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283. 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној 
управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 
и 99/14), а у вези са чланом 14. став 5. Закона о за-
штити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14) 
и чл. 1. и 2. Закона о печату државних и других органа 
(„Службени гласник РС“, број 101/07), министaр од-
бране доноси  

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИ-
ЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ 
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 

СРБИЈЕ 

1. Лице овлашћено за пријем информације и во-
ђење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у 
Министарству одбране и Војсци Србије је мајор Ра-
цо Бјелановић, број телефона 064/1998-052, Објекат 
број 5, Немањина 15,  Београд.  

2. Лице из тачке 1. ове одлуке, по пријему инфор- 
мацијe у вези са унутрашњим узбуњивањем, издаје по-
тврду о пријему информације односно сачињава за-
писник у вези са усмено достављеном информацијом, 
спроводи поступак у оквиру којег предузима потребне 
радње и прибавља доказе ради потпуног утврђивања 
чињеничног стања и оцене основаности примљене ин-
формације, сачињава извештај о спроведеном поступ-
ку и предузетим радњама који доставља министру од-
бране и узбуњивачу. У случају да су у поступку по ин-
формацији у вези са узбуњивањем утврђене неправил-
ности или штетне радње, извештај о спроведеном по-
ступку садржи и предлог мера за њихово отклањање.  

Уколико се информација у вези са унутрашњим 
узбуњивањем доставља обичном или препорученом 
пошиљком на личност лица из тачке 1. ове одлуке, 
надлежна канцеларија за опште послове у обавези је 
да је достави неотворену том лицу, које даје упутство 
о њеном евидентирању. 

3. Записнике, потврде, извештаје, као и друге ак-
те настале током поступка у вези са унутрашњим уз-
буњивањем потписује лице из тачке 1. ове одлуке и 
оверава их службеним печатом организационе једи-
нице Министарства одбране у чијем је саставу.  

4. Организационе јединице Министарства одбра-
не и Генералштаба Војске Србије, органи управе у 
саставу Министарства одбране и команде, јединице и 
установе Војске Србије и војне јединице и војне уста-
нове Министарства одбране у обавези су да лицу из 

тачке 1. ове одлуке пруже неопходну помоћ ради ефи-
касног спровођења поступка, правилног и потпуног раз-
јашњења свих чињеница и околности у вези са при-
мљеном информацијом о унутрашњем узбуњивању.  

5. Ову одлуку истаћи на огласне табле у органи-
зационим јединицама Министарства одбране и Гене-
ралштаба Војске Србије, командама, јединицама и ус-
тановама Војске Србије, органима управе у саставу 
Министарства одбране и војним јединицама и војним 
установама Министарства одбране. 

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању лица овлашћеног за при-
јем информација и вођење поступка у вези са унутраш-
њим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци 
Србије („Службени војни лист“, бр. 15/16 и 32/16). 

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

Број 586-5/17 
У Београду, 14. септембра 2017. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

284. 
На основу члана 29. став 1. Правилника о изме-

нама и допунама Правилника о планирању, изградњи 
и одржавању објеката инфраструктуре које користе 
Министарство одбране и Војска Србије („Службени 
војни лист“, број 13/17), министар одбране доноси 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ФИНАНСИРАЊА 
– СУФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ, ИНВЕСТИ-
ЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ИЛИ ДРУГИХ ГРАЂЕ-
ВИНСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА КОЈЕ КО-
РИСТЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА 

СРБИЈЕ ОД СТРАНЕ ПРАВНИХ ЛИЦА 

1. Овим упутством уређује се поступак финанси-
рања – суфинансирања изградње, реконструкције, до-
градње, адаптације, санације или извођења других гра-
ђевинских радова, односно радова на инвестиционом 
одржавању објеката инфраструктуре које користе Ми-
нистарство одбране и Војска Србије од стране правних 
лица изван Министарства одбране и Војске Србије. 

2. Финансијер може финансирати – суфинансира-
ти изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију, 
санацију или извођење других грађевинских радова, 
односно радова на инвестиционом одржавању објека-
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та инфраструктуре које користе Министарство од-
бране и Војска Србије, под условима и на начин про-
писан Правилником о планирању, изградњи и одржа-
вању објеката инфраструктуре које користе Мини-
старство одбране и Војска Србије („Службени војни 
лист“, бр. 29/11 и 13/17 – у даљем тексту: Правил-
ник) и овим упутством. 

3. Финансирање – суфинансирање изградње, ин-
вестиционог одржавања или других грађевинских ра-
дова на објектима које користе Министарство одбра-
не и Војска Србије од стране финансијера, врши се 
на основу одговарајућег акта Владе којим се одобра-
ва предметни правни посао.  

4. Намеру и спремност за финансирање – суфинан-
сирање послова из тачке 2. овог упутства, финансијер 
изражава писмом о намерама које доставља Министар-
ству одбране. 

5. Писмо о намерама прослеђује се организацио-
ној јединици Министарства одбране надлежној за ин-
фраструктуру ради даљег надлежног поступања. 

6. Организациона јединица Министарства одбра-
не надлежна за инфраструктуру, разматра писмо о на-
мерама, по потреби, од финансијера прибавља додат-
не информације, појашњења и друге податке од зна-
чаја за даље надлежно поступање.  

7. Организациона јединица Министарства одбра-
не надлежна за инфраструктуру, поред активности из 
тачке 6. овог упутства, прибавља ставове, мишљења 
и услове од корисника објекта, односно војног ком-
плекса који је предмет интересовања финансијера, так-
тичког носиоца и надлежне организационе јединице 
Војске Србије, односно Министарства одбране, у ве-
зи са намером финансијера и након усаглашавања са 
финансијером доставља предлог на разматрање Саве-
ту за непокретности Министарства одбране.  

Предлог организационе јединице Министарства 
одбране надлежне за инфраструктуру, садржи и ме-
ђусобна права и обавезе Министарства одбране и фи-
нансијера – суфинансијера, по основу уложених сред-
става у радове који су предмет уговарања. 

8. Савет за непокретности Министарства одбра-
не, након разматрања предлога из тачке 7. овог упут-
ства, предлаже министру одбране даље поступање у 
вези са намером финансијера. 

9. Уколико из било којих разлога не постоји мо-
гућност или интерес Министарства одбране и Војске 
Србије по питању сарадње са финансијером, органи-
зациона јединица Министарства одбране надлежна за 
инфраструктуру о томе обавештава финансијера. 

10. У случају када постоји интерес Министарства 
одбране и Војске Србије за сарадњу са финансије-
ром, организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за инфраструктуру: 

1) припрема Нацрт предлога правног акта за одлу-
чивање Владе из тачке 3. овог упутства, који у складу 
са интерним актом о начину припреме материјала и 
аката из надлежности министра одбране, доставља Се-
кретаријату Министарства одбране ради упућивања 
предлога у даљу процедуру разматрања и одлучивања; 

2) у непосредном контакту са финансијером дефи-
нише даљу процедуру у вези са регулисањем међусоб-
них односа који се тичу сарадње у области финанси-
рања – суфинансирања радова на изградњи, доград-

њи, реконструкцији, адаптацији, санацији или изво-
ђењу других грађевинских радова, односно радова на 
инвестиционом одржавању објеката инфраструктуре 
које користе Министарство одбране и Војска Србије. 

11. Међусобна права и обавезе Министарства од-
бране и финансијера у вези са финансирањем – суфи-
нансирањем радова на изградњи, инвестиционом одр-
жавању или другим грађевинским радовима на објек-
тима које користе Министарство одбране и Војска Ср-
бије, као и права и обавезе финансијера по основу уло-
жених средстава у радове који су предмет овог упут-
ства регулишу се уговором.  

На нацрт уговора из става 1. ове тачке прибавља 
се мишљење Војног правобранилаштва.  

12. За реализацију задатака изградње, реконструк-
ције, доградње, адаптације и санације објеката уз уче-
шће финансијера, доноси се одлука о изградњи у скла-
ду са Правилником. 

13. Ради реализације задатка финансијер је у оба-
вези да достави доказ обезбеђења новчаних средста-
ва, односно одговарајућу гаранцију (банкарска гаран-
ција, меница, акредитив и други законом прописани 
инструменти плаћања), у вредности која се дефини-
ше уговором из тачке 11. став 1. овог упутства. 

14. Тактичко-техничке захтеве за изградњу, до-
градњу, реконструкцију, адаптацију, санацију или из-
вођење других грађевинских радова, односно радова 
на инвестиционом одржавању објекта који је предмет 
финансирања – суфинансирања од стране финансије-
ра, захтеве у вези са обезбеђењем објекта, спречава-
њем отицања тајних војних података, израђује кори-
сник објекта, односно корисник војног комплекса и 
усаглашава са финансијером, при чему је интерес Ми-
нистарства одбране и Војске Србије приоритетан. 

15. Инвестициони програм, Урбанистичко-технич-
ке услове, Елаборат инвестиционог одржавања и Про-
јектни задатак израђује Инвеститор у складу са Пра-
вилником.  

16. У одређеним случајевима, а у складу са Закључ-
ком Владе и Уговором између Министарства одбране и 
финансијера, финансијер може припремати документа-
цију за оглашавање јавне набавке и њено спровођење 
за потребе пројектног планирања и извођења радова.  

17. Избор привредног друштва односно другог прав-
ног лица које је уписано у одговарајући регистар за изра-
ду техничке документације односно извођење радова фи-
нансијер спроводи у складу са условима и учешћем над-
лежне организационе јединице Министарства одбране. 

18. Издавање урбанистичке дозволе, одобрења за 
изградњу, решења за изградњу, вршење техничке кон-
троле техничке документације, технички преглед објек-
та и издавање одобрења за употребу реализује се у скла-
ду са одредбама прописа којим се регулише област 
планирања, изградње и одржавања објеката инфра-
структуре у Министарству одбране и Војсци Србије. 

19. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 4076-7812015 
У Београду, 28. септембра 2017. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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285. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-450 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
ТРИФУНОВИЋ Животе ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

286. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-452 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору авијације 
ДАРАБОШ Петра ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

287. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-463 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација 
СУША Богдана ВЛАДИМИРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

288. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-476 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику информатичке службе 
СТОШИЋ Зорана МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

289. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-482 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. 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 

пуковнику артиљеријско-ракетних јединица за про-
тивваздухопловна дејства 
МАТОВИЋ Радомира МИЛУТИНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

290. 
Н А Р Е Д Б А  број 17-11 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД  6. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 48. став 4, а у вези са чланом 38. 
Правилника о војним спомен-медаљама и војним спо-
меницама („Службени војни лист“, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 
2/14 и 16/14), поводом заједничке и успешне реализа-
ције задатака у мировној операцији Уједињених наци-
ја у Републици Кипар (UNFICYP) и у складу са пред-
логом Здружене оперативне команде Генералштаба Вој-
ске Србије 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕНИЦА  
ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА  

ЗА ПРИПАДНИКЕ СТРАНИХ ОРУЖАНИХ СНАГА  

припадницима Оружаних снага Републике 
Мађарске: 
потпуковнику 
ЛАЗАРУ ЈОЖЕФУ; 

мајору 
ПАЛФИЈУ ЈАНОШУ; 

капетану 
ШИМОНУ АНИКУ; 

заставницима: 
ПАП ЧАБИ, 
ТАЛА ВИКТОРИЈИ; 
старијем воднику прве класе 
ПОЛГАРУ ТИБОРУ; 
старијем воднику 
ШИЛАЂИ ФЕРЕНЦУ; 
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десетарима: 
АЧ ТИБОРУ, 
МАРКУСУ АЛАЈУШУ, 
ТЕРЕКУ ЧАБИ; 

припадницима Оружаних снага Словачке 
Републике: 
потпуковницима: 
ПАВОЛУ КОБИКУ, 
РУДОЛФУ ЕШТОКУ; 

капетанима: 
РИЧАРДУ ЈОХАНИДЕСУ, 
РУДОЛФУ НОВАЧЕКУ; 

поручнику 
МАРТИНУ СЕКАНУ; 

потпоручнику 
БОРИСУ НОВОТНИЈУ; 

заставнику прве класе 
ПЕТЕРУ КУКИ; 

старијим водницима прве класе: 
ЉУДОВИТУ ВЕРЕШУ, 
МИХАИЛУ ХАШАНУ; 

старијем воднику 
МИЛАНУ БЕНКУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

291. 
Н А Р Е Д Б А  број 17-12 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД  11. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу чланa 66. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и члана 48. став 4. Пра-
вилника о војним спомен-медаљама и војним спомени-
цама („Службени војни лист“, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 2/14 
и 16/14), поводом успешне реализације задатака то-
ком ангажовања у мултинационалним операцијама 

I 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА  
ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 

ОПЕРАЦИЈАМА, ТРИ МИСИЈЕ  

пуковницима: 
ЂЕНИЋ Светислава НЕБОЈШИ, 
ИВКОВИЋ Мирослава ДРАГАНУ; 
потпуковницима: 
МИЛОЈКОВИЋ Љубисава ГОРАНУ, 
ОТАШЕВИЋ Војина НИКОЛИ; 

заставнику 
КУКРКИЋ Мила ЂОРЂУ; 
војном службенику 
ДЕНИЋ Зорана МИЛЕНИ; 

II 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА 
ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 

ОПЕРАЦИЈАМА, ДВЕ МИСИЈЕ 

пуковнику 
ЗЕЦ Душана НИКОЛИ; 
потпуковницима: 
БЕРДОН Андреја БОЈАНУ, 
ГУЊ Ђура ЖЕЉКУ, 
ЈОВАНОВИЋ Радомира МИРКУ, 
МИЛИЋ Миљка ВЕЉКУ, 
МИЦКОВИЋ Цветка САШИ; 
мајорима: 
МИТРОВИЋ Радашина ЂОРЂИЈУ, 
РАДИВОЈЕВИЋ Стојана СРЂАНУ, 
РОНДОВИЋ Милорада ГОРАНУ, 
СЕЛАКОВИЋ Митра ДАРКУ; 

III 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА 
ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 

ОПЕРАЦИЈАМА, ЈЕДНА МИСИЈА  

пуковницима: 
АНЂЕЛКОВИЋ Радована РАДИВОЈУ, 
ДЕЈАНОВИЋ Мила НИКОЛИ, 
ДИМОВИЋ Александра ЗОРАНУ, 
ЈОВИЧИЋ Бранка УГЉЕШИ, 
МИЛКОВСКИ Бојана ВАНГЕЛУ, 
ПАЈОВИЋ Градимира МИЛИВОЈУ, 
РАДОСАВЉЕВИЋ Слободана ГОРАНУ, 
СТАЛЕТОВИЋ Душана СЛАВОЉУБУ; 

потпуковницима: 
БОРОВЧАНИН Милована НЕМАЊИ, 
ВРАНИЋ Зорана ВЛАДИМИРУ, 
ВУЈАСИНОВИЋ Драгослава НИКОЛИ, 
ГРАОВАЦ Славка ЂОРЂУ, 
ДЕЈАНОВИЋ Петра ГОРАНУ, 
ЗЕЉКОВИЋ Здравка ДЕЈАНУ, 
КРСТИЋ Селимира БОБАНУ, 
ЛАКЕТИЋ Анђелка ИВИЦИ, 
ЛЕКОВИЋ Радосава ИВАНУ, 
МАКСИМОВИЋ Божидара ДУШАНУ, 
ПАРЕЗАНОВИЋ Драгољуба ВЛАДАНУ, 
СТЕВАНОВИЋ Живана НЕБОЈШИ; 

мајорима: 
АЛАШЕВИЋ Момчила УРОШУ, 
БЛАГОЈЕВИЋ Милорада ВОЈИСЛАВУ, 
ЈОКСИМОВИЋ Владана БРАНКУ, 
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КАРАЈОВИЋ Миливоја ЉУБОМИРУ, 
ПИЈЕВЧЕВИЋ Богосава НИКОЛИ, 
ПУШКАРЕВИЋ Драгорада ДЕЈАНУ, 
САВЕСКИ Мартина ДРАГОСЛАВУ, 
СВИЛАР Стевана ДЕЈАНУ, 
СТОЈИЋ Слободана МИХАИЛУ; 

капетанима: 
АЛЕКСИЋ Љубомира ВЛАДАНУ, 
ВРАНЕШЕВИЋ Остоје ДРАГАНУ, 
ЛАЗАРЕВИЋ Мићуна ВЛАДИМИРУ, 
ПЕТРОВИЋ Мила ПРЕДРАГУ, 
ПЉЕВАЉЧИЋ Ранка БОЈАНУ, 
РАДУЛОВИЋ Станча ДЕЈАНУ, 
РИСТИЋ Драгослава МИЛОШУ, 
ЦВЕТКОВИЋ Радомира ВЛАДИМИРУ; 

заставницима прве класе: 
ЈАЊИЋ Миленка МИЛОЈУ, 
ЈОВАНОВИЋ Драгана МИРОСЛАВУ, 
ЈОВАНОВИЋ Радивоја ДРАГАНУ, 
ЛУКОВИЋ Милоја САШИ, 
ТРНИНИЋ Мирослава АЛЕКСАНДРУ; 

заставницима: 
АЛЕКСИЋ Топлице СЛАВИШИ, 
АНЂЕЛКОВИЋ Александра ИВАНУ, 
БРКУШАНИН Драгића ДРАГОЉУБУ, 
ВИЛОТИЈЕВИЋ Јована БОБАНУ, 
ВУКИЋЕВИЋ Микаила БОБАНУ, 
МАРИНКОВ Градимира МИЉАНУ, 
МАТОВИЋ Радише ЗОРАНУ, 
НОВАКОВИЋ Синише МИЛАНУ, 
ПАШИЋ Јосипа ВЕЛИБОРУ, 
СТАНКОВИЋ Мила НЕБОЈШИ, 
СТУПАР Лаза МИЛУ, 
ТРАЈКОВИЋ Мирка СРБИ, 
ФИЛИПОВИЋ Миодрага МОМИРУ; 

старијим водницима прве класе: 
ЈОВАНОВИЋ Драгише БОБАНУ, 
МАРКОВИЋ Ивана ВЛАДАНУ, 
РАНЂЕЛОВИЋ Душана СЛОБОДАНУ, 
РУДИЋ Слободана ВИКТОРУ, 
ЦВЕТКОВИЋ Љубише ВЛАДИМИРУ; 

десетарима: 
АРСИЋ Рада ВЕРИЦИ, 
ЂОРЂЕВИЋ Зорана СЛОБОДАНУ, 
ЖИВКОВИЋ Александра ИВАНИ, 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Гојка СЛАВКУ, 
МИХАЈЛОВИЋ Бранислава ЂОРЂУ, 
СПАСИЋ Живка РАДИВОЈУ, 
ТУРУЦ Иштвана АЛЕКСАНДРУ; 

разводницима: 
ДАВИДОВИЋ Радомира ДАЛИБОРУ, 
КРСТИЋ Јовице ГОРАНУ, 
НИКОЛИЋ Драгана МИРОСЛАВУ; 

војним службеницима: 
АРАНЂЕЛОВИЋ Чедомира ГОРИЦИ, 
БАЛАБАН Слободана САЊИ, 
ВУКИЧЕВИЋ Слободана ВЕСНИ, 

ЖИВАНОВИЋ Славољуба АНЕТИ, 
КРСТОВИЋ Милована ЉУБИНКИ, 
РАДИШИЋ Драгољуба ДАЛИБОРКИ, 
РАЈИЋ-ДИМИТРИЈЕВИЋ Милорада РАДМИЛИ, 
СТОЈАНОВСКИ Мила НЕБОЈШИ, 
ТИМОТИЋ Рада ТИМИ; 

војним намештеницима: 
ГАЈИЋ Сима МИЛИЦИ, 
ЂОРЂЕВИЋ Ђорђа НЕНАДУ, 
ЈОВАНОВИЋ Гвоздена ПРЕДРАГУ, 
НИКОЛИЋ Владана МИОДРАГУ, 
ПЕТРОВИЋ Милана ЈОВАНКИ, 
РИСТИЋ Душана ДРАГАНИ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

292. 

НАРЕДБА  број 17-13 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД  21. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 36. 
Правилника о војним спомен-медаљама и војним спо-
меницама („Службени војни лист“, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 
2/14 и 16/14) и у складу са предлогом Управе за ме-
ђународну војну сарадњу Сектора за политику одбране 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС  
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

пензионисаним припадницима Оружаних снага 
Републике Италије 
генерал-потпуковницима у пензији: 
МАУРУ ДЕЛ ВЕКИУ, 
МАРКУ БЕРТОЛИНИЈУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

293. 
Н А Р Е Д Б А број 3-616 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Служ-
бени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
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поручнику корвете 
БОГИЋЕВИЋ Славише НИКОЛИ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

294. 
Н А Р Е Д Б А број 3-617 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Служ-
бени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику техничке службе 
ДАКИЋ Радојице ДАНИЛУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

295. 
Н А Р Е Д Б А број 3-618 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Служ-
бени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском потпоручнику  
ЗЛАТИЧАНИН Драгана СТЕФАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

296. 
Н А Р Е Д Б А број 3-619 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Служ-
бени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
ГЛИШИЋ Зорана ЉУБИШИ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

297. 
Н А Р Е Д Б А број 3-621 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 7. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о ста-
њима у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе 
МЛАДЕНОВИЋ Војислава ЗОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

298. 
Н А Р Е Д Б А број 26-90 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 22. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и тачке 1. али-
неја 2. Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима  у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику оклопних јединица 
СТОЈАНОВИЋ Драгана МИШИ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Предраг Грбић, с. р. 

299. 
Н А Р Е Д Б А број 26-91 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и тачке 1. али-
неја 2. Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима  у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе техничке службе 
МИТРОВИЋ Милуна ГОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Предраг Грбић, с. р.
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