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345.
На основу члана 83. Закона о тајности података
(„Службени гласник РС“, број 104/09) 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 Р Е Д Б У1
о садржини, облику и начину вођења
евиденција за приступ тајним подацима
Уводна одредба
Члан 1.
Овом уредбом прописује се садржина, облик и начин вођења евиденција за приступ тајним подацима,
које воде Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, органи надлежни за
вршење безбедносних провера и органи јавне власти,
као и рок чувања података из тих евиденција.
Евиденције које води Канцеларија Савета
за националну безбедност и заштиту
тајних података
Члан 2.
Канцеларија Савета за националну безбедност и
заштиту тајних података (у даљем тексту: Канцеларија Савета) води јединствену централну евиденцију издатих сертификата и дозвола, решења о издавању сертификата и дозвола, решења о одбијању издавања сертификата и дозвола, решења о продужењу важења сертификата и дозвола, решења о ограничењу или престанку важења сертификата и дозвола, потписаних изјава лица којима је издат сертификат, односно дозвола, у складу са законом којим се уређује тајност података.
Члан 3.
Евиденција издатих сертификата, решења о издавању, одбијању издавања, о продужењу важења, о ограничењу или престанку важења сертификата, коју води
Канцеларија Савета, за физичка лица која имају при__________
1
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 89 од
29. новембра 2010. године.

ГОДИНА СХХIХ

ступ тајним подацима степена „ПОВЕРЉИВО“, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“ садржи следеће податке:
1) редни број;
2) име, име једног од родитеља и презиме;
3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
4) орган јавне власти у коме физичко лице обавља функцију или је запослено, односно обавља послове;
5) степен тајности података;
6) број и датум решења о издавању сертификата;
7) број и датум решења о одбијању издавања сертификата;
8) број сертификата и датум издавања, као и датум престанка важења сертификата;
9) број и датум решења о продужењу важења сертификата;
10) раније обављене безбедносне провере и издати сертификати;
11) број и датум решења којим се ограничава или
престаје да важи сертификат;
12) датум нестанка или уништења сертификата,
односно пријема писменог обавештења о нестанку или
уништењу сертификата;
13) број и датум издатог сертификата за рад са
страним тајним подацима и за које потребе је издат
сертификат;
14) датум потписане изјаве;
15) напомене.
Члан 4.
Евиденција издатих сертификата, решења о издавању, одбијању издавања, о продужењу важења, о
ограничењу или престанку важења сертификата, коју
води Канцеларија Савета, за правна лица која имају
приступ тајним подацима степена „ПОВЕРЉИВО“,
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“ садржи следеће податке:
1) редни број;
2) назив правног лица и седиште;
3) претходни називи правног лица и седишта;
4) матични број;
5) порески идентификациони број (ПИБ);
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6) име и презиме заступника правног лица;
7) степен тајности података;
8) број и датум решења о издавању сертификата;
9) број и датум решења о одбијању издавања сертификата;
10) број сертификата и датум издавања, као и датум престанка важења сертификата;
11) број решења о продужењу важења сертификата;
12) поседовање капацитета за чување тајних података до степена тајности;
13) раније обављене безбедносне провере и издати сертификати;
14) број и датум решења којим се ограничава или
престаје да важи сертификат;
15) датум нестанка или уништења сертификата,
односно пријема писменог обавештења о нестанку или
уништењу сертификата;
16) број и датум издатог сертификата за рад са страним тајним подацима и за које потребе је издат сертификат;
17) датум потписане изјаве заступника правног
лица коме је издат сертификат;
18) напомене.
Члан 5.
Евиденција издатих дозвола, решења о издавању,
одбијању издавања, о продужењу важења, о ограничењу или престанку важења дозвола, коју води Канцеларија Савета, за страна физичка лица која имају
приступ тајним подацима степена „ПОВЕРЉИВО“,
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“ садржи следеће податке:
1) редни број;
2) име, име једног од родитеља и презиме;
3) број путне исправе (пасоша);
4) број сигурносног сертификата издатог од стране државе чији је држављанин, односно у којој има
седиште или од стране међународне организације чији је члан;
5) орган јавне власти у коме страно лице обавља
послове;
6) степен тајности података;
7) број и датум решења о издавању дозволе;
9) број и датум решења о одбијању издавања дозволе;
10) број дозволе и датум издавања, као и датум престанка важења дозволе;
11) број и датум решења о продужењу важења дозволе;
12) број и датум раније издате дозволе и за које
потребе је издата дозвола;
13) број и датум решења којим се ограничава или
престаје да важи дозвола;
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14) датум нестанка или уништења дозволе, односно пријема писменог обавештења о нестанку или уништењу дозвола;
15) датум потписане изјаве страног лица коме је
издата дозвола;
16) напомене.
Члан 6.
Евиденција издатих дозвола, решења о издавању,
одбијању издавања, о продужењу важења, о ограничењу или престанку важења дозвола, коју води Канцеларија Савета, за страна правна лица која имају приступ тајним подацима степена „ПОВЕРЉИВО“, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“ садржи следеће податке:
1) редни број;
2) назив правног лица и седиште, односно седиште представништва у Републици Србији;
3) страна држава из које потиче правно лице;
4) претходни називи правног лица и седишта;
5) матични број;
6) порески идентификациони број (ПИБ);
7) име и презиме заступника правног лица у страној држави;
8) име и презиме заступника правног лица у Републици Србији;
9) степен тајности података;
10) број и датум издатог сигурносног сертификата и од које државе, односно међународне организације је издат сертификат;
11) број и датум решења о издавању дозволе;
12) број и датум решења о одбијању издавања дозволе;
13) број дозволе и датум издавања, као и датум престанка важења дозволе;
14) број и датум решења о продужењу важења дозволе;
15) поседовање капацитета за чување тајних података до степена тајности;
16) раније издате дозволе и за које потребе су издате;
17) број и датум решења којим се ограничава или
престаје да важи дозвола;
18) датум нестанка или уништења дозволе, односно пријема писменог обавештења о нестанку или уништењу дозвола;
19) датум потписане изјаве заступника правног лица коме је издата дозвола;
20) напомене.
Евиденције безбедносних провера
Члан 7.
Органи надлежни за вршење безбедносних провера (Безбедносно-информативна агенција, министарство надлежно за унутрашње послове и Војнобезбед-
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носна агенција) воде евиденције безбедносних провера за физичка и правна лица, у складу са законом којим се уређује тајност података.
Евиденција безбедносних провера за физичка лица садржи следеће податке:
1) редни број;
2) име, име једног од родитеља и презиме;
3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
4) орган јавне власти у коме физичко лице обавља
функцију или је запослено, односно обавља послове;
5) степен тајности података;
6) број и датум захтева органа јавне власти за покретање провере;
7) број и датум дописа Канцеларије Савета у вези
са прослеђењем захтева за безбедносну проверу;
8) број и датум извештаја са препоруком упућеног
Канцеларији Савета;
9) напомене.
Евиденција безбедносних провера за правна лица
садржи следеће податке:
1) редни број;
2) назив правног лица и седиште;
3) претходни називи правног лица и седишта;
4) матични број;
5) порески идентификациони број (ПИБ);
6) име и презиме заступника правног лица;
7) степен тајности података;
8) број и датум захтева органа јавне власти за покретање провере;
9) број и датум дописа Канцеларије Савета у вези
са прослеђењем захтева за безбедносну проверу;
10) број и датум извештаја са препоруком упућеног Канцеларији Савета;
11) напомене.
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4) степен тајности;
5) број и датум захтева поднетог Канцеларији Савета;
6) број и датум решења Канцеларије Савета о издавању, одбијању издавања, о продужењу важења, о
ограничењу или престанку важења;
7) орган јавне власти у коме физичко лице обавља функцију или је запослено, односно обавља послове;
8) број и датум издавања сертификата;
9) напомене.
Евиденција изјава за приступ тајним подацима
„ИНТЕРНО“ за лица која у органу јавне власти обављају функцију или су запослена, односно лица која
обављају послове, садржи следеће податке:
1) редни број изјаве;
2) име, име једног од родитеља и презиме;
3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
4) број личне карте;
5) орган јавне власти у коме физичко лице обавља функцију или је запослено, односно обавља послове;
6) седиште органа јавне власти;
7) број предмета;
8) датум потписане изјаве;
9) напомене.
Облик и начин вођења евиденција
Члан 9.
Евиденције из чл. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. ове уредбе воде
се у писменој и електронској форми, у складу са прописима којима се уређује канцеларијско пословање.
Евиденције из става 1. овог члана воде се у облику табела у које се уписују подаци из евиденција које
су прописане овом уредбом.

Евиденције органа јавне власти

Рок чувања података

Члан 8.

Члан 10.

Органи јавне власти воде евиденције решења о сертификатима степена тајности „ПОВЕРЉИВО“, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“, за лица
која у органу јавне власти обављају функцију или су
запослена, односно за лица која обављају послове, у
складу са законом којим се уређује тајност података.
Евиденција решења о сертификату за лица која у
органу јавне власти обављају функцију или су запослена, односно лица која обављају послове за приступ
тајним подацима степена тајности „ПОВЕРЉИВО“,
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“, садржи следеће податке:
1) редни број;
2) име, име једног од родитеља и презиме;
3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

Подаци који су садржани у евиденцијама из чл.
3, 4, 5, 6, 7. и 8. ове уредбе чувају се трајно.
Ступање на снагу
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
05 број 110-8579/2010
У Београду, 18. новембра 2010. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с. р.
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346.
На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци
Србије (,,Службени гласник РС“, број 106/08), министар одбране доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФОРМАЦИЈСКИХ ЧИНОВА И ПОЛОЖАЈНИХ
ГРУПА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА
Члан 1.
У Правилнику за одређивање формацијских чинова и положајних група формацијских места официра и
подофицира („Службени војни лист“, бр. 27/09 и 17/10), у члану 3. табеле са поднасловима: „Команда вида и
Команда за обуку, Команда бригаде – базе – флотиле – центра за обуку, Команда батаљона – дивизиона
– ескадриле – одреда и Чета – батерија“ мењају се и гласе:

Команда вида и Команда за обуку
НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА

ФЧ

ПГ

НАПОМЕНА

1

2

3

4

Командант

гп

3

Заменик команданта

гм

4

Начелник штаба

бг

5

Помоћник команданта

пк

6

пк

7

пк

8

пп

10

пп

11

мј

12

зс

18

ск

18

Технички секретар

ск

18

Управник Војне експедиције

ск

18

Архивар

ск

18

Деловођа – оператер

св

19

зс

18

св

19

св

20

мј

13

кп

14

зк

17

зс

18

ск

19

Начелник одељења

Начелник одсека
Начелник групе
Начелник канцеларије

Обрађивач докумената везе и криптозаштите
Експедитор

Остала формацијска места

Л, А и Т-3 и 4

Л, А и Т-3 и 4
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Команда бригаде – базе – флотиле – центра за обуку
НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА

ФЧ

ПГ

НАПОМЕНА

1

2

3

4

5

Гарда, бригада КоВ,
Специјална бригада,
204. и 98. авијацијска база,
250. ракетна бригада ПВО
и ЦЛоБ

пк

6

Мешовита артиљеријска
бригада, Бригада везе, Речна
флотила, 224. центар за
електронска дејства, 126.
ЦВОЈИН и ЦзО КоВ

пк

7

1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7.
центар за обуку

пк

8

Центар за обуку логистике

пп

9

ЦзО В и ПВО, ЦзО ВИ и ЕД
и Центар за усавршавање
кадрова АБХО

6

Гарда, бригада КоВ,
Специјална бригада,
204. и 98. авијацијска база,
250. ракетна бригада ПВО и
ЦЛоБ

пк

7

Мешовита артиљеријска
бригада, Бригада везе, Речна
флотила, 224. центар за
електронска дејства, 126.
ЦВОЈИН и ЦзО КоВ

пк

8

1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. центар
за обуку

пп

9

Центар за обуку логистике

пп

10

ЦзО В и ПВО, ЦзО ВИ и ЕД
и Центар за усавршавање
кадрова АБХО

7

Гарда, бригада КоВ,
Специјална бригада,
204. и 98. авијацијска база,
250. ракетна бригада ПВО и
ЦЛоБ

пк

8

Мешовита артиљеријска
бригада, Бригада везе, Речна
флотила, 224. центар за
електронска дејства, 126.
ЦВОЈИН и бригада која се
формира од ЦзО КоВ

пп

9

Бригада која се формира од
ЦзО

пп

9

бг

Командант

пк

Заменик команданта

пк

Начелник штаба

Помоћник команданта

Страна 472 – Број 31

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
1

9. децембар 2010.

2

3

пп

10

пп

11

мј

13

кп

14

зк

17

зс

18

св

19

св

19

зс

18

ск

18

Експедитор

св

20

Рачуновођа – оператер, уједно благајник

зс

17

кп

15

зк

17

зс

18

ск

19

св

20

Начелник одсека
Начелник групе
Управник Централне експедиције
Начелник канцеларије
Технички секретар
Обрађивач докумената криптозаштите

Остала формацијска места

4
Б-3, Б-4

98. авијацијска база
и 250. ракетна бригада ПВО

Команда батаљона – дивизиона – ескадриле – одреда
НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА

ФЧ

ПГ

НАПОМЕНА

1

2

3

4

пп

9

Батаљон Војне полиције
специјалне намене „Кобре“

пп

10

Г-0 и Г-1

пп

11

Г-2 и батаљон за обуку

мј

12

Г-3 и Г-4

пп

11

Батаљон Војне полиције
специјалне намене „Кобре“

мј

12

Г-0 и Г-1

мј

13

Г-2, Г-3, Г-4 и батаљон за
обуку

мј

13

мј

13

кп

14

кп

14

Командант

Заменик команданта

Помоћник команданта
Начелник групе
Референт за финансије у СПЦ

С-3 и С-4 (Г-0 и Г-1)

9. децембар 2010.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
1

Број 31 – Страна 473

2

3

ск

18

кп

15

пр

15

зк

17

зс

18

ск

19

св

20

вд

20

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА

ФЧ

ПГ

НАПОМЕНА

1

2

3

4

мј

13

Г-0 и Г-1

кп

14

Г-2, 3 и 4

кп

14

Командна чета, чета за
подршку, чета специјалних
јединица, ракетне
батерије/рдПВД, самоходне
ракетне батерије/срд ПВД и
чета за обезбеђење

зс

18

ск

19

кп

14

Командир 1. вода у четама
Батаљона Војне полиције
специјалне намене „Кобре“

кп

15

Командир 1. вода у четама –
батеријама без ФМ заменик,
водови јединица за ЕД и вод
за специјалну технику и везе

пр

16

пт

16

зк

17

ск

19

св

19

Обрађивач докумената везе и криптозаштите

Остала формацијска места

4

Батаљон Војне полиције
специјалне намене „Кобре“

Чета – батерија

Командир чете

Заменик командира чете

Четни старешина

Командир вода

Руковалац

Вод за одржавање чистоће

Страна 474 – Број 31

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
1

9. децембар 2010.

2

3

мј

13

Авијацијско одељење

кп

15

Одељење за здравство

пр

16

У специјалним јединицама

пт

16

зк

17

1. тим/вод/Батаљон Војне
полиције специјалне намене
„Кобре“

зс

18

СЧВ, СЦВ, Одељење Кз,
МУХ, ДАТЦ, ГТР, Батаљон
Војне полиције специјалне
намене „Кобре“ и самостално
одељење у батаљону

ск

18

св

19

вд

20

кп

15

пр

16

пт

16

зс

19

ск

18

ск

19

св

19

св

20

вд

21

Командир одељења – тима

Пилот

Остала формацијска места

4

Батаљон Војне полиције
специјалне намене „Кобре“

Батаљон Војне полиције
специјалне намене „Кобре“

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 51
6. децембра 2010. године
Београд

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

9. децембар 2010.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

347.
На основу члана 3. Уредбе о начелима унутрашњег
уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије („Службени гласник РС“, број 106/08), министар одбране доноси

потпуковнику техничке службе
ЛАЗИЋ Радоја ЛАЗАРУ.

350.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских места у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 27/09), у члану 29. став 2. мења се и гласи:
„Класификација по степену развијености одређује се за јединице чета – батерија и батаљон – дивизион
– ескадрила – одред, а означава са:
1) Г-0 – за развијеност преко 90%,
2) Г-1 – за развијеност 70% до 90%,
3) Г-2 – за развијеност 30% до 70%,
4) Г-3 – за развијеност 10% до 30%,
5) Г-4 – за развијеност до 10%.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 50
6. децембра 2010. године
Београд

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

348.
Н А Р Е Д Б А број 41-552
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 17. НОВЕМБРА 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
санитетском пуковнику
БОШКОВИЋ Борислава КРСТИ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

349.
Н А Р Е Д Б А број 41-563
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 22. НОВЕМБРА 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

Број 31 – Страна 475

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 41-566
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 23. НОВЕМБРА 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
санитетском мајору
ЉУБИЋ Душана ЉУБИШИ.

351.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 3-72
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 20. СЕПТЕМБРА 2010. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, број 39/09)
унапређују се
у чин пешадијског заставника прве класе
заставник
КОЦИЋ Љубише ЗОРАН;
у чин пешадијског заставника
старији водници прве класе:
АЛЕКСИЋ Станимира ЗОРАН,
ЈАЊИЋ Драгана ЗОРАН,
МАРКОВИЋ Симе ГОРАН,
СТОЈАНОВИЋ Вукајла ВЕСЕЛИН;
у чин пешадијског старијег водника прве класе
старији водници:
ИВАНОВИЋ Света МИЛАН,
ЈОВИЋ Милетија ДАЛИБОР,
МИНИЋ Душана ДРАГИЋ,
НИЋИВОЈЕВИЋ Радивоја СРЂАН;
у чин пешадијског старијег водника
водници:
БРАНКОВИЋ Драгослава МИЛАН,
ВУЈАНОВИЋ Зорана ЂОКО,
ДЕНИЋ Братислава ГОРАН,
ЂОРЂЕВИЋ Живорада МИЛОШ,
ЗДРАВКОВИЋ Миодрага МИЛАН,
ИЛИЋ Драгог МАРЈАН,
ИЛИЋ Зорана ВЛАДИМИР,
ИЛИЋ Радована МИЛАН,
ИЛИЋ Слободана МАРЈАН,

Страна 476 – Број 31

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

КОСТАДИНОВИЋ Миће МИРОСЛАВ,
КОСТИЋ Марине ВЛАДИЦА,
КРСТИЋ Миомира ДУШАН,
МИЛИЋ Властимира МАРЈАН,
ПАНТОВИЋ Драгана НЕНАД,
ПАНТОВИЋ Драгише НИКОЛА,
ПАРЕЗАНОВИЋ Душана ИГОР,
ПЕШИЋ Бранислава НЕБОЈША,
РАДОСАВЉЕВИЋ Срђана ИВАН,
РУМЕНИЋ Милена ДЕЈАН,
СТАНИШИЋ Драгана ДЕЈАН,
СТАНКОВИЋ Светислава ЈОВИЦА,
СТЕВАНОВ Боре МИЉАН,
СТЕФАНОВИЋ Љубише ЗОРАН,
ТАСИЋ Јовице ИГОР,
ТРИЧКОВИЋ Миливоја МИЛАН,
ЦВЕТКОВИЋ Драгана ИВАН,
ЦВЕТКОВИЋ Љубомира ИВАН;
у чин заставника оклопних јединица
старији водници прве класе:
БУДИША Недељка МИОДРАГ,
ВЕСЕЛИНОВ Ивана ДЕЈАН,
ЈАКОВЉЕВИЋ Владете ДРАГАН,
ОВЧАРЕВИЋ Спасоја ДЕЈАН,
ПЕТРОВИЋ Милојка ЖЕЉКО,
ТОДОРОВИЋ Живана ДРАГАН;
у чин старијег водника прве класе оклопних
јединица
старији водници:
ГРАОВЧЕВИЋ Драгише ЗОРАН,
ЛУКИЋ Добривоја ВЛАДИЦА,
МИЛАДИНОВИЋ Зорана МИЛОШ,
НИКОЛИЋ Јована ИГОР,
НИКОЛИЋ Станоја СТОЈАДИН,
ОСТРОГОНАЦ Ивана ДАМЈАН;
у чин старијег водника оклопних јединица
водници:
ВЕЛИЧКОВИЋ Зорана МИЛОШ,
ГВОЗДЕНОВИЋ Добросава АЛЕКСАНДАР,
ГЛИГОРИЈЕВИЋ Јовице ДАМИР,
ИЛИЋ Љубише СЛАВОЉУБ,
МЕМАРОВИЋ Славољуба МИШКО,
ПАВЛОВИЋ Бошка МИРКО,
ПЕШИЋ Трајка АЛЕКСАНДАР,
РАНЂЕЛОВИЋ Александра ПРЕДРАГ,
РАШКОВИЋ Миломира АЛЕКСАНДАР,
СТАЈИЋ Томислава НЕНАД,
СТЕВАНОВИЋ Љубише СРЂАН,
ТИЈАНИЋ Живана МИЛАН,
УСАИНОВИЋ Тројана МИКИЦА;

9. децембар 2010.

у чин инжињеријског старијег водника прве класе
старији водник
АНТИЋ Драгана НОВИЦА;
у чин старијег водника прве класе артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства
старији водник
БАХТИЈАРЕВИЋ Мирољуба СЛАВОЉУБ;
у чин заставника речних јединица
старији водник прве класе
ЖАРИЋ Миленка ДАЛИБОР;
у чин заставника телекомуникација
старији водници прве класе:
ГРУЈИЋ Александра ИЛИЈА,
РАЂЕНОВИЋ Драгана РАДЕ;
у чин старијег водника прве класе телекомуникација
старији водници:
ГАЈИЋ Миленка МИЛАН,
ЈОВИЋ Миливоја ИГОР,
КОВАЧЕВИЋ Светозара ИВАН,
ПЕШИЋ Обрада ИВАН,
ЦВЕТКОВИЋ Љубена БОБАН;
у чин старијег водника прве класе ваздушног
осматрања и јављања
старији водници:
ЂОРЂЕВИЋ Часлава ДАЛИБОР,
ИЛИЋ Миодрага ВЛАДИМИР,
НИШАВИЋ Милете ДАРКО;
у чин заставника атомско-биолошко-хемијске
службе
старији водници прве класе:
БАТАЛО Петра СИНИША,
ШАЈКИЋ Слободана САША;
у чин старијег водника прве класе атомско-биолошко-хемијске службе
старији водници:
ЈОНЧИЋ Драгољуба ЈОВИЦА,
МИЛЕНКОВИЋ Петра ИВАН,
ТИЈАНИЋ Бошка ЖАРКО;
у чин заставника техничке службе
старији водник прве класе
ЗУРКОВИЋ Радована МИЛОШ;

у чин артиљеријског заставника
старији водник прве класе
КАЛАЈЏИЋ Станислава ГОРАН;

у чин старијег водника прве класе техничке службе
старији водници:
АЛЕКСИЋ Топлице СЛАВИША,
ИВКОВИЋ Драгана НЕНАД,
ПАВЛОВИЋ Зарија ИГОР;

у чин артиљеријског старијег водника прве класе
старији водници:
ЗАФИРОВИЋ Чедомира ГОРАН,
ПЕРИЋ Љубомира МИЛАН;

у чин старијег водника техничке службе
водници:
ЈОВАНОВИЋ Томислава БОБАН,
ОБЕРКНЕЖЕВ Петра БОЈАН;

9. децембар 2010.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 31 – Страна 477

353.

у чин интендантског заставника
старији водник прве класе
СТОЈАНОВИЋ Драгутина САША;

Н А Р Е Д Б А број 186-11

у чин санитетског старијег водника прве класе
старији водници:
ЂОКОВИЋ Милана БОБАН,
РИСТИЋ Петра ВЛАДИЦА;
у чин заставника саобраћајне службе
старији водници прве класе:
КОЛАРСКИ Јована РАДОСЛАВ,
НИКОЛИЋ Миломира ГОРАН,
СТАНОЈЕВИЋ Михајла ДРАГАН,
СТЕФАНОВИЋ Јована БОБАН.

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ
ОД 16. НОВЕМБРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2.
Одлуке 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
заставнику техничке службе
РАШИЋ Новице БОБАНУ.

Командант
генерал-потпуковник
Љубиша Диковић, с. р.

352.

354.

Н А Р Е Д Б А број 186-10

Командант
генерал-мајор
Александар Живковић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 186-12

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ
ОД 4. НОВЕМБРА 2010. ГОДИНЕ

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ
ОД 16. НОВЕМБРА 2010. ГОДИНЕ

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2.
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци
Србије („Службени војни лист“, број 39/09)

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2.
Одлуке 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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

старијем воднику прве класе телекомуникација
ЉУБИСАВЉЕВИЋ Драгана САШИ.

заставнику техничке службе
ЈОВАНОВИЋ Младена СЛАВОЉУБУ.
Командант
генерал-мајор
Александар Живковић, с. р.

Командант
генерал-мајор
Александар Живковић, с. р.

355.

356.

Републички завод за статистику објављује

Републички завод за статистику објављује

П О Д А Т К Е2

П О Д А Т К Е3

о просечним месечним зарадама по запосленом
исплаћеним у октобру 2010. године

о просечним месечним зарадама по запосленом
без пореза и доприноса исплаћеним
у октобру 2010. године

Република Србија

Република Србија

РСД

РСД

Зараде
Укупно
Привреда
Ванпривреда

Зараде

износ

ланчани индекси

47822
45448
52552

99.6
99.7
99.5

Укупно
Привреда
Ванпривреда

Директор,
др Драган Вукмировић, с. р.
__________
2

Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 89 од
29. новембра 2010. године.

износ

ланчани индекси

34442
32829
37597

99.6
99.6
99.5

Директор,
др Драган Вукмировић, с. р.
__________
3
Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 89 од
29. новембра 2010. године.

Страна 478 – Број 31

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

9. децембар 2010.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
345. Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима .
346. Правилник о изменама Правилника за одређивање формацијских чинова и положајних
група формацијских места официра и подофицира ..................................................................
347. Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских места у Војсци Србије ............................
348. Наредба бр. 41-552 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
349. Наредба бр. 41-563 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
350. Наредба бр. 41-566 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................

467

470
475
475
475
475

351. Наредба бр. 3-72 команданта Копнене војске
о унапређењу подофицира .............................
352. Наредба бр. 186-10 команданта Команде за
обуку о престанку професионалне војне службе подофициру ..............................................
353. Наредба бр. 186-11 команданта Команде за
обуку о престанку професионалне војне службе подофициру ..............................................
354. Наредба бр. 186-12 команданта Команде за
обуку о престанку професионалне војне службе подофициру ..............................................
355. Подаци о просечним месечним зарадама по
запосленом исплаћеним у октобру 2010. године ..................................................................
356. Подаци о просечним месечним зарадама по
запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у октобру 2010. године ...........................

475
477
477
477
477
477

ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ“ ЗА 2011. ГОДИНУ
Цена годишње претплате за један примерак штампаног издања „Службеног војног листа“
је 9.180,00 динара (са ПДВ-ом и ПТТ трошковима).
Писмени захтев за претплату на „Службени војни лист“ за 2011. годину доставити на адресу:
Министарство одбране, Секретаријат, Правна управа, 11000 Београд, Бирчанинова 5.

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

