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363. 

На основу члана 40. став 3. 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 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), а у вези са чланом 16. Закона о војним школама и војним научноистраживачким установа-
ма („Службени лист СРЈ“, бр. 80/94, 85/94, 74/99 и „Службени лист СЦГ“, број 44/05), 

Влада доноси 
О Д Л У К У1 

о измени Одлуке о оснивању Универзитета одбране у Београду 

1. У Одлуци о оснивању Универзитета одбране у Београду („Службени гласник РС“, број 14/11), у тачки 3. 
став 1. подтачка 2) мења се и гласи: 

„2) Организациона јединица Војномедицинске академије која обавља делатност високог образовања – Меди-
цински факултет Војномедицинске академије.“ 

Став 3. мења се и гласи: „Медицински факултет Војномедицинске академије је високошколска јединица без 
својства правног лица, која се функционално налази у саставу Универзитета одбране, а организационо у саставу 
Војномедицинске академије, а која изводи акредитоване студијске програме у пољу медицинских наука.“ 

У ставу 4. речи: „Војномедицинска академија“ замењују се речима: „Медицински факултет Војномедицин-
ске академије“. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 612-10488/2015-2 
У Београду, 23. октобра 2015. године 

Влада 
Председник, 

Александар Вучић, с. р. 
364. 

На основу члана 95. став 3. а у вези са чланом 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15) 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 
З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова 
и других примања у Војсци Србије Број: 7415-18 од 12. новембра 2015. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране. 

05 Број: 110-12160/2015 
У Београду, 12. новембра 2015. године 

В Л А Д А 
ПРЕДСЕДНИК 

Александар Вучић, с. р. 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 90 од 30. октобра 2015. године. 
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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 и 10/15), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
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“, број 18/13), у члану 4. став 2. после речи: „које је у месецу“ додају се речи: „и месецу који претходи ме-
сецу“. 

Члан 2. 

У члану 7. став 2. речи: „износу 0,7% од висине дневнице за службено путовање која важи на дан исплате“ 
замењују се речима: „износу од 15 динара“. 

Члан 3. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Професионалном војном лицу и цивилном лицу за рад на терену ван места службовања, као и за рад на те-
рену који у месту службовања траје 24 часа и дуже, припада накнада трошкова превоза у складу са чл. 6. и 7. 
овог правилника и дневна накнада за рад на терену у висини до 5% од бруто основице за обрачун и исплату 
плата професионалних припадника Војске Србије. 

Рад на терену професионалног војног лица и цивилног лица, по наређењу надлежног старешине, у смислу 
овог правилника, јесте: 

1) извршавање задатака са јединицом односно установом Војске Србије или њеним делом у условима логор-
ско-касарнског или сличног живота; 

2) вршење службе општег дежурства према Правилу службе Војске Србије; 
3) извршавање задатака у својству члана посаде брода или другог пловног средства Речне флотиле.  
Уколико се професионалном војном лицу и цивилном лицу за време рада на терену не може обезбедити 

бесплатан смештај припада им накнада трошкова смештаја, у складу са чланом 8. став 2. овог правилника. 
Уколико се професионалном војном лицу и цивилном лицу за време рада на терену не може обезбедити 

бесплатна исхрана, дневна накнада из става 1. овог члана увећава се за:  
1) 15% ако није обезбеђен само бесплатан доручак (осим уколико је доручак урачунат у цену смештаја); 
2) 25% ако није обезбеђена само бесплатна вечера; 
3) 50% ако није обезбеђен само бесплатан ручак. 
Увећање дневне накнаде за рад на терену врши се сабирањем процената за сваки оброк који није обезбе-

ђен бесплатно, с тим што укупан износ увећања за случај да нису обезбеђена сва три бесплатна оброка не мо-
же бити већи од 90%.“ 

Члан 4. 

У члану 13. став 1. речи: „у износу 20% дневнице“ замењују се речима: „ у износу од 40% дневне накнаде 
за рад на терену“. 
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Члан 5. 

У члану 14. речи: „у износу 50% дневнице“ замењују се речима: „у висини до 5% од бруто основице за обра-
чун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије“. 

Члан 6. 

У члану 15. став 1. после тачке 3) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 4) која гласи: 
„4) да је изложен трошковима становања који се доказују уговором о закупу закљученим са станодавцем у 

писаној форми или рачуном о плаћеним трошковима смештаја.“  

Члан 7. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Члан 17. 

Изузетно од члана 16. овог правилника, лицу којем су трошкови закупа стана или трошкови закупа сме-
штаја у војном хотелу или другом војном објекту нижи од утврђене накнаде трошкова због одвојеног живота од 
породице припада накнада трошкова због одвојеног живота од породице у висини трошкова закупа стана или 
у висини трошкова закупа смештаја у војном хотелу или другом војном објекту.“ 

Члан 8. 

У члану 18. став 1. после тачке 2) тачка се замењује запетом и додају се речи: „осим за официра у радном 
односу на одређено време и подофицира у радном односу на одређено време;“. 

После тачке 2) додаје се тачка 3) која гласи: 
„3) да је изложен трошковима становања који се доказују уговором о закупу закљученим са станодавцем у 

писаној форми или рачуном о плаћеним трошковима смештаја.“. 

Члан 9.  

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Изузетно од члана 19. ст. 1. до 3. овог правилника, лицу којем су трошкови закупа стана или трошкови за-
купа смештаја у војном хотелу или другом војном објекту нижи од утврђене накнаде дела трошкова за закуп 
стана припада накнада дела трошкова за закуп стана у висини трошкова закупа стана или у висини трошкова 
закупа смештаја у војном хотелу или другом војном објекту, осим лицу из члана 19. став 4. овог правилника.“ 

Члан 10.  

У члану 22. став 1. после речи: „дела трошкова за закуп стана“ додају се речи: „из члана 19. овог правил-
ника“. 

У ставу 2. на крају после речи: „у Војсци Србије.“ тачка се замењује запетом и додају се речи: „осим лице 
које остварује накнаду из става 1. овог члана а престане му служба у Војсци Србије на његов захтев ради сти-
цања права на пензију у складу са законом.“ 

Члан 11.  

У члану 24. став 1. тачка 3) мења се и гласи:  
„3) за друге трошкове у вези са селидбом: 

(1) лицу које нема породицу − у висини плаћених трошкова паковања покућства и других трошкова у ве-
зи са селидбом према приложеном рачуну, а највише у износу нето основице за обрачун и исплату плате про-
фесионалних припадника Војске Србије, 
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(2) лицу које има чланове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству, ако породица има 
два члана − у висини плаћених трошкова паковања покућства и других трошкова у вези са селидбом према 
приложеном рачуну, а највише у двоструком износу нето основице за обрачун и исплату плате професионал-
них припадника Војске Србије,  

(3) лицу које има чланове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству, ако породица има 
три члана − у висини плаћених трошкова паковања покућства и других трошкова у вези са селидбом према 
приложеном рачуну, а највише у троструком износу нето основице за обрачун и исплату плате професионал-
них припадника Војске Србије,  

(4) лицу које има чланове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству, ако породица има 
четири члана − у висини плаћених трошкова паковања покућства и других трошкова у вези са селидбом према 
приложеном рачуну, а највише у четвороструком износу нето основице за обрачун и исплату плате професио-
налних припадника Војске Србије,  

 (5) лицу које има чланове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству, ако породица има 
пет или више чланова − у висини плаћених трошкова паковања покућства и других трошкова у вези са селид-
бом према приложеном рачуну, а највише у петоструком износу нето основице за обрачун и исплату плате 
професионалних припадника Војске Србије.“. 

У ставу 2. после речи: „накнада селидбених трошкова одређује се“ додају се речи: „у висини плаћених 
трошкова паковања покућства и других трошкова у вези са селидбом према приложеном рачуну, а највише“. 

Члан 12. 

У члану 27. став 4. мења се и гласи:  
„Ако лице из става 1. овог члана остварује накнаду трошкова због одвојеног живота од породице или ако 

има право својине на стану у месту службовања односно ако у месту службовања има закуп стана по основу 
уговора о закупу на одређено или неодређено време закључен на основу прописа о решавању стамбених по-
треба у Министарству одбране и Војсци Србије, накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са ра-
да може остварити само у месту службовања.“ 

После става 5. додаје се став 6, који гласи: 
„Професионалном војном лицу и цивилном лицу упућеном на школовање или усавршавање, под условима 

из ст. 1. до 5. овога члана, припада накнада трошкова превоза од места становања до места школовања, ако не 
користи бесплатан смештај у месту школовања односно усавршавања или ако је удаљеност обезбеђеног бес-
платног смештаја или места становања до места школовања више од 2 km.“ 

Члан 13. 

Члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 

Професионалном војном лицу и цивилном лицу за извршавање посебних задатака и активности уместо накнаде 
трошкова за рад на терену припада дневна накнада за: 

1) ангажовање на извршавању посебних задатака у Копненој зони безбедности по одлуци начелника Гене-
ралштаба Војске Србије односно помоћника министра одбране за људске  ресурсе, а за припаднике Војнобе-
збедносне агенције и Војнообавештајне агенције по одлуци директора – у износу до 8% бруто основице за об-
рачун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије; 

2) извршавање задатака проналажења, дезактивирања и уништавања неексплодираних убојних средстава 
у миру по одлуци начелника Генералштаба Војске Србије односно помоћника министра одбране за људске 
ресурсе – у износу до 15% бруто основице за обрачун и исплату плата професионалних припадника Војске 
Србије, а за ангажовање на помоћним радовима (осигурању и опслуживању) без директног контакта са мина-
ма – до четвртине тог износа.“ 
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Члан 14. 

У члану 34. став 1. тачка 1) подтачка (1) проценат: „10%“ замењује се процентом: „7%“.  
У подтачки (2) проценат: „9%“ замењује се процентом: „6%“.  
У тачки 2) проценат: „8%“ замењује се процентом: „5%“. 
У тачки 3) проценат: „7,5%“ замењује се процентом: „4,5%“. 

Члан 15. 

У члану 35. став 1. мења се и гласи:  
„Накнада из члана 33. овог правилника у дане када јединица односно установа не ради увећава се за 50%, 

а у дане државних празника − за 100%.“ 
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  
„Накнада из члана 34. овог правилника у дане када јединица односно установа не ради и у дане државних 

празника увећава се за 50%.“ 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 16. 

У члану 36. став 4. мења се и гласи: 
„Дневна накнада за службу под отежаним условима из ст. 1. до 3. овог члана може износити највише до 

1,67% од основне плате и припада за дневно радно ангажовање од осам часова проведених на дужности одно-
сно извршавању задатка на територији на којој се служба врши под отежаним условима.“ 

Став 6. мења се и гласи: 
„Када лице из ст. 1. и 5. овог члана врши дужност односно извршава задатак који траје дуже или краће од 

осам часова, накнада припада сразмерно трајању дужности или задатка.“ 

Члан 17. 

После члана 37. назив члана и члан 38. мењају се и гласе: 

„5. Накнада трошкова и помоћ у случају смрти 

Члан 38. 

У случају смрти професионалног војног лица односно цивилног лица, члановима његове уже породице 
припада накнада трошкова погребних услуга у висини двоструког износа који је неопорезив према пропису о по-
резу на доходак грађана. 

У случају смрти професионалног војног лица односно цивилног лица које нема чланове уже породице, на-
кнада из става 1. овог члана припада лицу које га сахрани. 

Професионалном војном лицу односно цивилном лицу, у случају смрти члана уже породице са којим живи у 
заједничком домаћинству и које издржава, припада накнада трошкова погребних услуга у висини износа који 
је неопорезив према прописима о порезу на доходак грађана.  

Лицу из става 3. овог члана припада и накнада трошкова за остале издатке у вези са сахраном у висини 
просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког орга-
на надлежног за статистику на дан када је наступио смртни случај. 

Професионалном војном лицу односно цивилном лицу припада солидарна помоћ у случају смрти детета 
које са професионалним војним лицем односно цивилним лицем није живело у заједничком домаћинству, као 
и родитеља, сестре или брата у висини просечне зараде из става 4. овог члана. 

Право на накнаду трошкова из ст. 1. до 4. овог члана и право на солидарну помоћ под прописаним усло-
вима припада уколико та права нису призната према другим прописима.“ 
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Члан 18. 

У члану 39. после речи: „овог правилника“ додаје се запета и речи:„ накнаде из чл. 12. и 14.“. 

Члан 19. 

У члану 40. додаје се став 2, који гласи:  
„Лице које је своје стамбено питање решило трајно путем кредита, а не према прописима о решавању стамбе-

них потреба у Министарству одбране и Војсци Србије и које остварује накнаду дела трошкова за закуп стана увећа-
ну за 10% има обавезу да у току целокупног периода отплате стамбеног кредита, у случају сваке промене ануитет-
ног плана о отплати стамбеног кредита, организационој јединици Министарства одбране надлежној за обрачун и ис-
плату плата и накнада редовним путем достави нови ануитетни план о отплати стамбеног кредита у року из става 1. 
овог члана, а најмање једанпут у шест месеци, уколико није уговорено да те податке доставља банка.“ 

Члан 20. 

У члану 47. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 
„Накнада из члана 22. овог правилника припада почев од првог дана у месецу у којем доспева прва рата за 

отплату стамбеног кредита па до краја месеца у којем доспева последња рата кредита, али не дуже од 240 ме-
сеци од почетка отплате кредита.“ 

Члан 21. 

У члану 48. став 3. речи: „из чл. 12. до 14.“ замењују се речима: „из чл. 12. и 13.“. 
После става 3. додаје се став 4, који гласи:  
„За уговоре закључене са валутном клаузулом, накнаде из чл. 17. и 21. овог правилника обрачунавају се 

према званичном средњем курсу Народне банке Србије првог дана у месецу за месец за који припада накнада.“ 

Члан 22. 

Члан 17. овог правилника примењиваће се закључно са 31. децембром 2015. године, када престаје да ва-
жи. Од 1. јануара 2016. године на професионалне припаднике Војске Србије примењиваће се одредбе чл. 40. и 
43. став 1. тачка 6) и члан 43. ст. 2. и 4. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник 
РС“, број 25/15). 

Члан 23. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу“, осим одредаба члана 6, члана 8. став 2. и члана 21. став 2. овог правилника, које се 
примењују од 1. априла 2016. године.  

Број: 7415-18 
У Београду, 12. новембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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                          (штамбиљ) 

На основу члана 43. Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, доносим 
          

Н а р е ђ е њ е   з а 
      (службено путовање, рад на терену и др.) 

1. Да  
 (име и презиме, чин, за цивилна лица – ЦЛ а за остале – категорија лица) 

     отпутује-ју из  у  преко   
    ради  
2. Путовање отпочети  године, у  часова, а завршити 
  најкасније до  године,  у  часова.   

3. Право на превозна средства: у одласку  
   у повратку  

4. За време реализације активности јесте–није обезбеђен бесплатан смештај, јесте–није обезбеђена бесплатна исхрана
  

 (навести оброке) 

5.   

 (друге околности од утицаја на висину накнаде) 

6. Трошкови путовања терете средства Финансијског плана за  годину В.П.  
     Шифра Финансијског плана  конто    
7. Подаци лица за обрачун: ЈМБГ  општина  

     (пребивалиште) 

     Надлежни старешина  
      
   

(полеђина обрасца) 
ОБРАЧУН НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА  

    (службено путовање, рад на терену и др.) 

ОПИС ТРОШКОВА − НАКНАДЕ Износ динара 
Возне карте − превоз ствари           

1)
2)  

Дневнице: од  године, у часова   
  до  године, у  часова     

Свега  дневница по динара  
Посебни издаци:     
    

                    
       Свега: 

Сврха и место путовања   
                                                           (за наредбодавца)  

Прилози:        
                      Подносилац обрачуна 

Датум        
                   ОБРАЧУН 

 Износ рачуна             динара  
 Аконтација                динара  
 Примио − вратио      динара  

     
   Потпис/ТР 
      

Прилог  
(формат А-5) 
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365. 
На основу члана 13. Уредбе о основима и мери-

лима за увећање плате и друга новчана примања при-
падника Војске Србије и других снага одбране за вре-
ме учешћа у мултинационалним операцијама ван гра-
ница Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
27/11), министар одбране доноси  

О Д Л У К У  
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИ-
ЈЕНТА ЗА РИЗИК У СЛУЖБИ И КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 
ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ ПРИПАДНИ-
ЦИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ 
ЗА ВРЕМЕ УЧЕШЋА У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 

ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о одређивању коефицијента за ризик 
у служби и коефицијента за географске и климатске 
услове припадницима Војске Србије и других снага од-
бране за време учешћа у мултинационалним операција-
ма ван граница Републике Србије („Службени војни 
лист“, број 21/15), у тачки 1. подтачкама (7) и (12) речи: 
„у подручјима са средњим ризиком – коефицијент 3,00“ 
замењују се речима: „у подручјима са високим ризи-
ком – коефицијент 4,00“. 

Потачка (10) мења се и гласи: 
„(10) у Војној операцији поморских снага Европ-

ске уније у Сомалији – EUNAVFOR – ATALANTA за 
припаднике аутономног тима за заштиту бродова у под-
ручјима са средњим ризиком – коефицијент 3,00, у 
водама Индијског океана и на копну у региону источне 
Африке у подручјима са врло ниским ризиком – кое-
фицијент 1,00;“. 

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

Број 3329-28 
У Београду, 20. новембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

366. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-395 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у   

у чин потпуковника авијације  
мајор 
БЕДА Стевана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 24. 
децембра 2015. године; 

у чин потпуковника телекомуникација  
мајор 
ЖОХАР Стјепана ДРАЖЕН. Унапређује се са даном 
16. новембра 2015. године; 

у чин мајора верске службе 
капетани: 
АВРАМОВ Славка ГОРАН, 
ВЛАЈИЋ Бошка СЛАЂАН, 
ЈУСУФСПАХИЋ Хамдије МУСТАФА. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

367. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-378 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. НОВЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану информатичке службе 

АНТИЋ Млађана БРАНКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

368. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-379 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. НОВЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору јединица за електронска дејства 

ТАНКОСИЋ Станоја МИЛИНКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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369. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-398 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. НОВЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе 

СПАСОЈЕВИЋ Миодрага ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

370. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-405 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. НОВЕМБРА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику ваздушног осматрања и јављања 

РАШЕВИЋ Богдана ПЕТКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

371. 
Н А Р Е Д Б А  број 15-19 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. ОКТОБРА 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 у складу са 
предлогом Управе за међународну војну сарадњу Секто-
ра за политику одбране 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ИЗУЗЕТАН 
ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

изасланику одбране Руске Федерације 
у Републици Србији 

пуковнику ВАЛЕРИЈУ ИГОРЕВИЧУ ВОЛКОВУ. 
 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

372. 
Н А Р Е Д Б А  број 241-744 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 10. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон и 10/15) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у   

у чин поручника оклопних јединица  

потпоручници: 
ГРБИЋ Радета СТРАХИЊА. Унапређује се са даном 
16. новембра 2015. године; 
ПЕТРОВИЋ Станише МИЉАН. Унапређује се са да-
ном 16. новембра 2015. године; 
ТАСИЋ Драгана ВЛАДИЦА. Унапређује се са даном 
16. новембра 2015. године; 

у чин заставника оклопних јединица 

старији водник прве класе 
ЈАЊЕТОВИЋ Живка ДАВОР. Унапређује се са даном 
16. новембра 2015. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних једи-
ница 
старији водник 
ПАВЛОВИЋ Радоја МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 16. новембра 2015. године; 

у чин старијег водника телекомуникација 

водник 
ДАМЊАНОВИЋ Тихомира БРАНИСЛАВ. Унапређу-
је се са даном 16. новембра 2015. године. 

Н а ч е л н и к  
генерал 

Љубиша Диковић, с. р. 
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373. 
Н А Р Е Д Б А  број 16786-2 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 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 пре-
ношењу 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 

пешадијском старијем воднику 
АЛИЋ Банета ВОЈКАНУ. 

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

374. 
Н А Р Е Д Б А  број 40-39 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 

ОД 24. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 1. Одлуке 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 

заставнику јединица за електронска дејства 
БОЖИЋ Љиљане ЗОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Бранислав Љушић, с. р. 
 

375. 
Н А Р Е Д Б А  број 40-216 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА  ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 
ОД 17. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 1. Одлуке 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 

заставнику јединица за електронска дејства 
ЗЕЉИЋ Слободана МИЛЕНКУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р. 

376. 
Н А Р Е Д Б А  број 40-277 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 

ОД 8. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 1. Одлуке 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 

заставнику јединица за електронска дејства 
ЛАЗИЋ Војина НЕНАДУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р.

377. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е2 
о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у септембру 2015. године 

Република Србија                                                                                                                                                    РСД 

 Зараде Номинални индекс 
IХ 2015  

IХ 2015 I–IХ 2015 
VIII 2015 

Просечна зарада 60.503 60.162 98,3 
Просечна зарада без пореза и доприноса 43.925 43.725 98,4 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
2 Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 89 од 27. октобра 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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