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311. 

На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, број 106/08), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФОРМАЦИЈСКИХ ЧИНОВА 
И ПОЛОЖАЈНИХ ГРУПА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА 

Члан 1. 

У Правилнику за одређивање формацијских чинова и положајних група формацијских места официра и под-
официра („Службени војни лист“, бр. 27/09, 17/10, 31/10, 6/11, 18/14 и 15/15), у члану 3. поднаслов табеле: „Вој-
нодипломатска представништва“ мења се и гласи: 

„Изасланства одбране Републике Србије“. 

Табела са поднасловом: „Центар за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом“ мења се и гласи: 

Центар за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом 

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 

1 2 3 4 

Начелник пп 9  

Остала формацијска места ск 18  

 

У табели са поднасловом: „Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО“, речи: „По-
моћник за В и ПВО“ замењују се речима: „Помоћник за РВиПВО“. 

Поднаслов табеле: „Војна делегација у Министарству спољних послова“ мења се и гласи: 
„Списак дужности у Министарству спољних послова који се попуњавају професионалним војним 

лицима“. 

Табела са поднасловом: „Центар за евиденције“ брише се. 

Поднаслов табеле: „Дирекција за војне осигуранике“ мења се и гласи: 
„Фонд за социјално осигурање војних осигураника“. 

Табела са поднасловом: „Дирекција за промену каријере ПРИСМА“ брише се. 
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Табела са поднасловом: „Централна апотека – складиште“ мења се и гласи: 
Централна апотека – складиште 

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 

1 2 3 4 

Командант пп 9  

Заменик команданта пп 10  

Начелник војне апотеке пп 11  

Командир санитетског складишта мј 13  

Начелник групе мј 13  

зс 18 
Остала формацијска места 

ск 19 
 

 

Поднаслов табеле: „Одељење за мастер план“ мења се и гласи: 
„Одељење за припрему непокретности по Мастер плану“. 
Поднаслов табеле: „Новински центар ’Одбрана’“ мења се и гласи: 
„Медија центар ’Oдбрана’“. 

Табела са поднасловом: „Централни дом Војске Србије“ брише се. 

Поднаслов табеле: „Списак дужности Одељења за контролу и заштиту ВаП у АКЛ Србије д.о.о.“ мења 
се и гласи: 

„Списак дужности Одељења за контролу и заштиту ВаП у АКЛ Србије д.о.о који се попуњава профе-
сионалним официрима и подофицирима“. 

Поднаслов табеле: „Институт за ваздухопловну медицину“ мења се и гласи: 
„Ваздухопловномедицински институт“. 

Члан 2. 

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

Број 939-21 
У Београду, 11. септембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

 
312. 

На основу члана 141. став 2. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон и 10/15), начелник Генералштаба Војске Ср-
бије доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАРЕШИНА ЗА РЕШАВАЊЕ 
О УПРАВНИМ СТВАРИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. За решавање о управним стварима у Војсци Ср-
бије у првом степену одређујем старешине следећих је-
диница – установа: 

(1) команданта Војне поште 1024 Београд; 
(2) команданта Војне поште 1407 Панчево; 
(3) команданта Војне поште 1415 Сремска Митро-

вица; 
(4) команданта Војне поште 1419 Бачка Топола; 
(5) команданта Војне поште 1437 Батајница; 
(6) команданта Војне поште 1439 Батајница; 
(7) команданта Војне поште 1442 Панчево; 
(8) команданта Војне поште 1575 Ниш; 
(9) команданта Војне поште 2077 Горњи Милановац; 

(10) команданта Војне поште 2078 Крагујевац; 
(11) команданта Војне поште 2079 Ниш; 
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(12) команданта Војне поште 2143 Горњи Милановац; 
(13) команданта Војне поште 2279 Београд; 
(14) команданта Војне поште 2281 Београд; 
(15) команданта Војне поште 2282 Београд; 
(16) управника Војне поште 2287 Београд; 
(17) команданта Војне поште 2289 Београд; 
(18) команданта Војне поште 2822 Прокупље; 
(19) команданта Војне поште 2834 Београд; 
(20) команданта Војне поште 3162 Ниш; 
(21) команданта Војне поште 3262 Крагујевац; 
(22) команданта Војне поште 3395 Батајница; 
(23) команданта Војне поште 3472 Ниш; 
(24) команданта Војне поште 3705 Рашка; 
(25) команданта Војне поште 3706 Пожега; 
(26) команданта Војне поште 3947 Нови Сад; 
(27) команданта Војне поште 4100 Нови Сад; 
(28) команданта Војне поште 4219 Шабац; 
(29) команданта Војне поште 4310 Панчево; 
(30) команданта Војне поште 4504 Краљево; 
(31) команданта Војне поште 4557 Београд; 
(32) команданта Војне поште 4652 Краљево; 
(33) команданта Војне поште 4659 Нови Пазар; 
(34) команданта Војне поште 4662 Зајечар; 
(35) команданта Војне поште 4983 Ниш; 
(36) команданта Војне поште 4986 Бујановац; 
(37) команданта Војне поште 4989 Куршумлија; 
(38) команданта Војне поште 4994 Прокупље; 
(39) команданта Војне поште 4996 Врање; 
(40) команданта Војне поште 5007 Врање; 
(41) команданта Војне поште 5076 Београд; 
(42) команданта Војне поште 6006 Ниш; 
(43) команданта Војне поште 6870 Београд; 
(44) команданта Војне поште 6883 Ниш; 
(45) команданта Војне поште 8909 Београд; 
(46) команданта Војне поште 8927 Ниш; 
(47) команданта Војне поште 9932 Ћуприја. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном војном листу“. 

Број 64-1 
У Београду, 1. септембра 2015. године 

Н а ч е л н и к  
генерал 

Љубиша Диковић, с. р. 

313. 
На основу члана 81. став 1. тачка 16) подтачка (9) 

Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 
17/12) и члана 20. став 1. Правилника о признавању стра-
них високошколских исправа („Службени војни лист“, 
број 15/12), Наставно-научно веће Војне академије, 
на седници одржаној 26. марта 2015. године, донело је 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИЗНА-

ВАЊУ СТРАНИХ ИСПРАВА О ЗАВРШЕНИМ 
КУРСЕВИМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА 

КАРИЈЕРНОГ УСАВРШАВАЊА 

Члан 1. 

У Правилнику о признавању страних исправа о за-
вршеним курсевима и другим облицима каријерног уса-
вршавања („Службени војни лист“, број 10/13), члан 5. 
мења се и гласи: 

„Члан 5. 
Уз захтев подносилац обавезно прилаже: 
1) оригиналну страну исправу о завршеном усавр-

шавању; 
2) наредбу министра одбране о упућивању на уса-

вршавање у иностранство; 
3) транскрипт оцена положених испита. 
Документацију из става 1. тач. 1) и 3) овог члана 

мора да овери овлашћени судски тумач.“ 

Члан 2. 

У члану 9. после става 1. додаје се нови став 2, ко-
ји гласи: 

„Врста и ниво постигнутих знања и вештина утвр-
ђује се на основу плана и програма усавршавања који 
је доставила надлежна организациона јединица Ми-
нистарства одбране.“ 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 3. 

У члану 10. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а), 
која гласи: 

„1а) утврђивање висине оцена са усавршавања;“. 
После става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Војна академија један примерак решења из става 1. 

овог члана доставља Управи за кадрове Сектора за људ-
ске ресурсе Министарства одбране, ради евиденције.“ 

Члан 5. 

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

Број 10-226 
У Београду, 8. априла 2015. године 

По овлашћењу начелника 
председник Наставно-научног већа 

Војне академије 
пуковник 

др Милић Милићевић, с. р. 
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314. 
У К А З  број 1-15 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 28. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон и 10/15) 

п р о и з в о д е  с е  

СЛУШАОЦИ 132. класе слушалаца за резервне офи-
цире пешадије, рођени назначених датума, у евиденцији 
наведених регионалних центара Министарства одбране, 
и то: 

у чин пешадијског потпоручника у резерви 

водници: 
АЛЕКСИЋ Синише Бобан, 7. III 1987, Ниш; 
БОГОСАВЉЕВИЋ Миломира Момчило, 6. VIII 1988, 
Ваљево; 
ГЛАВАШ Бранка Игор, 7. VII 1988, Београд; 
ГРОЗДИЋ Борислава Вукашин, 2. III 1991, Београд; 
ГРШИЋ Зорана Ђорђе, 10. ХII 1988, Нови Сад; 
КАЈЧИЋ Перице Јулијана, 3. III 1988, Нови Сад; 
МАРИЋ Љубише Немања, 27. VI 1991, Ниш; 
МАРКОВИЋ Радована Дејан, 2. IV 1989, Крагујевац; 
МИЛЕТИЋ Богдана Марко, 25. IV 1990, Ваљево; 
НИКОЛИЋ Радована Владимир, 11. I 1985, Београд; 
ПАВИЋЕВИЋ Ивана Марко, 17. VIII 1985, Београд; 
ПОПОВИЋ Ранка Милица, 3. Х 1986, Београд; 
ПРОКИЋ Ђорђа Војислав, 25. ХI 1987, Београд; 
РАДАНОВИЋ Јована Драган, 7. ХI 1985, Ниш; 
РАДОЈЕВИЋ Светислава Жељко, 10. VIII 1987, Кра-
гујевац; 
ЋОСИЋ Добривоја Душко, 13. III 1985, Београд. 

СЛУШАОЦИ 112. класе слушалаца за резервне 
официре инжињерије, рођени назначених датума, у еви-
денцији наведених регионалних центара Министарства 
одбране, и то: 

у чин инжињеријског потпоручника у резерви 

водници: 
ДРЧА Рајка Младен, 13. ХI 1988, Нови Сад; 
ИВАНОВ Боре Вељко, 9. VII 1989, Ниш; 
ИГЊАТОВИЋ Драгана Марко, 10. IV 1985, Ниш; 
ЈОВЕТИЋ Ђорђа Душан, 10. ХI 1989, Нови Сад; 
ЛУКОВИЋ Младоја Данило, 8. I 1988, Београд; 
МАНДОПАРИЋ Анђељка Александар, 20. VIII 1991, 
Ваљево; 
ПЕЈОВИЋ Драгана Бојан, 24. IV 1991, Нови Сад; 
РАДОВИЋ Горана Борко, 26. IХ 1990, Ваљево; 
СТАНОЈКОВИЋ Зорана Далибор, 27. ХII 1987, Кра-
гујевац; 
ЦИЦВАРА Давора Милоје, 22. I 1988, Београд. 

СЛУШАОЦИ 99. класе слушалаца за резервне офи-
цире телекомуникација, рођени назначених датума, у 
евиденцији наведених регионалних центара Министар-
ства одбране, и то: 

у чин потпоручника телекомуникација у резерви 
водници: 
ИГРУТИНОВИЋ Славка Жарко, 16. III 1988, Крагујевац; 
НИКИЋ Ђорђа Милан, 17. IХ 1988, Нови Сад; 
НИКОЛИЋ Горана Стефан, 13. V 1990, Ниш; 
РАДАКОВИЋ Горана Драгана, 26. IV 1988, Нови Сад; 
РАДОЈЕВИЋ Љубише Бојана, 9. VII 1989, Крагујевац; 
РИСТИЋ Ивана Драган, 8. VI 1990, Ниш; 
ЧИКАРИЋ Милана Ненад, 28. II 1988, Београд; 
ШАПТОВИЋ Миливоја Бојан, 10. III 1986, Ваљево. 

СЛУШАОЦИ 111. класе слушалаца за резервне офи-
цире ваздушног осматрања и јављања, рођени назначе-
них датума, у евиденцији наведених регионалних цен-
тара Министарства одбране, и то: 

у чин потпоручника ваздушног осматрања 
и јављања у резерви 
водници: 
ГРУЈОВИЋ Синише Марко, 17. VIII 1991, Нови Сад; 
ЂУРЂЕВИЋ Божидара Јелена, 28. Х 1986, Београд; 
ИЛИЋ Перице Никола, 2. IХ 1988, Ниш; 
ЈОВАНОВИЋ Владана Душан, 22. VI 1987, Нови Сад; 
КОКОВИЋ Сретка Лазар, 16. Х 1991, Ваљево; 
МИЛЕТИЋ Драгића Саша, 9. II 1988, Ниш; 
ПАЈКИЋ Зорана Немања, 1. Х 1990, Крагујевац; 
РАДИСАВЉЕВИЋ Драгована Никола, 23. ХI 1986, 
Београд; 
РАНЂЕЛОВИЋ Драгољуба Александар, 15. ХII 1987, 
Ниш. 

СЛУШАОЦИ 7. класе слушалаца за резервне офи-
цире санитетске службе, рођени назначених датума, у 
евиденцији наведених регионалних центара Министар-
ства одбране, и то: 

у чин санитетског потпоручника у резерви 
водници: 
БАЈКИЋ Новице Весна, 30. I 1989, Крагујевац; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Јеленка Властимир, 27. VIII 1987, 
Крагујевац; 
ИВАНЧОВ Кирила Марко, 18. I 1988, Ниш; 
ЈОВИЋ Драгана Кристина, 11. I 1988, Ниш; 
КРСТИЋ Радивоја Игор, 24. VIII 1986, Ниш; 
МИЉКОВИЋ Небојше Милан, 15. IХ 1989, Ниш; 
МИТРОВИЋ Миодрага Загорка, 12. III 1989, Нови Сад; 
ОРОВИЋ Момчила Јелена, 6. V 1986, Ниш; 
ЧПАЈАК Драгојла Миљан, 14. IХ 1989, Крагујевац. 

Производе се са даном 28. августа 2015. године. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 
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315. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-295 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

п р и м а ј у  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  н а  н е о д р е ђ е н о  в р е м е  

у чину санитетског потпоручника  
потпоручници у резерви: 
ВЕЉКОВИЋ Светомира МАРКО, 
КОЗАРОВ Славка ИВАНА. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

316. 
Н А Р Е Д Б А  број 5964-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ (Ј-5) ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 7. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 3. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон и 10/15) и тачке 2. алинеја 4. Одлуке о пре-
ношењу овлашћења за решавање о стањима у служби 
и другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику информатичке службе 
МИТРОВИЋ Стевана МАРКУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Душан Стојановић, с. р. 

317. 
Н А Р Е Д Б А  број 9277-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
И ИНФОРМАТИКУ (Ј-6) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 7. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) и тачке 2. алинеја 4. Одлуке 
о преношењу овлашћења за решавање о стањима у слу-
жби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану телекомуникација 
ЏУЛОВИЋ Андрије ВЛАДАНУ. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 

Предраг Симовић, с. р. 

318. 
Н А Р Е Д Б А  број 9930-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
И ИНФОРМАТИКУ (Ј-6) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 7. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) и тачке 2. алинеја 4. Одлу-
ке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у 
служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану телекомуникација 

ЈОВИЋ Благоја БОЈАНУ. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 

Предраг Симовић, с. р. 

319. 
Н А Р Е Д Б А  број 551-126 

КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 29. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 110. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) и тачке 1. алинеја 2. Одлуке о 
преношењу  овлашћења за решавање о стањима у служби 
и другим односима у служби у Војсци Србије („Службе-
ни војни лист“, број 39/09)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском старијем воднику прве класе 
НИЋИЋ Јовице ПРЕДРАГУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 

Драгослав Сладаковић, с. р. 
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320. 
Н А Р Е Д Б А  број 14862-1 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 31. ЈУЛА 2015. 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 и 10/15) и тачке 1. алинеја 2. Одлуке о прено-
шењу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Службе-
ни војни лист“, број 39/09)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском заставнику 

ФИЛИПОВИЋ Мирослава РАДОМИРУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Миле Јелић, с. р. 

321. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/724-5 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 17. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2, а у вези са тачком 6. 
Одлуке о преношењу  овлашћења за решавање о ста-
њима у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 

ЈОВАНОВИЋ Томаша ГОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Александар Бјелић, с. р. 
 

322. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е* 
о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у јулу 2015. године 

Република Србија                                                                                                                                                     РСД 

 Зараде Номинални индекс 

VII 2015.  
VII 2015. I–VII 2015. 

VI 2015. 

Просечна зарада 62.687 59.920 102,3 

Просечна зарада без пореза и доприноса 45.601 43.569 102,3 

В.д. директора, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

 
 
 
 
 

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 74 од 26. августа 2015. године. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

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