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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 30. април 2009. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 12         ГОДИНА СХХVIII 

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

202. 
На основу члана 174. став 1. Закона о Војсци Ср-

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

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈА 

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О НАКНАДИ ШТЕТЕ 
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. За именовање комисијa за утврђивање штете и 
решавање о накнади штете, коју професионална војна 
лица и војни службеници и војни намештеници учине 
у вршењу војне службе, овлашћују се: 

1) командант батаљона – дивизиона и ескадриле 
и старешина војне јединице и војне установе истог 
ранга – за штету чија висина не прелази износ од 
100.000,00 динара; 

2) командант бригаде и старешина војне једини-
це и војне установе истог ранга – за штету чија виси-
на не прелази износ од 500.000,00 динара; 

3) командант оперативног нивоа – за штету чија 
висина не прелази износ од 1.000.000,00 динара; 

4) заменик начелника Генералштаба Војске Ср-
бије – за штету чија висина не прелази износ од 
2.000.000,00 динара; 

5) начелник Генералштаба Војске Србије – за ште-
ту чија висина не прелази износ од 5.000.000,00 ди-
нара. 

2. За именовање комисија за утврђивање штете и 
решавање о накнади штете, коју професионална војна 
лица и војни службеници и војни намештеници учине 
у вршењу војне службе у војним јединицама и војним 
установама Министарства одбране, овлашћују се: 

1) руководиоци војних јединица и војних устано-
ва са самосталном формацијом – за штету чија виси-
на не прелази износ од 500.000,00 динара; 

2) руководиоци унутрашњих организационих је-
диница које у свом саставу имају војне јединице и 
војне установе које су им непосредно потчињене – за 
штету чија висина не прелази износ од 1.000.000,00 
динара; 

3) руководиоци сектора и секретар Министарства 
одбране за војне јединице и војне установе које су им 
непосредно потчињене – за штету чија висина не пре-
лази износ од 5.000.000,00 динара. 

3. За штету чији износ прелази 5.000.000,00 дина-
ра, предлог за именовање чланова комисије коју име-
нује министар одбране достављају начелник Генерал-
штаба Војске Србије за команде, јединице и установе 
Војске Србије и помоћници министра одбране – за 
војне јединице и војне установе у њиховом саставу. 

4. Комисије за утврђивање штете и решавање о на-
кнади штете спроводе поступак уређен Правилником 
о надлежностима старешина у Војсци Југославије при-
ликом одлучивања о штети и о поступку за накнаду 
штете („Службени војни лист“, бр. 36/93) до доношења 
новог правилника, осим одредаба чл. 1. до 5. и 13. до 18, 
које су супротне одредбама Закона о Војсци Србије. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 15 
29. априла 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
203. 

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 на-
кнаде трошкова због одвојеног живота од породице и 
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накнаде дела трошкова за закуп стана („Службени 
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, 6/09 и 10/09) 
тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. маја 2009. године у износу од 1.901,60 динара.“ 

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

Р.в.п. бр. 16 
29. априла 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
204. 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упра-
ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) и 
члана 24. став 4. Правилника о накнади путних и дру-
гих трошкова у Војсци Србије (пов. број 2979-8 од 
26. марта 2008. године и пов. број 2979-40 од 14. маја 
2008. године), а у вези са спровођењем Програма ду-
горочног стамбеног кредитирања професионалних вој-
них лица Војске Србије за 2009. годину и Програма 
дугорочног стамбеног кредитирања за период јануар 
– децембар 2009. године, министар одбране доноси 

Д И Р Е К Т И В У 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗЈАШЊАВАЊА 
ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ПУТЕМ КРЕДИТА 

1. Официр, подофицир, цивилно лице на служби 
у Војсци Србије, државни службеник и намештеник у 
радном односу на неодређено време, којима је донет 
закључак о прихватању молбе за стан односно кре-
дит, а који се изјасне да ће своје стамбено питање ре-
шавати трајно путем кредита код банака, а не по про-
писима о стамбеном обезбеђивању у Министарству од-
бране, подносе писану Изјаву за трајно решавање стам-
беног питања путем кредита (у даљем тексту: Изјава) 
организационој јединици Министарства одбране над-
лежној за стамбене послове (у даљем тексту: стамбе-
ни орган) и банци код које подносе захтев за дугороч-
ни стамбени кредит. 

Изјаву мора да овери надлежни старешина или 
овлашћени орган у општини или суду. 

Уз Изјаву која се доставља стамбеном органу при-
лаже се решење надлежног старешине о накнади дела 
трошкова за закуп стана, уколико лице остварује пра-
во на ту накнаду. 

Изјава чини саставни део ове директиве. 
2. Изјава је услов да се подаци о лицу евиденти-

рају у базу података за потребе Националне корпора-
ције за осигурање стамбених кредита. 

3. Лице из тачке 1. ове директиве самостално би-
ра банку преко које ће реализовати дугорочни стам-
бени кредит. Услов за осигурање и субвенцију стам-
бених кредита уз учешће државе код банке је да бан-
ка има уговор са Националном корпорацијом за оси-

гурање стамбених кредита. Кредити се реализују у 
складу са пословном политиком банке и Програмом 
дугорочног стамбеног кредитирања професионалних 
војних лица Војске Србије за 2009. годину (у даљем 
тексту: Програм) односно Програмом дугорочног стам-
беног кредитирања за период јануар – децембар 2009. 
године. 

4. Стамбени орган ће најмање два пута месечно 
Националној корпорацији за осигурање стамбених 
кредита достављати електронским путем (у виду елек-
тронске базе података) спискове лица која своје стам-
бено питање решавају путем кредита, а који су саста-
вљени на бази Програма. Списак лица мора да садржи 
следеће податке: презиме, средње име и име, ЈМБГ, 
године ефективног радног стажа и број и датум За-
кључка о утврђеном праву на стан у закуп или кредит. 

5. Стамбени орган је дужан да, након добијања 
обавештења од банке о преношењу средстава одобре-
них из сопствених финансијских извора као и сред-
става која је уплатило Министарство финансија на 
име учешћа на рачун корисника кредита, односно на 
рачун продавца непокретности, кориснику кредита 
донесе акт о престанку права на стамбено обезбеђење 
по прописима у Министарству одбране и скидању са 
евиденције стамбених интересената у Министарству 
одбране. 

6. Уколико лице из тачке 1. ове директиве реали-
зује стамбени кредит преко банке без субвенције др-
жаве и на тај начин трајно реши своје стамбено пита-
ње, дужно је да обавести стамбени орган о томе, ради 
доношења акта о престанку права на стамбено обез-
беђење по прописима у Министарству одбране и ски-
дању са евиденције стамбених интересената у Мини-
старству одбране, а у вези са остваривањем права из 
члана 24. Правилника о накнади путних и других тро-
шкова у Војсци Србије. 

7. Стамбени орган се обавезује да надлежном ста-
решини у јединици у којој је корисник кредита на слу-
жби достави акт о престанку права на стамбено обез-
беђење по прописима у Министарству одбране, ради 
доношења решења о накнади трошкова у вези са ре-
шавањем стамбеног питања у складу са чланом 24. 
Правилника о накнади путних и других трошкова у Вој-
сци Србије. 

8. Надлежни старешина за доношење решења по 
пријему акта из тачке 7. ове директиве, а након утвр-
ђивања чињеница у вези са остваривањем права на 
накнаду трошкова у вези са решавањем стамбеног 
питања, доноси одговарајуће решење у складу са од-
редбама Правилника о накнади путних и других тро-
шкова у Војсци Србије, с тим да накнада трошкова у 
вези са решавањем стамбеног питања не може бити 
виша од рате кредита. 

9. Ова директива ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 17 
29. априла 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
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_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ 
Одељење за стамбене послове 

 
 
 
 

На основу члана 128. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), а у вези 
са спровођењем Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 
2009. годину, под кривичном и материјалном одговорношћу, дајем 

И З Ј А В У 

Изјављујем да своје стамбено питање решавам трајно путем кредита, а не по прописима о стамбеном обезбеђи-
вању у Министарству одбране. 

Сагласан сам да ми након преношења средстава одобрених по основу кредита из финансијских средстава бан-
ке као и средстава која је уплатило Министарство финансија на име учешћа на мој рачун, односно на рачун 
продавца непокретности, на основу ове изјаве надлежни орган донесе акт о престанку утврђеног права на 
стамбено обезбеђење односно скине са евиденције стамбених интересената у Министарству одбране. 

У прилогу изјаве достављам решење о остваривању права на накнаду дела трошкова за закуп стана. 
 
 
 
 
 
 
У _________________________, дана _____________ 
 

 
 

ИЗЈАВУ ДАО: 
 
______________________________ 
 
Број личне карте 
 
СУП 

 
 
 

Да је изјаву својеручно потписао, тврди и оверава: 
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205. 
Н А Р Е Д Б А број 1-203 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

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

у чину ветеринарског потпоручника 
потпоручник у резерви 
ИЛИЋ Божидара АЛЕКСАНДАР. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

206. 
Н А Р Е Д Б А број 1-153 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском пуковнику 
НЕНАДОВИЋ Мирослава СРБОЉУБУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

207. 
Н А Р Е Д Б А број 1-154 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
КОЛАРЕВИЋ Петра ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

208. 
Н А Р Е Д Б А број 1-163 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе КоВ 
ТУБИН Милета РАНКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

209. 
Н А Р Е Д Б А број 1-164 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе везе 
ТУБИН Милета МЛАДЕНКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

210. 
Н А Р Е Д Б А број 1-174 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 
КУПРЕШАНИН Божидара СРЂАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

211. 
Н А Р Е Д Б А број 1-204 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану оклопних и механизованих јединица 
ПРЕСЕЉ Владимира ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

212. 
Н А Р Е Д Б А број 1-205 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
ЦВЕТИЧАНИН Славка БОЈАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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213. 
Н А Р Е Д Б А број 1-212 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору оклопних и механизованих јединица 
ВЕМИЋ Душана ВЕЛИЗАРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

214. 
Н А Р Е Д Б А број 1-213 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе КоВ 
БОЖИЋ Миодрага ЖИВОЈИНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

215. 
Н А Р Е Д Б А број 93-52 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 5. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику 
ЖИВКОВИЋ Топлице ДАЛИБОРУ. 

Н а ч е л н и к  
генерал-потпуковник 
Милоје Милетић, с. р. 

216. 
Н А Р Е Д Б А број 93-54 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 10. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком поручнику 
ЈОВАНОВИЋ Бранислава МИРОСЛАВУ; 

морнаричкотехничком старијем воднику прве 
класе 
РАДАКОВИЋ Југослава НЕНАДУ. 

Н а ч е л н и к  
генерал-потпуковник 
Милоје Милетић, с. р. 

217. 
Н А Р Е Д Б А број 93-66 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 19. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику оклопних јединица 
ЈОЦИЋ Слободана СЛАЂАНУ; 

ваздухопловнотехничком заставнику 
ДИМИЋ Драгољуба ГОРАНУ. 

Н а ч е л н и к  
генерал-потпуковник 
Милоје Милетић, с. р. 

218. 
Н А Р Е Д Б А број 93-71 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 30. МАРТА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику 
ГАЧЕВИЋ Драгана НЕБОЈШИ; 

инжињеријском капетану 
МИЛЕКИЋ Ђуре МИРКУ. 

Н а ч е л н и к  
генерал-потпуковник 
Милоје Милетић, с. р. 

219. 
Н А Р Е Д Б А број 93-74 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 6. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику 
РАСПОПОВИЋ Љубе МИЛОВАНУ; 
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интендантском поручнику 
ТАТИЋ Божидара БОРКУ. 

Н а ч е л н и к  
генерал-потпуковник 
Милоје Милетић, с. р. 

220. 
Н А Р Е Д Б А број 348-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ОД 15. ФЕБРУАРА 2009. 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 
ГРОЗДАНОВСКИ Јованчета НЕНАД; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
БОГДАНОВИЋ Драгомира ДАЛИБОР, 
ВИРИЈЕВИЋ Милоја САША, 
МАЛОВИЋ Радомира БОБАН, 
МЕЛЕНТИЈЕВИЋ Здравка ВЛАДИМИР, 
МИЛОШЕВИЋ Драгана ГОРАН, 
МИТРОВИЋ Зорана СРЕЋКО, 
ПЕТКОВИЋ Бранислава СЛОБОДАН, 
РАЈИЋ Новице ВОЈКАН, 
ФИЛИПОВИЋ Тихомира ЖАРКО; 

у чин старијег водника прве класе оклопних 
јединица 
старији водник 
ВУЛЕТИЋ Томе МИЛЕНКО; 

у чин старијег водника прве класе телекомуника-
ција 
старији водник 
ФУРУНЏИЋ Вујадина ВАСИЛИЈЕ; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
МЕДЕНИЦА Данила ДАМЈАН, 
РАДОСАВЉЕВИЋ Сретена АЛЕКСАНДАР; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водници: 
БАЛОШЕВИЋ Војислава ДЕЈАН, 
БАШОВИЋ Братимира ВУКАДИН, 
ВЛАЈКОВИЋ Божидара РАДОЈЕ, 
МИЛОЈКОВИЋ Златибора ИВАН, 
РАДОЈКОВИЋ Добривоја МИРОСЛАВ. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 
Ђуро Ћелић, с. р. 

221. 
Н А Р Е Д Б А број 23-1 

ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА ЗДРУЖЕНЕ 
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДЕ 

ОД 2. ФЕБРУАРА 2009. 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 техничке службе КоВ 
заставник 
ПАВЛОВИЋ Александра ПАВЛЕ. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године. 

Заменик команданта 
пуковник 

Милан Мојсиловић, с. р. 
222. 

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

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 18. ФЕБРУАРА 2009. 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 артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
старији водници прве класе: 
ЈОВАНОВИЋ Богољуба МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2009. године; 
МАРИНКОВ Градимира МИЉАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водник 
ВУЈЧИЋ Стеве МИЛАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2009. године; 
у чин инжињеријског заставника 
старији водник прве класе 
АМЧОВИЋ Хиде САФЕТ. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2009. године; 
у чин заставника везе 
старији водник прве класе 
ЈОВАНОВИЋ Милуна ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водници прве класе: 
ИЛИЋ Верољуба ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2009. године; 
КОЦИЋ Љубомира ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
ПАВЛОВИЋ Мирослава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
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у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водник прве класе 
БОЈАНИЋ Радоја ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водник 
МАЈСТОРОВИЋ Петра ИГОР. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
ВЕЛАГА Мирка ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
ВУЧЕТИЋ Верољуба ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
ДЕКИЋ Милана МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Миломира НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 
ЗДРАВКОВИЋ Видена ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
ЗДРАВКОВИЋ Радована САША. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
ИВАНОВИЋ Драгослава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
ИСАИЛОВИЋ Радише ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
ЈЕВТИЋ Добривоја ЗОРАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
КОВАЧЕВИЋ Ђорђа ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
ЉУБИЋ Боривоја СЛАЂАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
МАРИЋ Добривоја ЗОРАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Вукашина ЈОВИЦА. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2009. године; 
МИЛУТИНОВИЋ Вучка ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
НИКОЛИЋ Миодрага ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
НИКОЛИЋ Предрага  ЉУБИША. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
РАШЕВИЋ Милутина ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
СИМОВИЋ Бранимира МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
СТЕВАНЧЕВИЋ Мирослава ВЛАДАН. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2009. године; 
ТАДИЋ Неђељка БРАНИМИР. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
ТАТИЋ Борислава БОЈАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
ТРИШОВИЋ Мирослава ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 
ЋУСКИЋ Митра ДРАШКО. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2009. године; 
ЦВИЈЕТИНОВИЋ Цвике НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
ВУЛОВИЋ Милована ЈОВАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
КАТИЋ Душка ДРАГАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2009. године; 
ЛУКИЋ Драге МИЛАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2009. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Љубивоја РАДЕ. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2009. године; 
МОМЧИЛОВИЋ Ратка ВЕСЕЛИН. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2009. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Драган Катанић, с. р. 

223. 
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. априла 2009. године износи 
42.213,00 динара. 

Број 3223-2 
27. априла 2009. године 

Београд 

224. 
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. априла 2009. године износи 27.485,00 динара 
(нето износ). 

Број 3223-1 
27. априла 2009. године 

Београд 
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