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Цена овог броја је 162 динара

Годишња претплата је 5.658 динарa
  

 

 
75. 

На основу члана 23. ст. 1. и 2. Закона о државној 
управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 
и 99/14), а у вези са чланом 29.Уредбе о начелима и 
критеријумима за унутрашње уређење и систематиза-
цију радних места у Министарству одбране („Службе-
ни гласник РС“, број 106/08), министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА 
ЗА ФИНАНСИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  

1. У Одлуци о оснивању Савета за финансије у Ми-
нистарству одбране („Службени војни лист“, бр. 10/09, 
14/09, 5/13, 13/14 и 13/16), тачка 3. мења се и гласи: 

„3. Савет има 11 чланова, укључујући председни-
ка, заменика председника и секретара. 

Чланови Савета су: 
(1) државни секретар Министарства одбране над-

лежан за послове финансија – председник Савета; 
(2) помоћник министра одбране за буџет и фи-

нансије – заменик председника Савета; 
(3) начелник Управе за буџет Сектора за буџет и 

финансије – члан Савета; 
(4) начелник Рачуноводственог центра Сектора 

за буџет и финансије – члан Савета; 
(5) начелник Одељења за систем плата, накнада и 

других примања Управе за буџет Сектора за буџет и 
финансије – члан Савета; 

(6) начелник Одељења за финансије (Ј-8) Гене-
ралштаба Војске Србије – члан Савета; 

(7) инспектор за финансијско пословање (официр) 
у Инспекторату одбране – члан Савета; 

(8) начелник Одељења за финансије и ППБИ у 
Војнообавештајној агенцији – члан Савета; 

(9) шеф Одсека за финансијску подршку у Војно-
безбедносној агенцији – члан Савета; 

(10) начелник Катедре за финансије Деканата Вој-
не академије Универзитета одбране – члан Савета; 

(11) начелник Одељења за заједничке послове 
Сектора за буџет и финансије – секретар Савета.“ 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“.  
Број 234-5 
У Београду, 28. марта 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

76. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној уп-

рави („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 
и 99/14), а у вези са чланом 14. став 2. тачка 39) и став 
3. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) и 
чланом 52. Правилника о планирању, програмирању, 
буџетирању и извршењу у Министарству одбране и 
Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 36/15 и 38/15), 
министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ФУНК-
ЦИЈА И ЊИХОВИХ НОСИЛАЦА У МИНИСТАР-

СТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о утврђивању функција и њихових 
носилаца у Министарству одбране и Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 32/17) у Прилогу 2. – 
Преглед чинилаца способности система одбране и 
њихових носилаца, после редног броја 7. додаје се 
редни број 8, који гласи: 

Редни 
број 

Чинилац 
способности Носилац Сарађује 

8. Морал Генералштаб 
Војске Србије 

Сектор за
људске 
ресурсе 

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

Број 39-25 
У Београду, 28. марта 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

77. 
На основу члана 4. тачка 3. Правилника о матери-

јалној стандардизацији у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, број 25/12), помоћ-
ник министра одбране за материјалне ресурсе доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е 
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доноси се следећи ревидирани стандард одбра-
не Републике Србије: 

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540
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Ревизија СОРС 0436/18: ИСПИТИВАЊЕ БЕЗ РА-
ЗАРАЊА – ИБР. Ултразвучно испитивање. Општи зах-
теви за испитивање метала. 

2. Стандард одбране из тачке 1. овог решења 
штампа Дирекција за стандардизацију, кодификацију 
и метрологију. 

3. Стандард одбране из тачке 1. овог решења по-
чиње да се примењује осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном војном листу“. 

Број 19-5 
У Београду, 7. марта 2018. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 

др Ненад Милорадовић, с. р. 

78. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-171 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. МАРТА 2018. 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 

заставнику оклопних јединица  
ИВАНОВИЋ Слободана ЗЛАТКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

79. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-173 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. МАРТА 2018. 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 саобраћајне службе  
ЈАНКОВИЋ Славољуба СВЕТЛАНИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

80. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-183 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. МАРТА 2018. 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 

потпуковнику техничке службе 
ПЕТКОВИЋ Радише РАДМИЛУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

81. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-207 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАРТА 2018. 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 

интендантском потпуковнику 
СТЕВИЋ Милорада ДРАГОЈУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

82. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-6 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАРТА 2018. 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 оклопних јединица 
МАРКОВИЋ Петра ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

83. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-32 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. МАРТА 2018. 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 

потпуковнику финансијске службе 
ТОДОРОВИЋ Аксентија ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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84. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-33 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. МАРТА 2018. 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 

потпуковнику телекомуникација 
ДИНЧИЋ Драгутина СЛАВОЉУБУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

85. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-34 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. МАРТА 2018. 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 информатичке службе 
НЕШИЋ Драгића МИОДРАГУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

86. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-35 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. МАРТА 2018. 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 телекомуникација 
НИКИТОВИЋ Радољуба ВУЛЕТУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

87. 
Н А Р Е Д Б А  број 240-21 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 21. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у раду у Ми-
нистарству одбране и изградњи и јачању Војске Ср-
бије, 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана, за резултате постиг-
нуте у раду у Министарству одбране и изградњи и ја-
чању Војске Србије, 

потпоручника 
КРИЧКУ Анђелка МИЛАНА; 

старијег водника прве класе 
ТРИФУНОВИЋ Ранислава ДАРКА; 

десетаре: 
ПОТИЋ Христивоја МИРОСЛАВА,            
РАНЂЕЛОВИЋ Зорана СРЂАНА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

88. 
Н А Р Е Д Б А  број 240-22 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 21. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 12), а у вези са 
чланом 7. став 2. и чланом 107. став 3. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), поводом до-
стојног представљања Министарства одбране и Вој-
ске Србије на светковини „Богојављење 2018“, зала-
гања и оствареног успеха у пливању за Часни крст, 
дана 19. јануара 2018. године,  

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Кадете Војне академије Универзитета одбране на-
градним одсуством, 

СТАНКОВИЋ-БОГАТИНОВИЋ Павла САВУ, у 
трајању од седам дана;  
КОТАРЛИЋ Стевана БРАНИСЛАВА, у трајању од 
три дана; 
ПАП Јулијана ДАВИДА, у трајању од три дана; 
РАДОСАВЉЕВИЋ Илије НИКОЛУ, у трајању од 
три дана; 
СТЈЕПАНОВИЋ Радојице НИКОЛУ, у трајању од три 
дана. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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89. 
Н А Р Е Д Б А  број 607-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у раду у Ми-
нистарству одбране и изградњи и јачању Војске Ср-
бије, 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалне припаднике Војске Србије са јед-

ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана, за резултате постиг-
нуте у раду у Министарству одбране и изградњи и ја-
чању Војске Србије,  

старије воднике прве класе: 
РАДИВОЈЕВИЋ Петра ДАВОРА, 
СТУПАР Душана НЕНАДА; 

водника 
СТОЈАНОВИЋ Љубише ПРЕДРАГА; 

млађег водника 
МИЛОВАНОВИЋ Зорана ПРЕДРАГА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

90. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-40 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 6. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у раду у Ми-
нистарству одбране и изградњи и јачању Војске Ср-
бије, поводом Дана Инспектората одбране 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалне припаднике Војске Србије са јед-

ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана,  

пуковника 
СТЕФАНОВИЋ Сретена САШУ; 

потпуковнике: 
ЈАЋИМОВИЋ Милана ДРАГИШУ, 
ПАЈИЋ Драгана ВЛАДУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

91. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-41 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 6. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у раду у Ми-
нистарству одбране и изградњи и јачању Војске Ср-
бије, поводом Дана Универзитета одбране, 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана,  

пуковника 
ЖУПАЦ Живорада ГОРАНА; 

капетана 
ЂАЧИЋ Милована БЛАГОЈА; 

заставника 
НИШАВИЋ Мирослава ДАНИЛА; 

војне службенике: 
ЈОВИЋЕВИЋ Ђока АНДРИЈУ, 
ЛЕМИЋ Миће ЕЛЕНУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

92. 
Н А Р Е Д Б А  број 240-28 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 8. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у раду у Ми-
нистарству одбране и изградњи и јачању Војске Ср-
бије, 
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Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију ко-
ји послују по принципу стицања и расподеле дохот-
ка, у трајању од седам дана, за резултате постигнуте 
у раду у Министарству одбране и изградњи и јачању 
Војске Србије,   

пуковника 
ИВАНЧЕВИЋ Слободана НЕНАДА; 

потпуковнике: 
АНИЧИЋ Мирослава РАДОИЦУ, 
ДЕЛИЋ Милована ИВАНА, 
ИКОДИНОВИЋ Драгана МИОДРАГА, 
СТЕФАНОВИЋ Саве ГОРАНА; 

мајора 
ОБРАДОВИЋ Душана МИЛАНА; 

заставника 
ПРОШИЋ Радета ДЕЈАНА; 

војне службенике: 
ЕЋИМ Стеве ЉИЉАНУ, 
ЈОВАНОВИЋ Славољуба БИЉАНУ, 
КОСТИЋ Драгољуба ИВАНА, 
МИЛИЋ Милорада ТАЊУ, 
НИКОЛИЋ Стојана ДАНИЈЕЛУ, 
ЦРНОБРЊА Душана СЛАЂАНУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

93. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-60 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у раду у Мини-
старству одбране и изградњи и јачању Војске Србије, 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалног припаднике Војске Србије са јед-

ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана, за резултате постиг-
нуте у раду у Министарству одбране и изградњи и 
јачању Војске Србије,  

десетара 
ЖИВКОВИЋ Миломира ВЛАДАНА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

94. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-73 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 16. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17),  

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана, за резултате постиг-
нуте у раду у Министарству одбране и изградњи и 
јачању Војске Србије, поводом Дана Војне академије 
Универзитета одбране, 

потпуковника 
СИМИЋ Милана СЛОБОДАНА; 

мајора 
БУЧКО Михајла МИХАЕЛА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

95. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-75 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 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), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), за резултате постигнуте у изградњи и 
јачању Војске Србије, а поводом Анализе оператив-
них способности Копнене војске и Команде за обуку 
за 2017. годину 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана,  
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потпуковника 
ПРАШТАЛО Винке ГОРАНА; 

мајоре: 
ЗДРАВКОВИЋ Ивана МИЛАНА, 
РИСТИЋ Светозара ДЕЈАНА; 

капетана 
БОЖОВИЋ Драгомира ЗОРАНА; 

поручника 
БИСЕРЧИЋ Богољуба СТЕФАНА; 

заставника 
ВУКОЈЕВИЋ Радомира ДЕЈАНА; 

старијег водника прве класе 
АРСОВИЋ Сима ЉУБОДРАГА; 

водника 
ПЕТРОВИЋ Радислава АЛЕКСАНДРА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

96. 
Н А Р Е Д Б А  број 26-110 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском старијем воднику прве класе 
БАШКОТ Лазе ЖЕЉКУ. 

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

97. 
Н А Р Е Д Б А  број 26-117 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 9. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и тачке 
1. алинеја 2. Одлуке о преношењу овлашћења за ре-
шавање о стањима 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 
ПЕШИЋ Братислава СВЕТОЗАРУ. 

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

98. 
Н А Р Е Д Б А  број 9487-2 

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 
ОД 4. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском воднику  
САНТО Јаноша РОБЕРТУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Зоран Величковић, с. р. 

99. 
Н А Р Е Д Б А  број 9488-2 

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 
ОД 4. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику  
СТАНКОВИЋ Драгана САШИ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Зоран Величковић, с. р. 

100. 
Н А Р Е Д Б А  број 98-1 

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 
ОД 4. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе  
НИНИЋ Станимира СИНИШИ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Зоран Величковић, с. р. 
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101. 
Н А Р Е Д Б А  број 176-2 

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 
ОД 9. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику  
САРИЋ Војка АЛЕКСАНДРУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Зоран Величковић, с. р. 

102. 
Н А Р Е Д Б А  број 1955-2 

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 
ОД 1. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику  
ЂУКИЋ Радета ВЛАДИМИРУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Зоран Величковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Телефон: 011/3203–133 (32–133) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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