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Београд, 31. март 2010.

ГОДИНА СХХIХ

Члан 4.

87.
На основу чл. 64. и 79. Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09) и члана 42.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

У члану 5. став 2. после речи: „у које се распоређује“ ставља се запета и додају се речи: „као и образложење“.

У Р Е Д Б У∗
о изменама и допунама Уредбе о стањима у
служби професионалних војних лица и о
унапређивању официра и подофицира

У члану 12. речи: „уз свој пристанак“ замењују се
речима: „без свог пристанка“, после речи: „на формацијско место“ додаје се реч: „непосредно“, а после
речи: „свог чина“ додају се речи: „и положаја“.

Члан 1.
У Уредби о стањима у служби професионалних
војних лица и о унапређивању официра и подофицира („Службени гласник РС“, бр. 112/08 и 9/09), у члану 1. после речи: „за време мира,“ додају се речи: „распоређивање професионалних војних лица на одговарајуће дужности и начин решавања других питања
која произлазе из односа у служби за време ратног
стања,“.
Члан 2.
У члану 2. после става 3. додаје се став 4, који
гласи:
„Распоређивање професионалних војних лица и
решавање других питања која произлазе из односа у
служби тих лица за време ратног стања врши се према одредбама ове уредбе.“
Члан 3.
У члану 4. став 2. мења се и гласи:
„Официр, односно подофицир, изузетно, без свог
пристанка, а по потреби службе, може се поставити и
на формацијско место непосредно нижег чина, уз задржавање права свог чина и положаја које је имао непосредно пре тог постављења.“
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Официр, односно подофицир, изузетно, по потреби службе и уз свој пристанак, може се поставити
и на дужност у оквиру другог рода или службе.“
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
__________

∗
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 17 од
23. марта 2010. године.

Члан 5.

Члан 6.
У члану 13. став 1. речи: „предложи регулисање
стања“ замењују се речима: „регулише стање“.
У тачки 1) после речи: „место“ додаје се реч: „непосредно“.
Став 2. мења се и гласи:
„Ако официр, односно подофицир из става 1.
овог члана не може бити постављен на формацијско
место непосредно нижег чина или не прихвати постављење на одговарајуће формацијско место у оквиру
другог рода, односно службе или друге специјалности,
ставља се на располагање по одредбама члана 76.
став 1. Закона.“
Члан 7.
У члану 14. став 1. речи: „завршеном приправничком стажу“ замењују се речима: „пријему у професионалну војну службу“.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Официр који је након пријема у професионалну
војну службу упућен на приправнички стаж, по завршетку тог стажа поставља се на почетну дужност у
роду, односно служби којој припада, а време проведено на приправничком стажу рачуна му се као време проведено на почетним дужностима.“
Досадашњи ст. 2. до 4 постају ст. 3. до 5.
У ставу 5. речи: „из става 2.“ замењују се речима:
„из става 3.“.
Члан 8.
У члану 17. став 1. речи: „или мајора“ замењују
се речима: „и вишег чина“.
Тачка 2) мења се и гласи:
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„2) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’;“.
Тачка 4) брише се.
Досадашња тачка 5) постаје тачка 4).
У ставу 2. речи: „и вишег чина,“ бришу се.
Члан 9.
У члану 18. став 1. речи: „или потпуковника“ замењују се речима: „и вишег чина“.
Тачка 2) мења се и гласи:
,,2) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’;“.
Тач. 4) и 6) бришу се.
У досадашњој тачки 5) која постаје тачка 4) тачка и запета замењује се тачком.
Став 2. мења се и гласи:
„Изузетно, на дужност из става 1. овог члана може се поставити официр чина капетана који испуњава
услове из става 1. овог члана, на начин прописан чланом 7. ове уредбе.“
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Ако се на дужност из става 1. овог члана не може
поставити официр који испуњава услове из става 1.
овог члана, изузетно, на ту дужност може се поставити официр чина капетана и вишег чина који испуњава услове из члана 17. став 1. ове уредбе.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 10.
У члану 19. став 1. речи: „или пуковника“ замењују се речима: „и вишег чина“.
Тачка 2) мења се и гласи:
„2) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’;“.
Тач. 4) и 6) бришу се.
У досадашњој тачки 5) која постаје тачка 4) тачка и запета замењује се тачком.
Став 2. мења се и гласи:
„Изузетно, на дужност из става 1. овог члана може се поставити официр чина мајора који испуњава
услове из става 1. овог члана, на начин прописан чланом 7. ове уредбе.“
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Ако се на дужност из става 1. овог члана не може
поставити официр који испуњава услове из става 1.
овог члана, изузетно, на ту дужност може се поставити официр чина мајора и вишег чина који испуњава
услове из члана 18. став 1. ове уредбе.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 11.
У члану 20. тач. 4) и 6) бришу се.
У досадашњој тачки 5) која постаје тачка 4) тачка и запета замењује се тачком.

31. март 2010.
Члан 12.

У члану 23. став 2. тачка 1) реч: „студената“ замењује се речју: „кадета“.
Члан 13.
У члану 29. став 1. мења се и гласи:
„Официр који није завршио Војну академију, а
први пут заснива радни однос у својој струци, по
пријему у професионалну војну службу упућује се на
приправнички стаж ради стицања праксе за самостално вршење дужности.“
Члан 14.
У члану 32. тачка 1) мења се и гласи:
„1) који је завршио Војну академију или основне
академске студије у трајању од четири године са просечном оценом 8,00 и вишом или је положио пријемни испит према програму школе у коју се упућује на
усавршавање, ако је то у условима за школовање прописано и има сагласност министра одбране за упућивање на усавршавање;“.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’;“.
Тачка 6) брише се.
Досадашње тач. 7) до 10) постају тач. 6) до 9).
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Између кандидата који испуњавају услове из
става 1. овог члана, предност под једнаким условима
има кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству, у складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије.“
Члан 15.
У члану 33. после речи: „степена“ речи: „(дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије)“ бришу се, додаје се запета и речи: „у складу са законом којим се уређује високо образовање,“.
Тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
„1) који је завршио Војну академију или основне
академске студије у трајању од четири године са просечном оценом 8,00 и вишом и положио пријемни
испит према програму школе у коју се упућује на усавршавање, ако је то у условима за усавршавање прописано;
2) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’;“.
Тачка 5) брише се.
Досадашње тач. 6) до 8) постају тач. 5) до 7).
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Између кандидата који испуњавају услове из
става 1. овог члана, предност под једнаким условима
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има кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству, у складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије.“
Члан 16.
У члану 34. тачка 1) мења се и гласи:
„1) који је завршио Војну академију или основне
академске студије у трајању од четири године и има
завршено усавршавање за командне и штабне дужности тактичко-оперативног нивоа са просечном оценом
8,00 и вишом или је положио пријемни испит према
програму школе у коју се упућује на усавршавање,
ако је то у условима за школовање прописано и има
сагласност министра одбране за упућивање на усавршавање;“.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’, а за последња два периода оцењивања
има службене оцене ,одличан’;“.
Тач. 5) и 8) бришу се.
Досадашње тач. 6) до 10) постају тач. 5) до 8).
После става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:
„Изузетно, под условима из става 1. тач. 2) до 8)
ове уредбе, на усавршавање официра за дужности оперативно-стратегијског нивоа може бити упућен и официр који је завршио Војну академију или основне академске студије у трајању од четири године са просечном оценом 9,00 и вишом и има завршене студије
другог степена.
Између кандидата који испуњавају услове из става 1. овог члана, предност под једнаким условима има
кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству, у складу са законом којим се уређује употреба
Војске Србије ван граница Републике Србије.“

„Између кандидата који испуњавају услове из
става 1. овог члана, предност под једнаким условима
има кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству, у складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије.“
Члан 18.
У члану 36. тачка 2) мења се и гласи:
„2) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’;“.
Тачка 3) брише се.
Досадашње тач. 4) и 5) постају тач. 3) и 4).
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Између кандидата који испуњавају услове из
става 1. овог члана, предност под једнаким условима
има кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству, у складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије.“
Члан 19.
У члану 39. став 1. после речи: „вишег чина“ ставља се запета и додају се речи: „или непосредно нижег чина“, а речи: „или на формацијско место нижег
чина“ бришу се.
Члан 20.
У члану 43. после речи: „датума унапређења“
ставља се запета и додају се речи: „као и образложење и упутство о правном средству“.
Члан 21.
У члану 44. став 2. брише се.
Члан 22.
У члану 53. ст. 4. и 5. бришу се.

Члан 17.
У члану 35. после речи: „степена“ речи: „(докторске академске студије)“ бришу се, додаје се запета и
речи: „у складу са законом којим се уређује високо
образовање,“.
Тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
„1) који је завршио Војну академију или основне
академске студије у трајању од четири године са просечном оценом 8,00 и вишом и има завршене студије
другог степена;
2) који у току службе има просек оцена најмање
,врло добар’, а за последња два периода оцењивања
има службене оцене ,одличан’;“.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) који је положио пријемни испит, ако је то у
условима за школовање прописано;“.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
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Члан 23.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
05 број 110-2045/2010
У Београду, 18. марта 2010. године
Влада
Председник,
др Мирко Цветковић, с. р.

88.
На основу члана 23. став 2. Закона о државној
управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у
вези са чланом 42. Правилника о накнади путних и других трошкова у Војсци Србије (пов. број 2979-8 од 26.
марта 2008. године, пов. број 2979-40 од 14. маја 2008.
године и пов. број 536-3 од 25. јануара 2010. године),
министар одбране доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ И ВРЕДНОСТИ БОДА
ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗБОГ ОДВОЈЕНОГ ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ, НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ЗАКУП СТАНА И НАКНАДЕ ТРОШКОВА
У ВЕЗИ СА РЕШАВАЊЕМ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
1. У Решењу о утврђивању износа дневнице за службено путовање и вредности бода за обрачунавање накнаде трошкова због одвојеног живота од породице,
накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања („Службени војни лист“, бр. 6/10), тачка 1. мења се и гласи:
„1. Дневница за службено путовање утврђује се од
1. априла 2010. године у износу од 2.074,40 динара.
2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 10
30. марта 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

89.
На основу члана 48. став 1. Закона о државној
управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07),
а у вези са спровођењем Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2010. годину, министар одбране доноси

ИНСТРУКЦИЈУ
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ДУГОРОЧНОГ
СТАМБЕНОГ КРЕДИТИРАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Овом инструкцијом усмерава се организација
послова и начин рада организационих јединица Министарства одбране и професионалних војних лица приликом спровођења Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије
за 2010. годину.
2. Професионално војно лице коме је донет закључак о прихватању молбе за стан односно кредит,
а које се изјасни да ће своје стамбено питање решавати трајно путем кредита код банака, а не по прописима
о стамбеном обезбеђивању у Министарству од бране
(у даљем тексту: корисник кредита), преко јединице
односно установе у којој је на служби, подноси писану Изјаву за трајно решавање стамбеног питања путем кредита (у даљем тексту: Изјава) у два примерка.
3. Након овере потписа корисника кредита од стране надлежног старешине, јединица односно установа
један примерак Изјаве доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове (у даљем тексту: стамбени орган), а други
примерак даје се кориснику кредита ради подношења
банци уз захтев за дугорочни стамбени кредит. Истовремено, надлежни старешина, на основу података из
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службене евиденције, кориснику кредита издаје Потврду о утврђеном проценту субвенције (у даљем тексту: Потврда), сагласно навршеним годинама рада у
радном односу. Корисник кредита предаје Потврду
банци уз захтев за дугорочни стамбени кредит.
4. Уз Изјаву коју јединица односно установа доставља стамбеном органу прилаже се решење надлежног старешине о накнади дела трошкова за закуп
стана, уколико корисник кредита остварује право на
ту накнаду.
5. Стамбени орган на основу примљене документације из тач. 2. до 4. ове инструкције евидентира податке о корисницима кредита у бази података коју доставља Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита, најмање два пута месечно.
6. Корисник кредита самостално бира банку код
које ће поднети захтев за дугорочни стамбени кредит.
Услов за осигурање и субвенцију стамбених кредита
уз учешће државе код банке је да банка има уговор са
Националном корпорацијом за осигурање стамбених
кредита и са Републиком Србијом.
7. Банка кориснику кредита даје образац захтева
за дугорочни стамбени кредит и образац захтева за
добијање финансијских средстава из буџета Републике Србије, а корисник кредита, поред Изјаве и Потврде, банци подноси и другу потребну документацију у
складу са пословном политиком банке.
8. Национална корпорација за осигурање стамбених кредита обавештава Министарство одбране о формалној испуњености услова за добијање кредитних
средстава из буџета Републике Србије за корисника
кредита и организационој јединици Министарства одбране надлежној за буџет и финансије доставља на потпис Уговор о дугорочном финансирању одобреног
процента вредности некретнине односно траженог износа кредита за корисника кредита (у даљем тексту:
Уговор за корисника кредита).
9. Министар одбране, на предлог организационе
јединице Министарства одбране надлежне за буџет и
финансије, потписује Уговор за корисника кредита,
који се доставља Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита. Национална корпорација за
осигурање стамбених кредита потписане уговоре за кориснике кредита прослеђује банци. По потписивању
уговора за кориснике кредита, банка два примерка
прослеђује Националној корпорацији за осигурање
стамбених кредита која један примерак задржава, а
други примерак доставља Министарству одбране ради архивирања. Уговори за кориснике кредита се архивирају у организационој јединици Министарства одбране надлежној за буџет и финансије.
10. По добијању обавештења о тачном датуму и
износу средстава (у динарској противвредности) од
Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, која на име субвенције Министарство одбране
треба да уплати на наменски рачун банке, организациона јединица Министарства одбране надлежна за
буџет и финансије издаје налог за плаћање и о томе
обавештава стамбени орган.
11. Стамбени орган је дужан да по добијању обавештења о преношењу укупних средстава за кори-
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сника кредита донесе акт којим кориснику кредита
престаје право на стамбено обезбеђење по прописима
у Министарству одбране.
12. Ова инструкција ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 9
25. марта 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

90.
У К А З број 1-16
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 24. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
производе се
СЛУШАОЦИ КЛАСЕ СЛУШАЛАЦА РЕЗЕРВНИХ
ОФИЦИРА, који су завршили 126. класу слушалаца
за резервне официре пешадије, 109. класу слушалаца
за резервне официре артиљеријско-ракетних јединица
за противваздухопловна дејства, 93. класу слушалаца
за резервне официре телекомуникација, 110. класу слушалаца за резервне официре ваздушног осматрања и
јављања, 97. класу слушалаца за резервне официре техничке службе, 97. класу слушалаца за резервне официре интендантске службе, 96. класу слушалаца за резервне официре санитетске службе и 94. класу слушалаца
за резервне официре ветеринарске службе, рођени назначених датума, у евиденцији наведених војних одсека,
и то:
у чин резервног пешадијског потпоручника
водници:
ВУЈИЋ Мирослава Горан, 25. VII 1983, Сремска Митровица;
МИЛОСАВЉЕВИЋ Драга Младен, 2. I 1984, Ужице;
МИЛОШЕВИЋ Слободана Лука, 1. V 1984, Београд;
НИКИЋ Радивоја Никола, 6. V 1985, Ниш;
НИКОЛИЋ Радојка Ненад, 31. VII 1984, Ниш;
ПАВЛОВИЋ Ненада Бојан, 24. VII 1982, Пожаревац;
ПЕЈИЋ Драгана Огњен, 11. Х 1985, Зрењанин;
СЕЛЕНИЋ Милоја Марко, 7. Х 1984, Шабац;
СРЕДОЈЕВИЋ Младена Бранимир, 28. VI 1985, Крагујевац;
у чин резервног потпоручника артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства
водници:
АНЂЕЛКОВИЋ Слађана Владан, 23. ХI 1984, Врање;
ВАСИЉЕВИЋ Драгана Игор, 5. I 1982, Београд;
ДИМИТРИЈЕВИЋ Раденка Иван, 11. IV 1982,
Београд;
ЈОВАНОВИЋ Константина Александар, 9. VII 1983,
Краљево;
ЛАКИЋ Милована Младен, 17. IХ 1983, Суботица;
МИЛЕР Јосипа Александар, 21. V 1985, Нови Сад;
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МИЛЕТИЋ Милисава Душан, 20. I 1985, Врање;
МИЛОСАВЉЕВИЋ Радивоја Ненад, 16. Х 1982, Крагујевац;
САРАЈЛИЋ Драгана Вукашин, 6. VII 1982, Београд;
ЋИРКОВИЋ Веселина Дејан, 26. I 1985, Београд;
у чин резервног потпоручника телекомуникација
водници:
БОСНИЋ Рајка Марко, 2. VI 1982, Зрењанин;
ВРАНИЋ Миодрага Александар, 20. Х 1983, Краљево;
ВРЛИНИЋ Љубише Жељко, 31. V 1983, Пожаревац;
ГОСТОЈИЋ Лазара Стеван, 29. I 1982, Нови Сад;
ДОСКОВИЋ Тијосава Иван, 20. VII 1985, Ужице;
ЂОРЂЕВИЋ Радоја Душан, 13. V 1985, Крагујевац;
ИЛИЋ Мирослава Предраг, 26. II 1983, Ниш;
ЈОВИЋ Драгојла Александар, 6. V 1982, Београд;
РАДОВИЋ Милована Владимир, 12. ХII 1983, Ваљево;
СТЕВАНОВИЋ Станише Дејан, 9. VI 1982, Врање;
у чин резервног потпоручника ваздушног осматрања и јављања
водници:
АНДРИЋ Жарка Александар, 25. VII 1981, Врање;
ГРМАШ Милета Михајло, 25. III 1982, Нови Сад;
ДИМИТРИЈЕВИЋ Зорана Војислав, 30. ХII 1982,
Ужице;
ЂОРЂЕВИЋ Љубише Далибор, 30. VI 1984, Зајечар;
ЈАНИЋИЈЕВИЋ Предрага Зоран, 4. VIII 1982, Прокупље;
КОРЛАТ Рајка Радослав, 16. VII 1982, Београд;
МАРИНКОВИЋ Радивоја Александар, 19. III 1984,
Ваљево;
МИЛАДИНОВИЋ Градимира Никола, 20. IХ 1984,
Београд;
ПОЉАК Ласла Роберт, 11. I 1983, Нови Сад;
СТЕФАНОВИЋ Петра Драган, 4. II 1983, Крагујевац;
у чин резервног потпоручника техничке службе
водници:
ГОГИЋ Драгана Бранимир, 10. ХI 1982, Београд;
ДУВЊАК Драгомира Радомир, 5. VIII 1982, Сремска
Митровица;
ЈАКОВЉЕВИЋ Рајка Марко, 18. IХ 1982, Београд;
МЕДИЋ Боримира Небојша, 13. Х 1981, Нови Сад;
МЕЂЕДОВИЋ Милана Божидар, 8. VIII 1982,
Београд;
МИЛАНОВИЋ Витомира Ненад, 6. VII 1984, Пожаревац;
МИТРОВИЋ Раденка Дарко, 30. IХ 1984, Ужице;
МЛАДЕНОВИЋ Јована Милан, 8. IV 1983, Врање;
РАКИЋ Мирослава Бојан, 25. VI 1983, Шабац;
РАЛЕВИЋ Вуксана Предраг, 14. III 1982, Ниш;
у чин резервног интендантског потпоручника
водници:
ВЕЉКОВИЋ Мирослава Марко, 20. II 1982, Крагујевац;
ГРБА Милоша Мирко, 9. ХI 1983, Суботица;
ДРАГОЈЛОВИЋ Милана Александар, 5. ХII 1982,
Београд;
ЂОРЂЕВИЋ Радослава Александар, 12. Х 1983, Пожаревац;
НИКОЛИЋ Драгомира Драган, 17. II 1983, Ужице;
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САВИЋ Милана Владимир, 13. Х 1982, Краљево;
СТРИКОВИЋ Јована Милош, 27. I 1982, Београд;
ЋОРСОВИЋ Слободана Никола, 8. IХ 1982, Београд;
ЧИКИЋ Мирка Милан, 16. I 1985, Нови Сад;
у чин резервног санитетског потпоручника
водници:
АЛЕКСАНДРИЋ Бранимира Дејан, 4. I 1984, Београд;
БУБЊАР Ивана Петар, 8. Х 1982, Београд;
ВЕЛИЧКОВ Веселина Асен, 7. VII 1983, Зајечар;
ВЕЛКОВСКИ Љубомира Дејан, 12. VI 1982, Крагујевац;
ВУКОВИЋ Милана Немања, 28. II 1982, Београд;
ГОЧМАНАЦ Србе Марко, 10. VIII 1983, Ниш;
ГРУЈИЋ Божидара Милош, 27. IV 1982, Пожаревац;
ДАБЕТИЋ Ђорђа Урош, 28. IХ 1983, Београд;
ДИВНИЋ Радована Мирослав, 17. III 1981, Ваљево;
ДИМИТРИЈЕВИЋ Драгољуба Саша, 9. IV 1982, Врање;
ДОЛАМИЋ Горана Борислав, 26. I 1982, Нови Сад;
ДРИНЧИЋ Миливоја Ђорђе, 30. IV 1983, Београд;
ИВКОВИЋ Милоша Душан, 3. Х 1983, Београд;
ЈОВИЋ Вукомана Војин, 22. I 1983, Ниш;
ЈОВИЧИЋ Зорана Марко, 8. IХ 1982, Ваљево;
ЈОЈИЋ Вељка Милан, 2. IV 1983, Пожаревац;
КНЕЖЕВИЋ Милоја Данило, 3. VII 1984, Нови Сад;
КОЦИЋ Зорана Иван, 10. I 1982, Ниш;
КРСТИЋ Милета Горан, 23. ХI 1982, Врање;
ЛАБУС Драгана Максим, 4. ХII 1982, Крагујевац;
МАЧАР Миладина Велемир, 4. Х 1982, Нови Сад;
МИЛИВОЈЕВИЋ Радована Дарко, 18. III 1983, Ниш;
МИРКОВИЋ Велише Марко, 23. I 1982, Нови Сад;
МЛАДЕНОВИЋ Слободана Душан, 6. I 1983, Врање;
НЕНАДОВИЋ Луке Марко, 24. VII 1979, Београд;
НИКОДИЈЕВИЋ Драгана Марко, 14. IХ 1985, Ниш;
НОВАКОВИЋ Николе Душан, 28. V 1982, Нови Сад;
РАЈКОВИЋ Добривоја Бојан, 27. I 1982, Пожаревац;
РАКИЋ Милета Милан, 27. Х 1982, Ниш;
РУВИДИЋ Драгорада Немања, 7. Х 1982, Ваљево;
СИНЂЕЛИЋ Драгана Чедомир, 7. V 1982, Београд;
СТАНОЈЕВИЋ Велисава Милан, 29. ХI 1982, Ниш;
СТОЈКОВИЋ Томислава Дејан, 18. Х 1982, Суботица;
ТОШИЋ Живадина Александар, 13. I 1982, Ниш;
ЧИКАРИЋ Радета Милан, 5. II 1983, Крушевац;
ШЕРКОВ Радослава Драган, 14. VIII 1983, Нови Сад;
у чин резервног ветеринарског потпоручника
водници:
БИГА Драгана Млађан, 5. I 1982, Нови Сад;
ВЕЉКОВИЋ Вукослава Милан, 25. V 1982, Зајечар;
ДИКЛИЋ Милорада Никола, 14. ХI 1982, Београд;
КОСТАДИНОВИЋ Илије Владимир, 17. III 1982, Ваљево;
МАЛЕТИЋ Милорада Милан, 15. VIII 1982, Ваљево;
ПЕТРОВИЋ Тихомира Милан, 27. II 1982, Београд;
РУВИДИЋ Живка Марко, 18. I 1983, Ваљево;
ЧАКАРЕВИЋ Борка Бранко, 12. Х 1982, Крагујевац;
ШЉИВИЋ Миломира Александар, 3. IХ 1982, Крушевац.
Председник Републике
Борис Тадић, с. р.
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Н А Р Е Д Б А број 1-177
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 17. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
прима се у професионалну војну
службу
у чину санитетског потпоручника
потпоручник у резерви
ЗЕЦ Небојше ВЛАДИМИР.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

92.

Н А Р Е Д Б А број 1-144
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 4. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику оклопних јединица
ЈОВАНОВИЋ Видена ГОРАНУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

93.

Н А Р Е Д Б А број 1-145
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 4. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпуковнику ваздушног осматрања и јављања
МИЛОШЕВИЋ Владимира ВИДОЈУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

94.

Н А Р Е Д Б А број 1-146
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 4. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику јединица за електронска дејства
БУБАЛО Драгана ГОЈКУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.
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Н А Р Е Д Б А број 1-147

99.
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Н А Р Е Д Б А број 1-162

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 4. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

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

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

пешадијском пуковнику
ЈОВАНОВИЋ Милије СТАНЧИ.

артиљеријском потпуковнику
СРЕЋО Мирка МАРИНКУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

100.

96.
Н А Р Е Д Б А број 1-150
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 5. МАРТА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
мајору оклопних јединица
ЋЕТОЈЕВИЋ Маринка СЛАВОЉУБУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

97.
Н А Р Е Д Б А број 1-160
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. МАРТА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском мајору
КОВАЧЕВИЋ Миладина АЛЕКСАНДРУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

98.
Н А Р Е Д Б А број 1-161
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. МАРТА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
артиљеријском пуковнику
БИОРАЦ Миленка ДРАГАНУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

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, пов. број 2979-40
од 14. маја 2008. године и пов. број 536-3 од 25.
јануара 2010. године), Управа за кадрове Сектора за
људске ресурсе Министарства одбране даје
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обрачунски основ за примену наведених одредаба
Правилника о накнади путних и других трошкова у Војсци Србије од 1. марта 2010. године износи 44.871,00
динар.
Број 527-2
25. марта 2010. године
Београд

101.
У вези са применом одредбе члана 5. Уредбе о
остваривању права на једнократну новчану помоћ,
оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица („Службени лист СРЈ“, бр.
69/99 и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05), члана 6.
Уредбе о начину и условима остваривања права на
пензијско и инвалидско осигурање и на накнаду због
престанка запослења брачног друга професионалног
официра, односно професионалног подофицира („Службени лист СРЈ“, бр. 21/00 и „Службени лист СЦГ“,
бр. 4/05 и 37/05) и члана 7. Правилника о условима и
начину стипендирања студената и ученика за потребе Војске Србије и о новчаној помоћи за настављање
школовања („Службени војни лист“, бр. 19/00, 29/04
и 32/06), Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране даје
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обрачунски основ за примену наведених прописа
од 1. марта 2010. године износи 30.021,00 динар (нето
износ).
Број 527-1
25. марта 2010. године
Београд

Страна 104 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

31. март 2010.

САДРЖАЈ
Страна
187. Уредба о изменама и допунама Уредбе о
стањима у служби професионалних војних
лица и о унапређивању официра и подофицира ......................................................................
188. Решење о измени Решења о утврђивању износа дневнице за службено путовање и вредности бода за обрачунавање накнаде трошкова због одвојеног живота од породице,
накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања ...................................................
189. Инструкција о начину спровођења Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за
2010. годину .....................................................
190. Указ бр. 1-16 председника Републике о произвођењу слушалаца класе слушалаца резервних официра, који су завршили 126. класу
слушалаца за резервне официре пешадије,
109. класу слушалаца за резервне официре
артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства, 93. класу слушалаца
за резервне официре телекомуникација, 110.
класу слушалаца за резервне официре ваздушног осматрања и јављања, 97. класу слушалаца за резервне официре техничке службе, 97. класу слушалаца за резервне официре интендантске службе, 96. класу слушалаца за резервне официре санитетске службе и 94. класу слушалаца за резервне официре ветеринарске службе, у чин резервног
официра ............................................................
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99

100

101

Страна
191. Наредба бр. 1-177 министра одбране о примању у професионалну војну службу официра у резерви .....................................................
192. Наредба бр. 1-144 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
193. Наредба бр. 1-145 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
194. Наредба бр. 1-146 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
195. Наредба бр. 1-147 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
196. Наредба бр. 1-150 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
197. Наредба бр. 1-160 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
198. Наредба бр. 1-161 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
199. Наредба бр. 1-162 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
100. Обавештење о висини обрачунског основа
за примену одредаба Правилника о накнади
путних и других трошкова у Војсци Србије .
101. Обавештење о висини обрачунског основа

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уредништво „Службеног војног листа“, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф.
Телефон: 011/3201-979 (23-979) и телефон/факс: 011/3000-200
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б
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