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245.
На основу члана 93, а у вези са чланом 134. тачка 9. 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
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДИ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ СЛУЖБЕ У ИНОСТРАНСТВУ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се накнада трошкова у вези са вршењем службе у иностранству (у даљем
тексту: накнада трошкова), као и висина и услови под којима професионална војна лица и цивилна лица на
служби у Војсци Србије (у даљем тексту: професионални припадници Војске Србије) остварују накнаду трошкова.
Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) вршење службе у иностранству је служба у дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству, рад у иностранству или међународној организацији, односно регионалној иницијативи, рад у иностранству на основу извршавања обавеза преузетих међународним уговором и путовање у иностранство ради
обављања службеног посла (службено путовање);
2) службено путовање у иностранство је службено путовање из Републике Србије у страну државу и
обратно, службено путовање из једне стране државе у другу страну државу и службено путовање из једног места у друго место у страној држави;
3) селидба у иностранство подразумева селидбу из Републике Србије у страну државу и обратно, из једног места у друго место на територији стране државе односно из једне стране државе у другу страну државу;
4) чланови породице професионалног припадника Војске Србије су: супружник, малолетна деца и
усвојеници и деца и усвојеници који се налазе на редовном школовању у земљи пријема до навршених 26
година старости, ако са професионалним припадником Војске Србије живе у заједничком домаћинству, унуци
ако их родитељи не издржавају, под истим условима као у случају деце и усвојеника;
5) заједничко домаћинство је заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода.
Члан 3.
Професионалном припаднику Војске Србије док врши службу у иностранству накнађују се трошкови, под
прописаним условима, за службено путовање у иностранству, селидбу у иностранству, долазак на одмор у Републику Србију, превоз за долазак на рад и одлазак с рада и коришћење приватног аутомобила у службене
сврхе.
Члан 4.
Професионални припадник Војске Србије који је по потреби службе упућен на службу у иностранство без
чланова породице са којима живи у заједничком домаћинству, а који је до упућивања остваривао право на накнаду дела трошкова за закуп стана према пропису о накнади путних и других трошкова и других примања у
Војсци Србије, задржава право на ту накнаду и за време службе у иностранству, док испуњава прописане
услове.
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II. УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА, ВИСИНА И ОБРАЧУН НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА
СЛУЖБЕ У ИНОСТРАНСТВУ
1. Накнада трошкова службеног путовања у иностранство
Члан 5.
Професионалном припаднику Војске Србије на службеном путовању у иностранство накнађују се трошкови смештаја, исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству, трошкови превоза ради извршења службеног посла, трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа, трошкови
службене поште, таксе, телефона, интернета, телеграма и телефакса, трошкови изнајмљивања просторија и
трошкови стенографских и дактилографских услуга.
Члан 6.
Професионалном припаднику Војске Србије на службеном путовању у иностранство накнађују се стварни
трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).
Члановима делегације Министарства одбране и Војске Србије, преводиоцима и лицима која осигуравају
делегацију на међународним сусретима и скуповима на којима организатор, односно домаћин одређује услове
смештаја, накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, па
и онда кадa су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије.
Када делегацију Министарства одбране и Војске Србије предводи министар одбране, начелник Генералштаба Војске Србије или државни секретар Министарствa одбране, члановима делегације, преводиоцима и
лицима која осигуравају делегацију накнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за
преноћиште и доручак када су одсели у хотелу прве категорије (пет звездица) или више категорије – и ако организатор, односно домаћин није одредио услове смештаја.
Члан 7.
Професионалном припаднику Војске Србије накнађују се трошкови исхране и градског превоза у месту
боравка у иностранству (дневница) у висини утврђеној прописом који уређује накнаду трошкова и отпремнину државних службеника и намештеника.
Члан 8.
Дневница за службено путовање у иностранство одређује се од часа преласка државне границе Републике
Србије − у поласку, до часа преласка државне границе Републике Србије − у повратку.
Ако се у иностранство путује авионом, дневница се одређује од часа поласка авиона са последњег аеродрома у Републици Србији до часа повратка на први аеродром у Републици Србији.
Ако се у иностранство путује бродом, дневница се одређује од часа поласка брода из последњег пристаништа у Републици Србији до часа повратка у прво пристаниште у Републици Србији.
Члан 9.
Професионалном припаднику Војске Србије припада једна дневница на свака 24 часа проведена у иностранству, а ако је преостало време проведено у иностранству дуже од 12 часова – припада му још једна дневница, односно још половина дневнице ако је преостало време проведено у иностранству између осам и 12 часова.
Ако је време проведено у иностранству дуже од 12 часова а краће од 24 часа, професионалном припаднику Војске Србије припада једна дневница, а ако је у иностранству проведено између осам и 12 часова – пола
дневнице.
Члан 10.
Ради покрића трошкова превоза на службеном путовању у иностранство професионалном припаднику
Војске Србије исплаћује се накнада до висине стварно насталих трошкова превоза, у складу са врстом превоза
одређеним у наређењу за службено путовање.
Члан 11.
Трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са службеним
путовањем у иностранство, ако их надлежни орган здравственог осигурања не призна, накнађују се у стварним износима, на основу приложеног рачуна.
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Члан 12.
Трошкови који на службеном путовању у иностранство настану у вези с превожењем, преношењем, уношењем и изношењем службеног пртљага, коришћењем телефона, интернета, телеграфа и телефакса, а који су
неопходни за службене послове, као и други неопходни издаци (таксе и др.), накнађују се у стварним износима, на основу приложеног рачуна.
Трошкови који, уз сагласност шефа делегације, настану на службеном путовању у иностранство у вези са
изнајмљивањем просторије за састанке делегације, плаћањем стенографских и дактилографских услуга и изнајмљивањем персоналних рачунара за припремање службених извештаја или за потребе службене кореспонденције накнађују се у стварним износима, на основу приложеног рачуна.
2. Обрачун путних трошкова службеног путовања у иностранство
Члан 13.
На основу наређења за службено путовање у иностранство професионалном припаднику Војске Србије
може да се исплати аконтација у висини процењених трошкова.
Ако службено путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу за службено путовање, професионални припадник Војске Србије у обавези је да исплаћену аконтацију врати наредног дана
од истека тог рока.
Члан 14.
Трошкови службеног путовања у иностранство накнађују се на основу обрачуна путних трошкова који се,
у року од седам дана од дана када је службено путовање завршено, подноси са писменим извештајем о службеном путовању који је оверио надлежни старешина.
Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за
превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.).
Ако је у документу о настанку трошкова који се прилаже уз обрачун исказан износ у националној валути,
за обрачун и признавање издатака уз документ прилаже се и писмени доказ о курсу националне валуте у односу на евро, а ако се писмени доказ о курсу националне валуте не приложи уз документ о обрачуну путних трошкова, издаци по том документу се не признају.
Члан 15.
Професионалном припаднику Војске Србије може се омогућити плаћање трошкова службеног путовања у
иностранство платном картицом, у складу са важећим прописима.
3. Накнада трошкова за селидбе у иностранство
Члан 16.
Професионалном припаднику Војске Србије накнађују се за селидбу у иностранство трошкови превоза,
паковања, осигурања и смештаја ствари (покућства), трошкови његове исхране и превоза, као и исхране и
превоза чланова његове породице, трошкови његовог смештаја и смештаја чланова његове породице, као и
трошкови прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа.
Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се у року од 30 дана од дана пресељења.
Члан 17.
Трошкови превоза, паковања, осигурања и смештаја ствари (покућства) накнађују се за масу ствари која
износи:
1) за професионалног припадника Војске Србије – до 1.100 kg, односно 7 m3;
2) за супружника – до 700 kg, односно до 4 m3;
3) за свако дете – до 300 kg, односно до 2 m3.
Трошкови се накнађују за укупну масу ствари до 2.500 kg, односно 15,5 m3, с тим што се у укупну масу
урачунава и маса амбалаже.
Члан 18.
Професионалном припаднику Војске Србије исплаћује се за селидбу, ради покрића трошкова превоза
ствари, накнада која одговара најекономичнијем превозу ствари, и то према тарифи превозника.
Ако се професионални припадник Војске Србије и чланови његове породице селе из Републике Србије у
страну државу и обратно линијом на којој саобраћају и домаћи превозници, накнада трошкова превоза ствари
исплаћује се према тарифи домаћег превозника.
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Трошкови превоза ствари од стана до одговарајућег превозног средства којим се ствари превозе у иностранство, као и трошкови из ст. 1. и 2. овог члана, уколико не постоје тарифе превозника, исплаћују се у висини стварних трошкова на основу приложеног рачуна.
Члан 19.
Професионалном припаднику Војске Србије накнађују се трошкови паковања ствари приликом селидбе
из иностранства у Републику Србију или у другу страну државу:
1) ако се са члановима породице сели и превози ствари железницом или камионом – у висини стварних
трошкова према приложеном рачуну, а највише до 500 УСД, у валути државе из које се сели, обрачунатој по
текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;
2) ако се са члановима породице сели и превози ствари бродом или авионом – у висини стварних трошкова према приложеном рачуну, а највише до 400 УСД, у валути државе из које се сели, обрачунатој по текућем
курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику
Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;
3) ако се са члановима породице сели и превози ствари експресно железницом или истим превозним средством којим он путује (митгепеком) или сопственим аутомобилом – у висини стварних трошкова према приложеном рачуну, а највише до 300 УСД, у валути државе из које се сели, обрачунатој по текућем курсу важећем у време селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на дан предаје обрачуна трошкова;
4) ако се сели без чланова породице, накнађује се 50% трошкова из тач. 1) до 3) става 1. овог члана зависно од превозног средства – у валути државе из које се сели, обрачунатој по текућем курсу важећем у време
селидбе у држави из које се сели или у динарима по његовом повратку у Републику Србију, обрачунатим на
дан предаје обрачуна трошкова.
Трошкови паковања ствари приликом селидбе из Републике Србије у иностранство накнађују се под
истим условима и висини који су предвиђени за селидбу из иностранства у Републику Србију, по званичном
средњем курсу Народе банке Србије који је важећи на дан утврђивања права на предметну накнаду.
Члан 20.
Професионалном припаднику Војске Србије трошкови осигурања ствари код домаћих организација за осигурање ствари које се шаљу из Републике Србије у иностранство и обратно накнађују се до следећег износа:
1) ако се сели с члановима породице – до 5.000 УСД, прерачунатих у динаре по текућем курсу важећем на
дан селидбе;
2) ако се сели без чланова породице – до 2.500 УСД, прерачунатих у динаре по текућем курсу важећем на
дан селидбе.
Члан 21.
Ако је професионални припадник Војске Србије због селидбе у иностранство у обавези да испразни стан,
трошкови смештаја ствари накнађују се у висини стварних трошкова, на основу приложеног рачуна.
Члан 22.
Дневнице и трошкови превоза за време које професионални припадник Војске Србије приликом селидбе у
иностранство проведе на путу накнађују се према одредбама овог правилника којим се уређује накнада трошкова за службено путовање у иностранство.
Ако професионални припадник Војске Србије приликом селидбе у иностранство или селидбе из иностранства у Републику Србију, врши лични превоз и превоз чланова породичног домаћинства приватним
аутомобилом, висина накнаде за употребу приватног аутомобила утврђује се у висини од 10% плаћене цене за
један литар погонског горива по пређеном километру, с тим да укупна накнада по наведеном основу не може
бити виша од износа накнаде која би то лице остварило уколико би се пресељење вршило редовном авионском линијом (економска класа).
Члановима породице професионалног припадника Војске Србије који се сели, који нису у радном односу,
трошкови личног превоза, смештаја и исхране накнађују се до износа накнаде трошкова предвиђених одредбама овог правилника која се односе за професионалног припадника Војске Србије који се сели.
Члан 23.
Професионалном припаднику Војске Србије и члановима његове породице који се с њим селе, трошкови
прибављања путних исправа, вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са селидбом у иностранство,
ако их надлежни орган здравственог осигурања не призна, накнађују се у стварним износима, на основу приложеног рачуна.
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Члан 24.
Професионалном припаднику Војске Србије може да се исплати аконтација за селидбу у иностранство, у
висини процењених трошкова.
Члан 25.
Трошкови селидбе у иностранство накнађују се на основу обрачуна трошкова који се после завршене селидбе подноси у року од 30 дана од дана пресељења.
Уз обрачун трошкова селидбе прилажу се: Јединствена царинска исправа, рачуни за превоз ствари, рачуни за
шпедитерске услуге, рачуни за изношење ствари из стана и уношење у стан, као и рачуни за остале трошкове.
4. Накнада трошкова доласка на одмор у Републику Србију
Члан 26.
Трошкови превоза који су потребни да би професионални припадник Војске Србије дошао са члановима своје
породице на одмор у Републику Србију после најмање 18 месеци рада у држави с тешким климатским условима,
као и трошкови њиховог повратка, накнађују се у висини цене из путничке тарифе за превоз најекономичнијим превозним средством оне врсте и разреда који, према решењу о годишњем одмору, могу да се користе.
Државе с тешким климатским условима дефинисане су прописом којим се уређује накнада трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника.
5. Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада
Члан 27.
Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада, врши се у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском односно међуградском саобраћају, где се професионални припадник Војске
Србије налази, осим у случају када му је одобрено коришћење службеног возила за долазак на рад и одлазак с
рада.
На правцу где нема редовног јавног саобраћаја, накнада за превоз признаје се у висини од 10% плаћене
цене за један литар погонског горива по пређеном километру.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се месечно уназад.
6. Накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе
Члан 28.
Накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе врши се када је то економски
оправдано, ако због потреба службеног посла није могуће користити ни превоз у јавном саобраћају ни службено возило, већ уз образложено одобрење надлежног старешине, сопствени аутомобил.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се у висини од 20% плаћене цене за један литар погонског горива
по пређеном километру и исплаћује се месечно уназад, на основу рачуна и одобрења.
7. Заједничке одредбе
Члан 29.
Решење о накнади трошкова професионалном припаднику Војске Србије доноси старешина надлежне организационе јединице Министарства одбране или органа у саставу у којем је на служби, односно где се непосредно води у евиденцији.
Члан 30.
Старешина надлежне организационе јединице Министарства одбране или органа у саставу у којем је на
служби, односно где се непосредно води у евиденцији војни представник, изасланик одбране, односно професионални припадник Војске Србије коме је одобрен рад у структурама међународне организације или регионалне иницијативе, издаје им наређење за службено путовање у иностранство.
Изузетно од става 1. овог члана професионалном припаднику Војске Србије коме је одобрен рад у структурама међународне организације или регионалне иницијативе наређење за службено путовање у иностранство може да издаје и надлежни старешина међународне организације или регионалне иницијативе, уз сагласност старешине надлежне организационе јединице Министарства одбране или органа у саставу у којем је на
служби, односно где се непосредно води у евиденцији.
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Војни представник, односно изасланик одбране уз сагласност надлежне организационе јединице Министарства одбране односно органа у саставу издаје наређење за службено путовање професионалном припаднику Војске Србије у војним представништвима и изасланствима одбране, из једне стране државе у другу страну државу,
из једног места у друго место на територији стране државе и из стране државе у Републику Србију.
Министар одбране издаје наређење за службено путовање у иностранство за остале професионалне припаднике Војске Србије.
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Даном ступања на снагу овог правилника, за службена путовања и селидбе у иностранство које су започете пре ступања на снагу овог правилника, накнаде припадају према одредбама овог правилника само ако је то
за професионалног припадника Војске Србије повољније.
Члан 32.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о накнадама за службена путовања
и селидбе у иностранство војних лица и цивилних лица на служби у Војсци Југославије („Службени војни
лист“, бр. 13/94, 15/97, 12/99 и 30/99).
Члан 33.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број: 193-3
У Београду, 11. августа 2017. године
Министар одбране
Александар Вулин, с.р.

246.
На основу члана 51. став 3. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), члана 78. и члана 104. став 2. Закона о војној, радној и материјалној
обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 95/10),
министар одбране доноси

УПУТСТВО
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О
ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА
И РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ
1. У Упутству о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни
лист“, бр. 19/13 и 2/14), у тачки 5. после става 1. додаје
се нови став 2, који гласи:
„Обрасци из подтачке (1), (8) и (17) штампају се
на језику и писму националних мањина, у складу са
законом којим се уређује службена употреба језика и
писама“.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
2. У тачки 74. после става 1. додаје се нови став 2,
који гласи:
„Образац из подтачке (10) штампа се на језику и
писму националних мањина, у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писама“.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
3. У тачки 85. после става 3. додаје се нови став 4,
који гласи:

„Обрасци из подтачке (9), (11), (12), (13), (15) и
(16), штампају се на језику и писму националних мањина, у складу са законом којим се уређује службена
употреба језика и писама“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 313-26
У Београду, 7. августа 2017. године

247.

Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и
99/14) и члана 42. став 2. Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени
гласник РС“, број 88/09), министар одбране доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ПЛАТЕ И ДОДАТАКА ПРОФЕСИОНАЛНИМ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
ЗА ВРЕМЕ УЧЕШЋА У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА
У ИНОСТРАНСТВУ
1. Престаје да важи Одлука о одређивању основице за обрачунавање плате и додатака професионалним
припадницима Војске Србије и Црне Горе за време уче-
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шћа у мировним операцијама и другим активностима
у иностранству („Службени војни лист“, број 37/05).
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 136-3
У Београду, 8. августа 2017. године

санитетском заставнику прве класе
РУСКАЈИ Јакима ЈАКИМУ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

251.
Н А Р Е Д Б А број 1-380

Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

248.
Н А Р Е Д Б А број 1-371
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 7. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ
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МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. АВГУСТА 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

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)

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица за
противваздухопловна дејства

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

потпуковнику техничке службе
ГАЗДИЋ Недељка ЖЕЉКУ.

УКИЋ Јакова ИВАНУ.

252.
Н А Р Е Д Б А број 1-381

Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

249.
Н А Р Е Д Б А број 1-376
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 8. АВГУСТА 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)

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. АВГУСТА 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
ПАВЛОВИЋ Миодрага ЗОРАНУ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
мајору информатичке службе
МИТИЋ Предрага АЛЕКСАНДРУ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

250.
Н А Р Е Д Б А број 1-379
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 10. АВГУСТА 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

253.
Н А Р Е Д Б А број 1-382
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. АВГУСТА 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 саобраћајне службе
КОЛИЋ Светислава МИЛАНУ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.
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