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336. 

На основу члана 51. став 8. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон и 10/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о војној легитимацији 

1. Уводнe одредбe 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се изглед и карактеристике, 
начин и поступак издавања, коришћења, враћања и по-
ништавања и начин вођења евиденције о издатим вој-
ним легитимацијама професионалних војних лица (у 
даљем тексту: војна легитимација). 

Члан 2. 

Војна легитимација је јавна исправа којом профе-
сионално војно лице доказује свој идентитет и својство 
војног лица. 

2. Изглед и карактеристике војне легитимације 

Члан 3. 

Образац војне легитимације је правоугаоног об-
лика, у виду картице, димензија 54 × 86,6 mm и изра-
ђен је од поликарбонатног материјала са доминантним 
сивомаслинастим тоновима. 

Предња страна обрасца војне легитимације садр-
жи у горњем левом углу ознаку припадности Војсци 
Србије, а десно од ње у два реда исписан текст: „Репу-
блика Србија – Војска Србије“ и текст: „ВОЈНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА“. На левој страни, испод ознаке при-
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 79 од 
14. септембра 2015. године. 

падности Војсци Србије је место за фотографију у боји 
имаоца војне легитимације, димензија 22,5 × 28,5 mm, 
а испод ње означено место за уписивање броја војне ле-
гитимације. Десно од фотографије су рубрике за упи-
сивање података о имаоцу војне легитимације: прези-
ме, име, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), 
својство (ГЕНЕРАЛ, ОФИЦИР, ПОДОФИЦИР или 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК), датум издавања и рок 
важења. На десној страни је стилизовани грб Војске Ср-
бије, а испод њега место за умањену црно-белу фото-
графију имаоца војне легитимације. На доњој страни 
у средишњем делу је кинеграм округлог облика са 
стилизованом ознаком припадности Војсци Србије, а 
у доњем делу хоризонтално целом дужином је кључ-
ни графички елемент у чијем десном углу је стилизо-
вани приказ четири оцила са ознаке припадности Вој-
сци Србије. 

Полеђина обрасца војне легитимације садржи у 
горњем левом углу простор у облику елипсе намењен 
за наношење вишеструке ласерске слике, а десно од 
њега текст: „У случају проналаска ове легитимације 
доставите је на пријавницу најближе касарне, војног 
објекта или органа унутрашњих послова“, а испод текст: 
ЗАБРАЊЕНА ЈЕ СВАКА ЗЛОУПОТРЕБА ВОЈНЕ ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈЕ.“. У десном горњем делу је рељефни 
приказ стилизоване ознаке припадности Војсци Србије, 
лево испод простора намењеног за наношење више-
струке ласерске слике је стрелица која показује смер 
убацивања војне легитимације у читач електронског 
идентификационог документа и контактни микрокон-
тролер, а у средини је стилизовани грб Војске Срби-
је. У десном средишњем делу је место за уписивање 
крвне групе имаоца војне легитимације. У доњем де-
лу је простор за машински читљиву зону са подацима 
о имаоцу војне легитимације који су исписани у три 
реда са по 30 карактера, а у доњем делу хоризонтал-
но целом дужином је кључни графички елемент у чи-
јем десном углу је стилизовани приказ четири оцила 
са ознаке припадности Војсци Србије. 

У образац војне легитимације, подаци из става 2. 
овог члана уписују се на српском језику, ћириличким 
писмом. 

Образац војне легитимације дат је у Прилогу ове 
уредбе и чини њен саставни део. 
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Члан 4. 

Образац војне легитимације садржи контактни и 
бесконтактни микроконтролер и заштитне елементе. 

Члан 5. 

Контактни микроконтролер, поред података о има-
оцу војне легитимације из члана 3. став 2. ове уредбе 
који се уписују у образац војне легитимације, садр-
жи: датум рођења; име једног од родитеља; службене 
податке (чин; назив и матични број организационе је-
динице у којој је на служби односно број војне по-
ште; место службовања; од када је на служби у ко-
манди, јединици и установи Војске Србије, односно 
организационој јединици Министарства одбране и до 
када је на служби уколико је у радном односу на од-
ређено време; идентификациони број за лице које пру-
жа здравствене услуге) и податке садржане у електрон-
ским сертификатима. 

Бесконтактни микроконтролер садржи следеће по-
датке о имаоцу војне легитимације: презиме; име јед-
ног од родитеља; име; јединствени матични број гра-
ђана (ЈМБГ); својство; чин; назив организационе је-
динице у којој је на служби, односно број војне по-
ште; место службовања и број војне легитимације. 

Подаци професионалног војног лица мењају се у 
микроконтролерима када дође до промене службених 
података или података садржаним у електронским сер-
тификатима. 

Члан 6. 

За издавање војне легитимације користи се фото-
графија лица у електронском облику коме се издаје вој-
на легитимација. 

Фотографија из става 1. овог члана мора да има сле-
деће карактеристике: 

1) да је димензија 689 × 861 тачака (пиксела); 
2) да лице заузима 70% до 80% фотографије; 
3) да је оштра, јасна и високог квалитета; 
4) да лице гледа директно у објектив и да се јасно 

виде обе ивице лица, без осмеха и гримаса, са затво-
реним устима; 

5) да приказује природну боју коже; 
6) да су очи отворене и јасно видљиве;  
7) за лице са наочарима: очи јасно видљиве, да 

оквир не заклања било који део ока и да нема рефлек-
сије; 

8) да је позадина једнобојна (бела); 
9) да је официр и подофицир у службеној унифор-

ми без шапке или береа, а професионални војник у те-
ренској униформи без капе или береа. 

Члан 7. 

Стандарде за израду обрасца војне легитимације и 
за микроконтролере и заштитне елементе ближе одре-
ђује министар одбране. 

3. Начин и поступак издавања, коришћења, враћања 
и поништавања војне легитимације 

Члан 8. 

Војна легитимација се издаје на основу захтева. 
Захтев за издавање војне легитимације професио-

налном војном лицу подноси надлежни старешина, у 
року од осам дана од дана настанка разлога за изда-
вање, односно најкасније 30 дана пре истека претход-
не војне легитимације. 

Захтев за издавање војне легитимације официру, 
односно подофициру који се производи у чин након 
завршетка школовања у војношколској установи под-
носи старешина војношколске установе у којој се он 
налази до произвођења, најкасније 30 дана пре произ-
вођења у чин. 

Захтев за издавање војне легитимације професио-
налном војном лицу које промени личне податке са-
држане у члану 3. став 2. ове уредбе подноси надле-
жни старешина, у року од осам дана од дана сазнања 
за насталу промену, уз доказ о уплати трошкова за 
издавање нове.  

Захтев за издавање војне легитимације из ст. 2. и 4. 
овог члана подноси се у писаном и електронском об-
лику и садржи податке из члана 5. став 1. ове уредбе за 
лице за које се тражи издавање војне легитимације. 

Захтев за издавање војне легитимације је и захтев за 
издавање квалификованог електронског сертификата. 

Војну легитимацију издаје организациона једини-
ца Министарства одбране надлежна за кадрове, у ро-
ку од 30 дана од дана пријема захтева из ст. 2. и 4. 
овог члана. 

Члан 9. 

Војна легитимација издаје се са роком важења од 
пет година. 

Члан 10. 

Војна легитимација се сматра издатом када про-
фесионално војно лице потпише потврду о пријему вој-
не легитимације. 

Потврду о пријему војне легитимације попуњава 
надлежни старешина. 

Потврда о пријему војне легитимације улаже се у 
досије персоналних података лица коме је уручена вој-
на легитимација. 
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Члан 11. 

Ималац војне легитимације дужан је да војну ле-
гитимацију носи са собом и да је покаже када доказу-
је свој идентитет и својство војног лица. 

Војна легитимација не може се носити и користи-
ти ван територије Републике Србије. 

Члан 12. 

Професионално војно лице када примети неста-
нак војне легитимације или пронађе несталу војну ле-
гитимацију своју или другог лица, у обавези је да то 
без одлагања пријави надлежном старешини. 

Надлежни старешина у обавези је да одмах обаве-
сти организациону јединицу Министарства одбране над-
лежну за кадрове о нестанку, односно проналажењу вој-
не легитимације. 

Надлежни старешина, уз захтев за издавање војне 
легитимације у случају нестанка војне легитимације, 
прилаже доказ да је претходна војна легитимација 
оглашена неважећом у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“ и доказ о уплати трошкова за издавање 
нове. 

Члан 13. 

Професионално војно лице обавезно је да обавести 
надлежног старешину у случају оштећења војне леги-
тимације. 

Надлежни старешина уз захтев за издавање војне 
легитимације прилаже оштећену војну легитимацију 
и доказ о уплати трошкова за издавање нове војне ле-
гитимације у случају да је оштећење настало криви-
цом имаоца војне легитимације. 

Члан 14. 

Надлежни старешина у обавези је да одузме вој-
ну легитимацију професионалном војном лицу у слу-
чају истека рока важења војне легитимације, прили-
ком издавања нове војне легитимације или приликом 
престанка професионалне војне службе, по било ко-
јем основу, закључно са даном престанка професио-
налне војне службе. 

Члан 15. 

Надлежни старешина поништава одузету војну ле-
гитимацију перфорирањем преко контактног микрокон-
тролера и пресецањем по средини дуже стране. 

Надлежни старешина поништену војну легитима-
цију доставља организационој јединици Министарства 
одбране надлежној за кадрове. 

4. Вођење евиденције о издатим 
војним легитимацијама 

Члан 16. 

Евиденција о издатим војним легитимацијама води 
се у електронској форми. 

5. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17. 

Војне легитимације издате по одредбама Уредбе о 
војној легитимацији („Службени лист СРЈ“, број 30/94) 
важе до 31. децембра 2015. године. 

Војне легитимације издате по одредбама Уредбе 
о војној легитимацији („Службени гласник РС“, бр. 
97/09 и 93/10) важе до истека рока важења означеног 
на војној легитимацији. 

Члан 18. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 
важи Уредба о војној легитимацији („Службени гла-
сник РС“, бр. 97/09 и 93/10). 

Члан 19. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 110-9494/2015 
У Београду, 10. септембра 2015. године 

Влада 
Председник, 

Александар Вучић, с. р. 
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Образац војне легитимације 
 
 

Предња страна 
 

 
 

Полеђина 
 

 
 

337. 
На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском си-

стему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 
и 68/15 – др. закон),  члана 12. став 2. тачка 16) Зако-
на о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09,  88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) и 
члана 43. став 1. 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), 

Влада доноси 

О Д Л У К У2 
о образовању Буџетског фонда за потребе војног 
образовања и војне научноистраживачке делатности 

1. Образује се Буџетски фонд за потребе војног об- 
разовања и војне научноистраживачке делатности (у да-
љем тексту: Буџетски фонд) у циљу одвојеног прикази-
__________ 

2 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 82 од 
28. септембра 2015. године. 

вања појединих буџетских прихода, расхода и издатака 
намењених за развој војног образовања и војне науч-
ноистраживачке делатности, као и развој и одржавање 
капацитета јединица и установа Министарства одбране 
и Војске Србије које се баве делатностима везаним за 
образовање и научноистраживачки рад. 

2. Буџетски фонд се отвара као евиденциони рачун 
у оквиру главне књиге трезора и то као индиректни ко-
рисник буџетских средстава, функција 250. 

3. Средства за финансирање Буџетског фонда обез-
беђују се из: 

1) дела прихода које остваре организационе једини-
це Министарства одбране и Војске Србије, које се баве 
делатношћу истраживања, едукације и развоја, а који за-
државају карактер сопствених прихода у складу са од-
редбама Закона о буџетском систему; 

2) донација; 
3) буџета и других извора у складу са законом. 
4. Обим средстава из тачке 3. подтачка 1) ове од-

луке, утврдиће министар одбране. 
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5. Средства Буџетског фонда користе се за: 
1) обављање делатности војног образовања и науч-

ноистраживачког рада који је у функцији војношкол-
ских установа и војних научноистраживачких установа; 

2) научно и стручно усавршавање запослених; 
3) набавку опреме за развој и подизање квалитета 

наставе у војношколским установама и квалитета рада 
научноистраживачких установа од значаја за одбрану; 

4) друге намене у складу са законом и годишњим 
програмом коришћења средстава фонда. 

6. Буџетски фонд се образује на неодређено време. 
7. Стручне и административно-техничке послове у 

циљу функционисања Буџетског фонда обављају уну-
трашње јединице Министарства одбране у складу са 
својим надлежностима, законским прописима за бу-
џетске кориснике и прописима о војним школама и на-
учноистраживачким установама. 

8. Плаћања на терет Буџетског фонда врше се до 
нивоа средстава одобрених Буџетском фонду, а преу-
зимање обавеза се може вршити до нивоа остварених 
прихода Буџетског фонда. 

9. Буџетским фондом управља Министарство од-
бране. 

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 02-9702/2015 
У Београду, 19. септембрa 2015. године 

Влада 
Председник, 

Александар Вучић, с. р. 
338. 

На основу члана 69. Закона о војној, радној и мате-
ријалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 
95/10), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСЕЧНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ 

ПРИПАДНИЦИМА АКТИВНЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Овом одлуком одређује се месечна новчана на-
кнада припадницима активне резерве за време вршења 
службе у Војсци Србије. 

2. Висина месечне новчане накнаде лицима из тач-
ке 1. ове одлуке утврђује се у проценту од прописане 
нето основице за обрачун и исплату плата професио-
налних припадника Војске Србије, и то за: 

(1) резервног официра: 
– пуковника и капетана бојног броја ...  78%, 
– потпуковника и капетана фрегате .....  72%, 
– мајора и капетана корвете .................  65%, 
– капетана и поручника фрегате ..........  58%, 
– поручника и поручника корвете .......  56%, 
– потпоручника ......................................  54%; 

(2) резервног подофицира: 
– заставника прве класе ........................  49%, 
– заставника ...........................................  42%, 

– старијег водника прве класе ..............  37%, 
– старијег водника .................................  35%, 
– водника  ..............................................  32%; 

(3) војника у резерви: 
– млађег водника ...................................  30%, 
– десетара ...............................................  27%, 
– разводника ..........................................  25%, 
– војника ................................................  22%. 

3. Месечна новчана накнада лицима из тачке 1. 
ове одлуке припада од дана почетка уговореног рока 
о служењу у активној резерви до дана истека угово-
реног рока. 

4. Месечна новчана накнада лицима из тачке 1. ове 
одлуке за период краћи од месец дана припада у сра-
змерном износу одређеном према броју календарских 
дана у месецу за који се новчана накнада исплаћује. 

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

Број 2203-17 
У Београду 25. септембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

339. 
На основу члана 127. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 
аутентично тумачење и 68/15) и члана 81. став 1. тач-
ка 16) подтачка (8) Статута Војне академије („Слу-
жбени војни лист“, број 17/12), а у вези са чланом 33. 
Закона о изменама и допунама Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, број 99/14), Настав-
но-научно веће Војне академије доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА О 
УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ 
ИЛИ НАУЧНИХ НАЗИВА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА 
ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА 
НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1. 

Правилник о усклађивању стручних, академских 
или научних назива стечених према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образо-
вању („Службени војни лист“, број 5/14) ставља се 
ван снаге и престаје да се примењује 19. септембра 
2014. године када је ступио на снагу Закон о високом 
образовању („Службени гласник РС“, број 99/14). 

Члан 2. 

Поступци усклађивања стручних, академских или 
научних назива који се покренути, а нису завршени у 
складу са одредбама Правилника из члана 1. овог пра-
вилника обустављају се даном ступања на снагу овог 
правилника. 
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Члан 3. 

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

Број 10-539 
У Београду 25. септембра 2015. године 

По овлашћењу начелника 
председник Наставно-научног већа 

Војне академије 
пуковник 

др Милић Милићевић, с. р. 
340. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-308 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. СЕПТЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 
ЗЕЧЕВИЋ Драгослава РАДОШУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

341. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-325 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану информатичке службе 
АЛФИРЕВИЋ Жарка ЂУРИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

342. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-326 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
КАЈТЕЗ Здравка ИЛИЈИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

343. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-327 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском пуковнику 
КАРОВИЋ Мухарема САМЕДУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

344. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-328 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе 
БУКВИЋ Новака ИВАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

345. 
Н А Р Е Д Б А  број 15-17 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. 
закон и 10/15) и члана 48. став 4. Правилника о војним 
спомен-медаљама и војним споменицама („Службени вој-
ни лист“, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 2/14 и 16/14), а поводом 
постигнутих резултата екипе Војске Србије на међуна-
родном војном такмичењу „Тенковски биатлон 2015“ 
одржаном у Руској Федерацији 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОСТИГНУЋА 
У СПОРТУ, ПРВИ ПУТ 

пуковнику 
КУЗМАНОВИЋ Драгољуба ЖЕЉКУ; 

потпуковнику 
ТОДОРОВ Стојана САШИ; 
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мајорима: 

АДАМОВИЋ Момчила РАДЕТУ, 

ЂУЂИЋ Златка НИНОСЛАВУ; 

поручнику 

МИШИЋ Бранка НИКОЛИ; 

потпоручницима: 

ГРБИЋ Радета СТРАХИЊИ, 

ПЕТРОВИЋ Станише МИЉАНУ, 

ТАСИЋ Драгана ВЛАДИЦИ; 

старијем воднику прве класе 

ЈАЊЕТОВИЋ Живка ДАВОРУ; 

старијем воднику 

ПАВЛОВИЋ Радоја МИРОСЛАВУ; 

воднику 

РАКОВИЋ Михајла ЖЕЉКУ; 

десетарима: 

ЂОРЂЕВИЋ Зорана АЛЕКСАНДРУ, 
КАРАЏИЋ Саве САШИ, 
КРСТИЋ Зорана МАРЈАНУ, 
МИЉКОВИЋ Мирољуба ДЕЈАНУ, 
СТОЈАНОВИЋ Аце НЕНАДУ, 
ТИЈАНИЋ Зорана МИЛИВОЈУ; 

разводнику 

ЂУРИЧИЋ Срећка ВЛАДИЦИ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р.

 

 

346. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е3 
о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у августу 2015. године 

Република Србија                                                                                                                                                     РСД 

 Зараде Номинални индекс 

 VIII 2015.   
VIII 2015. I–VIII 2015. 

 VII 2015.  

Просечна зарада 61.538 60.120 98,2 

Просечна зарада без пореза и доприноса 44.630 43.700 97,9 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
3 Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 82 од 28. септембра 2015. године. 
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Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

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