Савет) као саветодавни ор-
ган министра одбране. 

2. Савет разматра питања која се односе на орга-
низацију финансијске службе, надлежности финансиј-
ске службе, побољшање ефикасности система плани-
рања и припреме буџета, праћење и проучавање функ-
ционисања економског система у Републици Србији 
и у вези с тим предлаже мере за хармонизацију фи-
нансијског система одбране са важећим стандардима 
у тој области, мере за развој и унапређивање финан-
сијског пословања у Министарству одбране, даје смер-
нице за школовање и усавршавање кадра финансијске 
службе, разматра најсложенија питања из области фи-
нансија у Министарству одбране и даје препоруке за 
доношење одговарајућих одлука. 

3. Савет има осам чланова, укључујући председ-
ника, заменика председника и секретара. 

Чланови Савета су: 
1) државни секретар Министарства одбране Алек-

сандар Мишчевић, надлежан за послове финансија – 
председник Савета; 

2) пуковник Драган Радуловић, начелник Војног 
кабинета председника Републике Србије – заменик 
председника Савета; 

3) др Александар Стојановић, начелник Управе за 
буџет и финансије; 
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4) пуковник Милош Милетић, заменик начелника 
Управе за буџет и финансије; 

5) пуковник Милисав Терзић, начелник Рачуно-
водственог центра Министарства одбране; 

6) пуковник Саша Трандафиловић, начелник Оде-
љења за статус и стандард Управе за кадрове; 

7) потпуковник Неџад Имамовић, заступник на-
челника Одељења за финансије Генералштаба Војске 
Србије (Ј-8); 

8) пуковник Милован Ћеран, секретар Савета. 
4. Савет доноси Пословник о свом раду, којим 

уређује начин рада Савета. 
5. Мандат чланова Савета траје четири године. 
6. Седнице Савета, по потреби, сазива и њима ру-

ководи председник Савета. 
7. Овлашћује се председник Савета да по потреби 

образује стручна тела (тимове) која ће припремати 
анализе и податке за одлучивање и укључивати друга 
лица у рад Савета. 

8. Извештај о раду Савета подноси се министру 
одбране једном месечно на Колегијуму Министар-
ства одбране, усмено, а писане извештаје достављати 
шестомесечно. 

9. Административне и техничке послове за потре-
бе рада Савета обављаће организациона јединица Ми-
нистарства одбране надлежна за послове финансија. 

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 13 
30. марта 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

158. 
На основу члана 23. став 2. Закона о 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 Е Њ 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, 
30/08, 35/08, 38/08, 42/08, 45/08, 49/08, 2/09 и 6/09) 
тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. априла 2009. године у износу од 1.978,10 динара.“ 

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

Р.в.п. бр. 14 
30. марта 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

159. 
Н А Р Е Д Б А број 75-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 28. 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
КОМЉЕНОВИЋ Бранка РАДОМИР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПРВУЛОВИЋ Драгољуба БРАТИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника електронског извиђања и против-
електронских дејстава 
старији водници: 
БАДЊАРЕВИЋ Божидара ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
БЕГОВИЋ Јове МИЛАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ГАЛИЋ Славка НЕНАД. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ГАРИЋ Драгутина ДРАГАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГАЧИЋ Миодрага ВЛАТКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГОЛУБОВИЋ Станка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КОВАРЧЕК Павела ПАВЕЛ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЛАЗИЋ Војина НЕНАД. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МАГАЗИН Бранка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАРИНКОВИЋ Рашка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МАТЕЈИЋ Младена ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Митра МИОДРАГ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПУВАЛИЋ Милана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
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СТАНКОВИЋ Јовице ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Добривоја МИЛОВАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ХУКИЋ Мустафе МИЛОШ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водник прве класе 
ЋАЛИЋ Јована ДРАГАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
СТЕВАНОВИЋ Мирослава ДРАГАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Раде Ђурић, с. р. 

160. 
Н А Р Е Д Б А број 75-3 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 30. 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 e  с е  

у чин старијег водника везе 
водници I класе: 
НОЈИЋ Ненада ИВАН. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ Светомира ДУШАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТАНОВИЋ Зорана ДЕЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника електронског извиђања и 
противелектронских дејстава 
водници I класе: 
АЛЕКСИЋ Војислава КОСТА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
АТАНАСКОВИЋ Миодрага ИВАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
БАЊАНАЦ Владе НЕНАД. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БОГДАНОВИЋ Момира МИЛОШ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
БОЈАНИЋ Живорада БРАНКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
БОЈИЋ Борисава ЗОРАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
БУРСАЋ Милорада НЕДЕЉКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

ВАСИЉЕВИЋ Добривоја БРАНКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ВЕЛИЧКОВИЋ Мирослава МАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Златомира ПЕТАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ВУЛОВИЋ Радомира БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВУЧКОВИЋ Зорана ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГАНИЋ Милана ИВАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
ГРМУША Боривоја ГОРАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЂОКИЋ Гвоздена БРАНИСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Новице НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Петра МИЛОШ. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЂУРИЋ Светислава МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЖИВАНОВИЋ Мирослава ДРАГАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЖИВИЋ Стевана ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Мирослава АНДРИЈА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЖУЊИЋ Бранислава ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЗЕЉИЋ Драгана ЈОВАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЗЛАТАНОВИЋ Светислава ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИВАНОВИЋ Аце АЛЕКСАНДАР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИЋ Миле ЗОРАН. Преводи се са даном 1. јануара 
2008. године; 
ЈЕЛЕНКОВИЋ Милојка ВЕЉКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈЕЛЕНКОВИЋ Слободана ВЛАДА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КИРИЦИЋ Данислава НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КЉАЈИЋ Стеве ТОДОР. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
КОМЉЕНОВИЋ Драга ДРАШКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КОСТАДИНОВИЋ Милоша МИЛАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
КРСТИЋ Видоја НЕНАД. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
КРСТИЋ Добривоја САША. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КРСТИЋ Срђана ДРАГАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЛАЗАРЕВИЋ Живорада АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ЛАЗАРОВ Милча АНГЕЛ. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
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ЛАЗОВИЋ Божидара НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЛЕКИЋ Драгољуба СРЂАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЛЕОВАЦ Миодрага РАДОСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЛЕОНТИЋ Бранислава ГОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЛОЈПУР Драгана МИЛОРАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАКСИМОВИЋ Славољуба ИВАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Жикице МИЛАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Радосава АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Славише ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МАРТИНОВИЋ Маринка БУДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МАРТИНОВИЋ Перише СЛОБОДАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МАТИЋ Зорана ИГОР. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 
МИЛИВОЈЕВИЋ Драгомира ДРАГАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИЛИВОЈЕВИЋ Славише САША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Жарка ЉУБИША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИТРОВИЋ Драгана ИГОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МИТРОВИЋ Небојше САША. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Зарка АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ОБРАДОВИЋ Душана МИРЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ОБУЋИНА Милета ДАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Благоја БРАНИСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Небојше ВЛАДИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Павла ИВИЦА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Славољуба МИЛОШ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПАНИЋ Петра МИЛАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ПАНИЋ Томислава ДРАГОСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПАНТИЋ Душана ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПАНТОВИЋ Драгослава НЕБОЈША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПАПОВИЋ Милутина ДУШАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕРОВИЋ Милете МИЛОВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

ПЕТКОВИЋ Бранислава БОЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Драгана МАРКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАДИВОЈЕВИЋ Миленка ВЛАДА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАДОВАНОВИЋ Драгослава ДЕЈАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
РАДОСАВЉЕВИЋ Радивоја МИЛОШ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
РАЈИЋ Владице МИЛИВОЈ. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАТКОВИЋ Желимира МИЛОШ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАШИЋ Велимира МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РИСТИЋ Стевана БОБАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
САВИЋ Миодрага МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СИМЕОН Емилијана МАРЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СИМИЋ Радише ИВАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
СЛАВКОВИЋ Драгослава ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СЛАВКОВИЋ Миће ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СМИЉАНИЋ Ненада ЗОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СПАСОЈЕВИЋ Зорана МИРОСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Аце НЕДЕЉКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Мирољуба МИЛАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Братислава АЛЕКСАНДАР. Преводи 
се са даном 1. јануара 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Томислава ДАЛИБОР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Часлава МАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Витомира ДРАГОСЛАВ. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Милана ВЛАДАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈКОВИЋ Зорана ИГОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТОЈНИЋ Драгана ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТОПАЛОВИЋ Нинослава ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТУБИЋ Драга ДАРКО. Преводи се са даном 1. јануара 
2008. године; 
ТУРАНОВИЋ Владимира ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЋАЛАСАН Радована ИВАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Велише АНДРИЈА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
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ЦВЕТКОВИЋ Зорана МАРЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЏЕЛЕБЏИЋ Бошка БОБАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ШЕЈМЕШИ Ференца ГОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника техничке службе КоВ 
водници I класе: 
ГЛИШИЋ Александра ДРАГАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Слободана НЕНАД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕЋАНАЦ Славка МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТОЈАДИНОВИЋ Тихомира МИЛОШ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Радомира ДРАГАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈКОВИЋ Миломира МИЛАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТЕПШИЋ Живка МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Раде Ђурић, с. р. 
161. 

Н А Р Е Д Б А број 75-4 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 17. МАРТА 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 и  с е  

у чин старијег водника електронског извиђања и 
противелектронских дејстава 
водник I класе 
КЕРЧУЉ Миодрага СРЂАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Раде Ђурић, с. р. 
162. 

Н А Р Е Д Б А број 75-6 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 4. ЈУЛА 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 заставника електронског извиђања и про-
тивелектронских дејстава 
старији водници I класе: 
БОШЊАКОВИЋ Станоја ЖАРКО. Унапређује се са 
даном 11. априла 2008. године; 
БУБОЊА Бориса ДЕЈАН. Унапређује се са даном 11. 
априла 2008. године; 
ВУЈАНИЋ Душана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Светислава СЛОБОДАН. Унапређује се 
са даном 11. априла 2008. године; 
МИХАЈЛОВ Милорада ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 11. априла 2008. године; 
ВУЛОВИЋ Срећка МИЛАН. Унапређује се са даном 
18. априла 2008. године; 
ДОШЕНОВИЋ Бранка САША. Унапређује се са да-
ном 17. марта 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Бранка НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 5. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе електронског 
извиђања и противелектронских дејстава 
старији водници: 
БРАШАНЧЕВИЋ Живана ЂОРЂЕ. Унапређује се са 
даном 18. априла 2008. године; 
МИТРОВИЋ Владана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ТАДИЋ Милојка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водник 
СПРЕЧАКОВИЋ Миливоја ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 18. априла 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Раде Ђурић, с. р. 

163. 
Н А Р Е Д Б А број 75-7 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 4. ЈУЛА 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 е  с е 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
РАЈКОВИЋ Десимира ЗВОНКО. Унапређује се са да-
ном 6. јуна 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Раде Ђурић, с. р. 
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164. 
Н А Р Е Д Б А број 75-8 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 8. 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 е  с е 

у чин заставника електронског извиђања и про-
тивелектронских дејстава 
старији водник прве класе 
ПОЛОВШЕК Вилија ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 9. јула 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Раде Ђурић, с. р. 

165. 
Н А Р Е Д Б А број 75-9 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 25. 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 е  с е 

у чин заставника прве класе електронског изви-
ђања и противелектронских дејстава 
заставник 
ВЛАЧО Марка МИЛАН. Унапређује се са даном 10. 
јула 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Раде Ђурић, с. р. 

166. 
Н А Р Е Д Б А број 75-10 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 12. 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 е  с е 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водник  
НИКОЛИЋ Живана БРАНИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 9. септембра 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Раде Ђурић, с. р. 

167. 
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 одре-
даба Правилника о накнади путних и других трошко-
ва у Војсци Србије од 1. марта 2009. године износи 
43.353,00 динара. 

Број 2569-2 
27. марта 2009. године 

Београд 

168. 

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, од-
носно 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. марта 2009. године износи 28.494,00 динара 
(нето износ). 

Број 2569-1 
27. марта 2009. године 

Београд 



Страна 212 – Број 10 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Уторак, 31. март 2009.
 

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

С А Д Р Ж А Ј 

Страна 
156. Правилник о подофицирском кору ............. 201 
157. Одлука о оснивању Савета за финансије у 

Министарству одбране ................................... 206 
158. Решење о измени Решења о утврђивању из-

носа дневнице за службено путовање и вред-
ности бода за обрачунавање накнаде трош-
кова због одвојеног живота од породице и нак-
наде дела трошкова за закуп стана ................ 207 

159. Наредба бр. 75-1 начелника Управе за обаве-
штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о унапређењу подофицирâ .......... 207 

160. Наредба бр. 75-3 начелника Управе за обаве-
штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о превођењу подофицирâ ............ 208 

161. Наредба бр. 75-4 начелника Управе за обаве-
штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о превођењу подофицира ............ 210 

Страна 
162. Наредба бр. 75-6 начелника Управе за обаве-

штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о унапређењу подофицирâ .......... 210 

163. Наредба бр. 75-7 начелника Управе за обаве-
штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о унапређењу подофицира .......... 210 

164. Наредба бр. 75-8 начелника Управе за обаве-
штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о унапређењу подофицира .......... 211 

165. Наредба бр. 75-9 начелника Управе за обаве-
штајно-извиђачке послове Генералштаба Вој-
ске Србије о унапређењу подофицира .......... 211 

166. Наредба бр. 75-10 начелника Управе за оба-
вештајно-извиђачке послове Генералштаба 
Војске Србије о унапређењу подофицира .... 211 

167. Обавештење о висини обрачунског основа за 
примену одредаба Правилника о накнади пут-
них и других трошкова у Војсци Србије .......... 211 

168. Обавештење о висини обрачунског основа .... 211 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Algerian
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Candid
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CHelv
    /CHelvBold
    /CHelvBoldItalic
    /CHelv-Italic
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /CHVojska
    /CHVojska-Bold
    /CHVojska-BoldItalic
    /CHVojska-Italic
    /CirTimes
    /CirTimes_New_Roman
    /CirTimesBold
    /CirTimesBoldItalic
    /CirTimesItalic
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CTVojska
    /CTVojska-Bold
    /CTVojska-BoldItalic
    /CTVojska-Italic
    /CurlzMT
    /Decor
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FootlightMTLight
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaLat
    /HelveticaLatBold
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LHVojska
    /LHVojska-Bold
    /LHVojska-BoldItalic
    /LHVojska-Italic
    /LTVojska
    /LTVojska-Bold
    /LTVojska-BoldItalic
    /LTVojska-Italic
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MVBoli
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Condensed
    /MyriadWebPro-CondensedItalic
    /MyriadWebPro-Italic
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewYork
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldChurchSlavonicCyr
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Oxford
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /Serbian-Elegant
    /Serbian-Elegant-Bold
    /Serbian-Elegant-Bold-Italic
    /Serbian-Elegant-Italic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRomanBold
    /TimesNewRomanBoldItalic
    /TimesNewRomanItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /UstavIzvorni-Medium
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YUTimesNewRoman
    /YUTimesNewRomanBold
    /YUTimesNewRomanBoldItalic
    /YUTimesNewRomanItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-BlackItalic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


