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300.

Члан 3.

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и
члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства одбране,
Влада доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о накнади путних и других
трошкова и других примања у Војсци Србије, Број:
292-15 од 13. септембра 2017. године, који је саставни
део овог закључка.
2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране.
05 Број: 110-8875/2017
У Београду, 28. септембра 2017. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с. р.
На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2.
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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА
И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 18/13, 32/15, 7/16 и 19/16) у члану
15. став 1. тачка 4) речи: „трошковима становања“ замењују се речима: „трошковима закупа стана“.
Члан 2.
У члану 18. став 1. тачка 3) речи: „трошковима
становања“ замењују се речима: „трошковима закупа
стана“.

У члану 22. после става 1. додаје се став 2, који
гласи:
„Рефинансирање стамбеног кредита не сматра се
потпуном отплатом кредита, у смислу става 1. овог
члана.“
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 4.
После члана 37. назив члана и члан 38. мењају се
и гласе:
„5. Накнада трошкова у случају смрти
Члан 38.
Цивилном лицу припада накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице,
а члану уже породице у случају смрти цивилног лица.
У случају смрти цивилног лица које нема чланове уже породице, накнада из става 1. овог члана припада лицу које га сахрани.
Накнада из ст. 1. и 2. овог члана остварује се на
основу уредне документације, а највише до неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.
Накнаду трошкова погребних услуга из ст. 1. и 2.
овог члана професионално војно лице односно чланови уже породице у случају смрти професионалног
војног лица остварују у складу са прописима којима
је уређено здравствено осигурање војних осигураника.“
Члан 5.
После члана 38. додају се назив члана и члан 38а,
који гласе:
„5а Солидарна помоћ
Члан 38а
Професионално војно лицe односно цивилно лицe
има право на солидарну помоћ за случај:
1) дуже или теже болести професионалног војног
лица односно цивилног лица или члана његове уже
породице;
2) смрти члана његове уже породице;
3) рођења његовог детета – у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији пре-
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ма последњем објављеном податку органа надлежног
за послове статистике.
У случају да су оба родитеља на служби у Војсци
Србије, право из става 1. тачка 3) овог члана остварује мајка детета.
У случају смрти професионалног војног лица односно цивилног лица, право на солидарну помоћ имају
чланови његове уже породице.
Члановима уже породице, у смислу овог члана,
сматрају се супружник, ванбрачни партнер, деца, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци,
родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.
Висина помоћи у току године у случају из става
1. тачка 1) овог члана признаје се на основу уредне
документације, у складу са средствима обезбеђеним у
буџету Републике Србије, а највише до висине три
просечне зараде без пореза и доприноса у Републици
Србији према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
Висина помоћи у току године у случају из става
1. тачка 2) и става 3. овог члана признаје се највише
до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном
податку органа надлежног за послове статистике.
Професионално војно лицe односно цивилно лицe
може да оствари право на солидарну помоћ из овог члана уколико то право није остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима.“
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се исплаћује из средстава Фонда за социјално осигурање
војних осигураника и“.
Члан 10.
Овлашћује се Правна управа Секретаријата Министарства одбране да у сарадњи са Сектором за буџет
и финансије Министарства одбране утврди пречишћен текст Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије и објави га
у „Службеном војном листу“.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника на професионалне припаднике Војске Србије престају да се примењују члан 40, члан 43. став 1. тачка 6) и члана 43.
ст. 2. и 4. Посебног колективног уговора за државне
органе („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15).
Члан 12.
Овај правилник, по добијању сагласности Владе,
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном војном листу“.
Број 292-15
У Београду, 13. септембра 2017. године
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

301.

У члану 39. после става 1. додаје се став 2, који
гласи:
„Висина помоћи из члана 38а ст. 5. и 6. овог правилника утврђују се актом министра одбране, у складу са расположивим средствима утврђеним буџетом
Републике Србије.“

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и
члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства одбране,
Влада доноси

Члан 7.

ЗАКЉУЧАК

У члану 47. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) за накнаду за извршавање посебних задатака и
активности из члана 32. тачка 1) овог правилника − од
часа уласка у Копнену зону безбедности до часа изласка из Копнене зоне безбедности, односно од часа почетка извршавања посебних задатака и активности до
часа завршетка извршавања посебних задатака и активности;“.
У ставу 1. тачка 6) речи: „од дана почетка до дана завршетка“ замењују се речима: „од часа почетка
до часа завршетка“.

1. Даје се сагласност на Решење о измени Решења
о утврђивању износа дневнице за службено путовање,
накнаде трошкова за рад на терену, накнаде за службу
на посебним војним објектима, дневних накнада за извршавање посебних задатака и активности 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, Број: 292-11 од 14. августа 2017. године,
које је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране.

Члан 6.

Члан 8.
У члану 48. став 3. речи: „чл. 12. и 13.“ замењују
се речима: „чл. 12, 13. и 32.“
Члан 9.
У члану 54. став 1. после речи: „осим“ додају се
речи: „накнаде из члана 38. став 4. овог правилника која

05 Број: 114-7785/2017
У Београду, 28. септембра 2017. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с. р.
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На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 –УС)
и 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 39. Правилника о накнади путних
и других трошкова и других примања у Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 18/13, 32/15, 7/16 и
19/16), министар одбране доноси

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА
ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА РАД НА ТЕРЕНУ, НАКНАДЕ ЗА СЛУЖБУ НА ПОСЕБНИМ ВОЈНИМ
ОБЈЕКТИМА, ДНЕВНИХ НАКНАДА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ 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, накнаде трошкова за рад на терену, накнаде за службу на посебним војним објектима, дневних накнада за извршавање посебних задатака и активности 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. 33/15, 7/16 и 7/17) тачкa
2. мења се и гласи:
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„2. Дневна накнада за рад на терену и дневна накнада трошкова за службу на посебним војним објектима утврђује се у нето износу 1.100,00 динара.“
2. Ово решење, по добијању сагласности Владе,
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном војном листу“, а примењује се почев од
1. септембра 2017. године.
Број 292-11
У Београду, 14. августа 2017. године

302.

Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 1-464
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 19. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
прима се у професионалну војну
службу
у чину интендантског потпоручника
БОШКОВИЋ Милоја МИЛКО.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.
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