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409. 

На основу члана 95. став 3. у вези са чланом 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог 
Министарства одбране, 

Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о платама професионалних припадника Војске 
Србије, Број: 4714-51/2015 од 23. децембра 2015. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране. 

05 Број: 110-13965/2015 
У Београду, 25. децембра 2015. године 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Вучић, с. р. 

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о платама професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 28/11, 
18/13 – др. правилник, 15/14, 28/14 и 31/15), у члану 15, самостални члан, којим је утврђен рок ступања на 
снагу и почетак примене Правилника о изменама и допунама Правилника о платама професионалних припад-
ника Војске Србије („Службени војни лист“, број 31/15), речи: „осим одредбе члана 11. која се примењује по-
чев од 1. јануара 2016. године“ замењују се речима: „осим одредбе члана 11. која се односи на исплату накна-
де плате за време привремене спречености за рад која траје до 30 дана на терет средстава Министарства од-
бране, која се примењује почев од 1. јануара 2017. године“. 

Члан 2. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном 
листу“. 

Број: 4714-51/2015 
У Београду, 23. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р.

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540
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410. 
На основу члана 14. став 3, а у вези са чланом 104. став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 

88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ГРАЂАНИМА У ВОЈНОМЕДИЦИНСКОЈ АКАДЕМИЈИ 

ОРГАНИЗОВАЊЕМ РАДА ВАН РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА   

1. Војномедицинска академија организује рад ван редовног радног времена ради пружања здравствених 
услуга грађанима.  

2. У раду ван редовног радног времена, Војномедицинска академија пружа здравствене услуге грађанима 
на основу извршавања закључених уговора и непосредно по захтеву грађана. 

Начелник Војномедицинске академије својим актом одређује којим данима у недељи и у које време се  
пружају здравствене услуге из става 1. ове тачке.  

Начелник Војномедицинске академије својим актом одређује стручни тим за спровођење рада ван редов-
ног радног времена. 

3. Здравствене услуге пружене у раду ван редовног радног времена наплаћују се у складу са закљученим 
уговорима односно непосредно од грађана корисника тих услуга.  

4. Цене услуга из тачке 2. став 1. ове одлуке утврђују се тако да цену сваке поједине здравствене услуге 
чине: трошкови утрошених лекова, медицинских средстава и потрошног санитетског материјала, трошкови 
амортизације, приход, индиректни трошкови и бруто вредност уложеног рада.  

Укупан приход израчунава се тако што се од наплаћене цене услуге одбију трошкови утрошених лекова, 
медицинских средстава и потрошног санитетског материјала, трошкови амортизације и индиректни трошкови. 

За пружене здравствене услуге прегледа и дијагностике, укупан приход се дели тако да 10% остаје као 
приход, а 90% представља бруто накнаду за стручни тим ангажован на пружању одређене здравствене услуге. 

За пружене здравствене услуге хируршких и других интервенција и дијагностичких процедура, укупан приход 
дели се тако да 30% остаје као приход, а 70% представља бруто накнаду за стручни тим ангажован на пружа-
њу одређене здравствене услуге. 

5. Војномедицинска академија месечно извештава Министарство одбране о извршеним услугама из ове 
одлуке и оствареном приходу. 

6. За пружање здравствених услуга из тачке 2. став 1. ове одлуке ангажују се професионални припадници 
Војске Србије на служби у Војномедицинској академији и здравствени радници професионални припадници 
Војске Србије, уз њихов пристанак, у времену које не може бити дуже од осам (8) радних часова у току једне 
радне недеље. 

Изузетно, за пружање услуга из тачке 2. став 1. ове одлуке могу бити ангажовани здравствени радници и 
здравствени сарадници који нису професионални припадници Војске Србије, о чему својим актом одлучује 
начелник Војномедицинске академије.  

7. Лицима из тачке 6. ове одлуке припада накнада за извршени рад (у даљем тексту: накнада) у којој су са-
држани прописани порези и доприноси за социјално осигурање. 

Обрачун припадајуће накнаде лицима која непосредно учествују у стручном тиму који је ангажован на 
пружању одређене здравствене услуге врши се применом коефицијента који изражава учешће у укупној цени 
рада појединих квалификационих структура ангажованих лица, и то: 

Ре
дн
и 
бр
ој

 

Стручност Коефицијент 

1 Доктор наука (медицине, стоматологије, фармације)   6 
2 Специјалиста (медицине, стоматологије, фармације) 5 
3 Здравствени радник односно здравствени сарадник са високом стручном спремом 3,5 
4 Здравствени радник односно здравствени сарадник са вишом стручном спремом 2,5 
5 Виши стоматолошки техничар, виши зубни техничар, зубни техничар, инструментар 2 
6 Лабораторијски техничар ангажован у Центру за контролу тровања 2 
7 Здравствени радник односно здравствени сарадник са средњом стручном спремом 1,5 
8 Администратор 1,5 
9 Послужилац болесника или болничар 1 

10 Зубни техничар – ливац скелета 1 
11 Зубни техничар – ливац за метал-керамику 0,5 
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8. Висина накнаде за сваког учесника посебно одређује се тако што се део цене поједине услуге који пред-
ставља бруто накнаду за тим ангажован на пружању одређене здравствене услуге из тачке 4. ст. 3. и 4. ове од-
луке подели са збиром коефицијената за сва лица ангажована на пружању одређене здравствене услуге и до-
бијени резултат (основна цена рада) помножи се са коефицијентом за сваког од ангажованих лица. 

Месечна накнада за свако лице посебно одређује се у висини збира припадајућих накнада за сваку од из-
вршених услуга. 

9. За обављање послова који нису из здравствене струке, а њихово обављање је неопходно ради несмета-
ног и потпуног пружања здравствених услуга из тачке 2. ове одлуке ангажују се професионални припадници 
Војске Србије одговарајуће струке на служби у Војномедицинској академији, уз њихов пристанак, у времену 
које не може бити дуже од осам (8) радних часова у току једне радне недеље. 

10. За обављање послова из тачке 9. ове одлуке, ангажованим лицима припада накнада за извршени рад (у 
даљем тексту: паушална накнада). 

11. Паушална накнада одређује се тако што се бруто основица за обрачун плата професионалних припадни-
ка Војске Србије утврђена за месец у којем је рад извршен множи са коефицијентом за један час рада и са укупним 
бројем часова извршеног рада у одређеном месецу, и то: 

 

Ре
дн
и 
бр
ој

 

Стручност Коефицијент 
за један час рада  

1 Доктор наука 0,06 

2 Специјалиста 0,05 

3 Лица са високом стручном спремом   0,045 

4 Лица са вишом стручном спремом 0,03 

5 Лица са средњом стручном спремом   0,025 

6 Радник за одржавање чистоће и друге помоћне послове 0,02 
 
Паушална накнада обрачунава се за пуне часове рада. 
У току једног дана за рад који траје мање од једног часа, а дуже од 30 минута, као и за остатак времена 

преко пуног часа дужи од 30 минута исплаћује се паушална накнада утврђена за један час рада, а за рад који 
траје мање од 30 минута, као и за остатак времена преко пуног часа мањи од 30 минута не припада накнада. 

12. Паушална накнада исплаћује се из средстава остварених у пружању здравствених услуга из тачке 2. 
став 1. ове одлуке, и то из дела тих средстава из којих се подмирују индиректни трошкови.  

Уколико укупно уплаћена средства остварена пружањем здравствених услуга из тачке 2. ове одлуке у од-
ређеном месецу нису довољна за исплату паушалних накнада у складу са коефицијентима утврђеним у тачки 11. 
став 1. ове одлуке обрачунавају се и исплаћују сразмерно умањене паушалне накнаде.  

13. Ангажованим лицима се из накнада утврђених овом одлуком обрачунавају и уплаћују порези и припа-
дајући доприноси за обавезно социјално осигурање у складу са прописима који уређују ту област.  

14. Накнаде утврђене овом одлуком обрачунавају се на основу евиденције о раду на пружању услуга из 
ове одлуке и након одбијања обрачунатих пореза и доприноса из тачке 13. ове одлуке уплаћују у нето износу 
на текуће рачуне ангажованих лица најкасније до 20. у месецу за претходни месец. 

Евиденције о обиму и квалитету извршених послова и радне листе присутности на раду на пружању услу-
га из ове одлуке води Стручни тим за спровођење рада ван редовног радног времена, на основу података које 
достављају организациони делови Војномедицинске академије у којима су ангажована одређена лица. 

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

Број 4-80 
У Београду, 30. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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411. 
У К А З  број 1-21 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 14. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 
88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

бригадном генералу 
ЛАЗАРЕВИЋ Радосава ЖАРКУ. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

412. 
У К А З  број 1-20 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 4. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 
88/15 – УС) 

о д р е ђ у ј е  с е  з а  з а с т у п н и к а 
на упражњено формацијско место 
команданта 2. бригаде Копнене војске 

пуковник оклопних јединица 
КУЗМАНОВИЋ Драгољуба ЖЕЉКО. 
Дужност заступника вршиће поред своје редовне ду-
жности. 
Заступање ће отпочети даном доношења указа и тра-
јаће до попуне упражњеног формацијског места, а најду-
же годину дана од дана доношења указа. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

413. 
У К А З  број 1-22 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 
88/15 – УС) 

о д р е ђ у ј е  с е  з а  з а с т у п н и к а 
на упражњено формацијско место 
начелника Штаба Копнене војске 

пуковник оклопних јединица 
БАЛТИЋ Радољуба ВЛАДЕТА. 

Дужност заступника вршиће поред своје редовне ду-
жности. 
Заступање ће отпочети даном доношења указа и тра-
јаће до попуне упражњеног формацијског места, а нај-
дуже годину дана од дана доношења указа. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

414. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-454 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  

у чин артиљеријског пуковника 
потпуковник 
ВУЈИЋ Драгомира СЛАВЕН. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин артиљеријског мајора 
капетан 
ТОДОСИЈЕВИЋ Ђорђа ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин артиљеријског заставника прве класе 
заставник 
УРОШЕВИЋ Миломира СТОЈИЋ. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин инжињеријског пуковника 
потпуковник 
ЈОВАНОВИЋ Новака ЛУКА. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин поручника безбедносне службе 
потпоручник 
РАТКОВАЦ Славка САША. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин потпуковника правне службе 
мајор 
СТАНИМИРОВИЋ Живорада СЛОБОДАН. Унапре-
ђује се са даном 31. децембра 2015. године; 

у чин пуковника техничке службе 
потпуковници: 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Миодрага САША. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 
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ИВКОВИЋ Србољуба ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 
ПАВКОВИЋ Миладина БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин мајора техничке службе 
капетан 
МРКОЊИЋ Илије ФРАЊО. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
ЋУРЧИЋ Милета БРАНКО. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин интендантског пуковника 
потпуковник 
ЈОВАНИЋ Милана ЂУРО. Унапређује се са даном 4. 
јануара 2016. године; 

у чин санитетског потпуковника 
мајор 
МЛАДЕНОВИЋ Вукајла САША. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин потпуковника саобраћајне службе 
мајор 
ГОШИЋ Митра АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставник 
ГАРИЋ Ратка МИЛЕНКО. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

415. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-456 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон и 10/15) 

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

потпоручници техничке службе: 
СРЕТКОВ Стевана ЖЕЉКА, 
ТОДОРОВИЋ Радована БРАНИСЛАВА.  

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

416. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-463 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 

АЛЕКСИЋ Миливоја ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

417. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-464 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику информатичке службе 

БРАИЋ Адама СЛАВКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

418. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-465 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику информатичке службе 

ЧУЉКОВИЋ Саве ВЛАДИМИРУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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419. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-466 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
ЂОКИЋ Радослава МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

420. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-467 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
ЂОРЂЕВИЋ Милета НЕБОЈШИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

421. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-468 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе 
ГАВРИЛОВИЋ Милутина СРЕЋКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

422. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-469 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 
ИВЕЗИЋ Василија БОРИВОЈУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

423. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-470 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
ЈОВАНОВИЋ Милорада ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

424. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-471 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
КОСТОВ Симе МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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425. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-472 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском потпуковнику 
МАНДИЋ Петра ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

426. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-483 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
АНЂЕЛКОВИЋ Воје ВОЈИСЛАВУ.  

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

427. 
Н А Р Е Д Б А  број 241-1007 
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  

у чин пешадијског старијег водника 
водник 
КОВАЧЕВИЋ Милоша ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставник 
ПЕТРОВИЋ Мирослава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин инжињеријског заставника прве класе 
заставник 
ГАЛИЋ Петра ДУШКО. Унапређује се са даном 31. де-
цембра 2015. године; 

у чин заставника телекомуникација 
старији водник прве класе 
ВАСИЋ Златомира ГОРАН. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин старијег водника прве класе информатичке 
службе 
старији водник 
ИЛИЋ Светислава ИГОР. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин старијег водника техничке службе 
водник 
ЗЕЧЕВИЋ Недељка РАДОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године. 

Н а ч е л н и к  
генерал 

Љубиша Диковић, с. р. 

428. 
Н А Р Е Д Б А  број 583-105 

КОМАНДАНТА 4. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) и тачке 1. алинеја 2. Одлу-
ке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у 
служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 39/09) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
старијем воднику оклопних јединица 
АРАНЂЕЛОВИЋ Зорана ПРЕДРАГУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Зоран Лубура, с. р. 

429. 
По сравњењу са изворним текстом утврђено је да 

се у Правилнику о планирању, програмирању, буџе-
тирању и извршењу у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, број 36/15) поткра-
ла грешка па се, на основу члана 14. Правилника о на-
чину објављивања прописа у „Службеном војном ли-
сту“ („Службени војни лист“, број 19/10), даје 

И С П Р А В К А  
ПРАВИЛНИКА О ПЛАНИРАЊУ, ПРОГРАМИРАЊУ, 
БУЏЕТИРАЊУ И ИЗВРШЕЊУ У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

У Правилнику о планирању, програмирању, буџе-
тирању и извршењу у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, број 36/15), у 
члану 50. тачка 3) уместо речи: „чланом 19.“ треба да 
стоје речи: „чланом 18.“. 

Из Управе за стратегијско планирање 
Сектора за политику одбране 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

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