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97. 

На основу члана 45. став 5, а у вези са чланом 45. 
став 1. тачка 3) Закона о одбрани („Службени гла-
сник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – 
др. закон, и 10/15), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОПШТИМ ЛОГИ-
СТИЧКИМ ПОТРЕБАМА У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о општим логистичким потребама 
у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени 
војни лист“, бр. 31/11 – пречишћен текст, 36/15, 17/16 и 
22/16), члан 54. став 3. мења се и гласи: 

„Право на летачки полуоброк имају и лица у ле-
тачкој служби (летач навигатор, летач оператор, ле-
тач специјалиста и летач техничар) ако су поставље-
на у јединицама закључно са ваздухопловном брига-
дом, у Техничком опитном центру или у Војногео-
графском институту и ако испуњавају планирани го-
дишњи програм летачке обуке.“. 

Члан 2. 

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

Број 73-41 
У Београду, 25. априла 2017. године  

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

98. 
На основу члана 24. став 2. Правилника о услови-

ма за вршење делатности верске службе у Војсци Ср-
бије („Службени војни лист“, бр. 17/14 и 1/16), мини-
стар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ ХРАМОВНИХ СЛАВА И СЛАВА 
КОМАНДИ ЈЕДИНИЦА ОДНОСНО УСТАНОВА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

1. Овом одлуком одређују се храмовне славе бо-
гослужбених простора за вернике православне веро-
исповести у Министарству одбране и Војсци Србије 

и славе команди јединица односно установа Војске 
Србије и Министарства одбране. 

2. За храмовне славе одређују се дани, у које се, 
према црквеном календару, прослављају црквени праз-
ници и свети којима су посвећени богослужбени про-
стори за вернике православне вероисповести. 

3. Одређују се датуми за обележавање слава ко-
манди јединица односно установа, и то: 

1) за славу Генералштаба Војске Србије одређује 
се Свети великомученик Георгије – Ђурђевдан (6. мај); 

2) за славу Гарде одређује се Свети великомуче-
ник Георгије – Ђурђевдан (6. мај); 

3) за славу Централне логистичке базе одређује 
се Обновљење храма Светог великомученика Георги-
ја – Ђурђиц (16. новембар); 

4) за славу Бригаде везе одређује се Свети апо-
стол и јеванђелист Лука (31. октобар); 

5) за славу 224. центра за електронска дејства од-
ређује се Свети краљ Стефан Дечански (24. новембар); 

6) за славу Криминалистичко-истражне групе одре-
ђује се Свети Василије Острошки Чудотворац (12. мај); 

7) за славу Команде Копнене војске одређује се 
Обновљење храма Светог великомученика Георгија –
Ђурђиц (16. новембар); 

8) за славу 1. бригаде Копнене војске одређује се 
Свети мученик Нестор (9. новембар); 

9) за славу 2. бригаде Копнене војске одређују се 
Свети апостоли Петар и Павле – Петровдан (12. јул); 

10) за славу 3. бригаде Копнене војске одређује 
се Свети краљ Стефан Првовенчани – Преподобни 
Симон (7. октобар); 

11) за славу 4. бригаде Копнене војске одређује 
се Свети Атанасије Велики (31. јануар); 

12) за славу Специјалне бригаде одређује се Све-
ти Сава, први архиепископ српски – Савиндан (27. ја-
нуар); 

13) за славу 63. падобранског батаљона одређује 
се Покров Пресвете Богородице (14. октобар); 

14) за славу Центра за оспособљавање јединица 
за мултинационалне операције одређује се Пренос 
моштију Светог оца Николаја (22. мај); 

15) за славу Мешовите артиљеријске бригаде од-
ређује се Света великомученица – Марина – Огњена 
Марија (30. јул); 
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16) за славу Речне флотиле одређује се Свети 
апостол и јеванђелист Лука (31. октобар); 

17) за славу 21. батаљона везе одређује се Рођење 
Пресвете Богородице – Мала Госпојина (21. септембар); 

18) за славу 246. батаљона атомско-биолошко-хе-
мијске одбране одређује се Свети мученик Кнез Ла-
зар и Свети српски мученици – Видовдан (28. јун); 

19) за славу Техничког ремонтног завода „Чачак“ 
одређују се Свете мученице Вера, Нада и Љубав и 
мајка им Софија (30. септембар); 

20) за славу 3. батаљона Војне полиције одређује 
се Свети великомученик Прокопије (21. јул);  

21) за славу 5. батаљона Војне полиције одређује 
се Свети свештеномученик Платон Бањалучки (5. мај); 

22) за славу Команде Ратног ваздухопловства и про-
тивваздухопловне одбране одређује се Сабор светог Ар-
хангела Михаила – Аранђеловдан (21. новембар); 

23) за славу 204. ваздухопловне бригаде одређује 
се Свети пророк Илија – Илиндан (2. август); 

24) за славу 98. ваздухопловне бригаде одређује 
се Свети пророк Илија – Илиндан (2. август); 

25) за славу 250. ракетне бригаде за противвазду-
хопловна дејства одређује се Свети краљ Стефан Де-
чански (24. новембар); 

26) за славу 126. бригаде ваздушног осматрања, 
јављања и навођења одређује се Преподобни Петар 
Коришки (18. јун); 

27) за славу 333. инжињеријског батаљона одре-
ђује се Свети апостол и јеванђелист Марко – Марков-
дан (8. мај); 

28) за славу 210. батаљона везе одређује се Рође-
ње Пресвете Богородице – Мала Госпојина (21. сеп-
тембар); 

29) за славу Ваздухопловномедицинског инсти-
тута одређује се Свети великомученик Димитрије – 
Митровдан (8. новембар); 

30) за славу Ваздухопловног завода „Мома Ста-
нојловић“ одређује се Свети пророк Јелисеј (27. јун); 

31) за славу Команде Команде за обуку одређује 
се Свети великомученик Теодор Тирон (2. март); 

32) за славу 1. центра за обуку одређује се Свети 
великомученик Димитрије – Митровдан (8. новембар); 

33) за славу 2. центра за обуку одређује се Свети 
Николај Жички (18. март); 

34) за славу 3. центра за обуку одређује се Свети 
краљ Милутин (12. новембар); 

35) за славу Центра за обуку Копнене војске од-
ређује се Обновљење храма Светог великомученика 
Георгија – Ђурђиц (16. новембар); 

36) за славу Центра за обуку логистике одређује 
се Свети Стефан Деспот српски (1. август); 

37) за славу Центра за обуку Ратног ваздухоплов-
ства и противваздухопловне одбране одређује се Све-
ти Сава, први архиепископ српски – Савиндан (27. ја-
нуар); 

38) за славу Центра за обуку везе и информатике 
одређује се Свети великомученик Јевстатије Плакида 
(3. октобар); 

39) за славу Центра за обуку и усавршавање под-
официра одређују се Свети Кирило и Методије (24. мај); 

40) за славу Центра атомско-биолошко-хемијске 
одбране одређује се Воздвижење Часног Крста – Кр-
стовдан (27. септембар); 

41) за славу Команде за развој Београдске брига-
де одређују се Свети мученици Ермил и Стратоник 
(26. јануар); 

42) за славу Команде за развој Банатске бригаде 
одређује се Преподобни Рафаило Банатски (29. август); 

43) за славу Команде за развој Расинске бригаде 
одређује се Свети мученик Кнез Лазар и Свети срп-
ски мученици – Видовдан (28. јун); 

44) за славу Команде за развој Тимочке бригаде 
одређује се Свети мученик Лонгин Сотник (29. окто-
бар); 

45) за славу ИВП „Пасуљанске ливаде“ одређује 
се Свети Атанасије Велики (31. јануар); 

46) за славу Војнобезбедносне агенције одређују 
се Преподобни Теоктист и Јелена (12. новембар); 

47) за славу Медија центра „Одбрана“ одређује 
се Свети краљ Милутин (12. новембар); 

48) за славу Војномедицинске академије одређује 
се Свети Лука Симферопољски и Кримски (11. јун); 

49) за славу Војне академије одређује се Покров 
Пресвете Богородице (14. октобар); 

50) за славу Војномедицинског центра Нови Сад 
одређује се Свети великомученик Димитрије – Ми-
тровдан (8. новембар); 

51) за славу Војне болнице Ниш одређују се Све-
ти Козма и Дамјан – Врачеви (14. новембар); 

52) за славу Центра војномедицинских установа 
Београд одређују се Свети Козма и Дамјан – Врачеви 
(14. новембар). 

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

Број 1138-11 
У Београду, 6. маја 2017. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

99. 
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о мате-

ријалној стандардизацији у Министарству одбране и 
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12), 
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе 
доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е  
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доносе се следећи стандарди одбране: 
СОРС 9415/17 – Боје и лакови. 
БОЈА ВОДОРАЗРЕДИВА МАСКИРНА ЗА ЗА-

ШТИТУ ДРВЕТА 
Технички захтеви 
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СОРС 9416/17 – Боје и лакови. 
СРЕДСТВО БИОЦИДНОГ ДЕЈСТВА ЗА ИМ-

ПРЕГНАЦИЈУ ДРВЕТА 
Технички захтеви 
2. Стандарде одбране из тачке 1. овог решења 

штампаће Дирекција за стандардизацију, кодифика-
цију и метрологију. 

3. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења 
почеће да се примењују осмог дана од дана објављи-
вања овог решења у „Службеном војном листу“. 

Број 5-5 
У Београду, 25. априла 2017. године 

В. д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 

др Ненад Милорадовић, с. р. 

100. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-125 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

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

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 потпоручника грађевинске службе 
потпоручник у резерви 
СТАНОЈЕВИЋ Слободана СРЕТЕН. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

101. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-174 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин пешадијског мајора 
капетан 
СПАСИЋ Радоја ЈОВАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2017. године. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

102. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-175 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин санитетског мајора 
капетан 
РИЗНИЋ Бранка НИКОЛА. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

103. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-177 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин потпуковника финансијске службе 
мајор 
ЛЕПОЈЕВИЋ Драгише МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2017. године. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

104. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-180 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин мајора оклопних јединица 
капетан 
КОВАЧЕВИЋ Милана ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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105. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-181 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин пешадијског мајора 
капетан 
ФУШТИЋ Милоша ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

106. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-82 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору авијације 
ВУКОВИЋ Мирка СТЕВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

107. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-93 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору техничке службе 
КУЗМАНОВИЋ Николе МОМЧИЛУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

108. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-98 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 
ПЕТРОВИЋ Вукоте ЈОВКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

109. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-101 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору авијације 
СЕЛИМОВИЋ Асана ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

110. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-107 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. МАРТА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
ДИНЧИЋ Мирослава МИОДРАГУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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111. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-108 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику оклопних јединица 
РОМИЋ Саве МИОДРАГУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

112. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-110 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 29. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

артиљеријском потпуковнику  
ЈОВАНОВИЋ Димитрија ИВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

113. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-126 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 
ЂОРЂЕВИЋ Миодрага БРАТИСЛАВУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

114. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-127 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору телекомуникација 
НЕНИЋ Славка ДУШКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

115. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-128 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору авијације 
РАДИСАВЉЕВИЋ Радише ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

116. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-141 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе 
КОСТИЋ Милана ВЛАДИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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117. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-173 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

интендантском потпуковнику  
ЈАХИЋ Мује ДИНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

118. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-179 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском заставнику  
ЂОРЂЕВИЋ Благоја ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

119. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-184 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. АПРИЛА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе 
МИЛОШЕВИЋ Градимира ЉУБИШИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

120. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-185 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 оклопних јединица 
РАДИЋ Лајоша ЈЕНЕТУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

121. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-186 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 геодетске службе 
АВРАМОВИЋ Бранивоја ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

122. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-187 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. АПРИЛА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација 
ПЕРИЋ Часлава ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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123. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-192 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. МАЈА 2017. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском потпуковнику  
МРЉЕШ Драгослава ДЕЈАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

124. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-109 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин заставника информатичке службе 
старији водник прве класе 
СПАСЕНИЋ Мирослава НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

125. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-110 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 е  

у чин поручника техничке службе 
потпоручник 
СТАНОЈЕВ Душана СРЂАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

126. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-111 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник прве класе 
БРКУШАНИН Радојице ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

127. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-112 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 е  

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
НИКИЋ Станише ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

128. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-113 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 е  

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
ЛУКОВИЋ Радоја ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 
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