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15. 

На основу члана 14. став 2. тачка 22) и став 3. За-
кона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), 
министар одбране доноси 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ САРАДЊЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ СА УДРУЖЕЊИМА КОЈА 
НЕГУЈУ ТРАДИЦИЈЕ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 

РАТОВА СРБИЈЕ 

1. Овим упутством уређује се начин сарадње Ми-
нистарства одбране и Војске Србије са удружењима 
која негују традиције ослободилачких ратова Србије 
(у даљем тексту: удружења). 

2. Министарство одбране и Војска Србије сарађу-
ју са удружењима: 

1) у обележавању годишњица значајних историј-
ских догађаја и личности; 

2) у организовању стручних скупова, трибина, округ-
лих столова, скупштина, конференција и информисању; 

3) у делатности из области културе (изложбе, пред-
ставе, промоције књига, концерти и друге културне ма-
нифестације); 

4) у издавачкој делатности; 
5) у другим активностима од обостраног интереса. 
3. Сарадња из тачке 2. овог упутства реализује се 

према исказаним потребама Министарства одбране и 
Војске Србије и удружења, а у складу са планом са-
радње за сваку календарску године.  

4. Сарадња са удружењима остварује се на један 
од следећих начина: 

1) учешћем припадника Војске Србије или деле-
гација Министарства одбране и Војске Србије у обе-
лежавању годишњица знаменитих личности и догађа-
ја, у организацији и на позив удружења према одлуци 
министра одбране или надлежног старешине;   

2) учешћем запослених у Министарству одбране 
и припадника Војске Србије на стручним скуповима 
за која су удружења благовремено доставила позив, 
радни материјал, списак и референце учесника, као и 

образложење о значају скупа за неговање војних тра-
диција према одлуци министра одбране или надлеж-
ног старешине;   

3) ангажовањем стручних лица из удружења у при-
преми и реализацији изложбених активности према пла-
ну изложбених активности; 

4) коришћењем изложбених простора у домови-
ма Војске Србије, Медија центру „Одбрана“ и војним 
музејима, фондова војних музеја и Војног архива и  
простора у војним објектима за активности удружења 
које су од значаја за одбрану (стручни скупови, три-
бине, скупштине, округли столови, конференције, ин-
формисања, изложбе, представе, промоције књига и 
др.) у складу са прописима којима се уређује матери-
јално пословање у Министарству одбране и Војсци Ср-
бије и годишњим плановима рада; 

5) коришћењем капацитета Војне штампарије „Бео-
град“ уз обезбеђивање репроматеријала према специфи-
кацији Војне штампарије „Београд“ у складу са пропи-
сима којима се уређује материјално пословање у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије; 

6) ангажовањем стручних лица из удружења у из-
ради, припреми за штампу и промоцији дела мулти-
медијалне и издавачке делатности према Годишњем 
плану израде војне литературе и мултимедијалних про-
извода у Министарству одбране и Војсци Србије; 

7) обиласком јединица и установа Министарства 
одбране и Војске Србије према плану одржавања ак-
ције „Отворени дан“ односно посебном плану или одо-
брењу надлежног старешине.  

5. Приоритет у сарадњи под једнаким условима 
имају удружења која испуњавају најмање један од сле-
дећих услова: 

1) да у свом програму обухватају активности које 
се односе на прикупљање и обраду историјске, науч-
не и стручне литературе из области неговања војних 
традиција; 

2) да учествују или организују активности посве-
ћене очувању сећања на погинуле, преминуле, рањене 
и нестале припаднике Војске у земљи и иностранству; 

3) да учествују у комеморативним манифестаци-
јама и полагању цвећа на спомен-обележја погинулих 
припадника Војске; 
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4) да покрећу, организују и одржавају културне и 
спортске манифестације у част погинулог припадни-
ка Војске; 

5) да објављују монографије, књиге и друге пу-
бликације у част погинулог припадника Војске; 

6) да афирмишу стваралачке, духовне и материјал-
не вредности из ослободилачких и одбрамбених рато-
ва Србије, Првог светског рата и Народноослободилач-
ке борбе и одбране од НАТО агресије које су са науч-
ног и историјског аспекта прихватљиве и неоспорне, 
а остале су упамћене у народном предању; 

7) да негују традиције које развијају осећање ро-
дољубља, штите национални понос и достојанство и 
развијају патриотске вредности које мотивишу на од-
брану отаџбине. 

6. Министарство одбране и Војска Србије доносе 
акта о сарадњи са удружењима на њихов захтев или 
по позиву Министарства одбране и Војске Србије, а 
према условима из тачке 5. овог упутства. 

7. Организациона јединица Министарства одбра-
не надлежна за културу и традиције, у сарадњи са над-
лежним организационим јединицама Министарства од-
бране и Генералштаба Војске Србије, израђује Годи-
шњи план сарадње Министарства одбране и Војске Ср-
бије са удружењима која испуњавају услове из тачке 5. 
овог упутства (у даљем тексту: План сарадње).  

8. Позив удружењима за достављање предлога ак-
тивности за План сарадње за наредну календарску го-
дину објављује се на званичној Интернет страници 
Министарства одбране или на други пoгодан начин 
до 1. јула текуће године.  

9. Рок за достављање предлога из тачке 8. овог 
упутства је 1. септембар текуће године.  

10. План сарадње усаглашен са организационим једи-
ницама Министарства одбране и Генералштаба Војске 
Србије и командама, јединицама и установама Војске 
Србије доставља се на одобрење министру одбране 
до 1. децембра текуће године за наредну годину. 

11. Организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за културу и традиције одобрени План са-
радње доставља удружењима до 20. децембра текуће 
године за наредну годину. 

12. Организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за културу и традиције сачињава Преглед 
удружења са којима се остварује сарадња који поред 
општих података о удружењу садржи и податке о из-
вештавању и праћењу активности сарадње са удруже-
њима. 

13. Подаци из Прегледа удружења са којима се 
остварује сарадња обрађују се, систематизују и ана-
лизирају ради унапређења планирања и спровођења 
сарадње са удружењима. 

14. Преглед удружења са којима се остварује са-
радња води се у писаном или електронском облику, а 
заштита података из Прегледа обезбеђује се у складу 
са законом.  

15. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“.      

Број 218-2 
У Београду, 25. јануара 2016. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

16. 
На основу члана 14. 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 члана 9. став 2. 
тач. 4), 5) и 6) Закона о тајности података („Служ-
бени гласник РС“, број 104/09), министар одбране 
доноси 

О Д Л У К У  
О ПРЕНОШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА И ОПОЗИВ ТАЈНОСТИ 

ПОДАТАКА НАСТАЛИХ У РАДУ 
ИНСПЕКТОРАТА ОДБРАНЕ 

1. Овлашћује се директор Инспектората одбране 
за одређивање тајности података и опозив тајности 
података насталих у раду Инспектората одбране. 

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

Број 1324-3/15 
У Београду, 22. јануара 2016. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

17. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 
и 99/14),  члана 43. став 1. тачка 6) и члана 43. став 4. 
Посебног колективног уговора за државне органе („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15), а у вези са чла-
ном 22. Правилника о изменама и допунама Правил-
ника о накнади путних и других трошкова и других при-
мања у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 
32/15), министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ВИСИНИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 

ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ 

1. Овом одлуком утврђује се висина солидарне 
помоћи члановима уже породице професионалног при-
падника Војске Србије и запосленог у Министарству 
одбране за случај смрти професионалног припадника 
Војске Србије и запосленог у Министарству одбране, 
као и професионалном припаднику Војске Србије и 
запосленом у Министарству одбране за случај смрти 
члана уже породице. 
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Висина солидарне помоћи из става 1. ове тачке 
утврђује се у нето износу 60.913 динара. 

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

Број 190-9 
У Београду, 2. фебруара 2016. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

18. 
На основу члана 9. став 2. тачка 4) Закона о тај-

ности података („Службени гласник РС“, број 104/09), 
министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ 

1. Ознаком степена тајности: „СТРОГО ПОВЕР-
ЉИВО“ означава се Одлука о начину коришћења нов-
чаних средстава и правдање расхода насталих приме-
ном посебних поступака и мера за тајно прикупљање 
података из надлежности Војнообавештајне агенције. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном војном листу“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Ова одлука садржи тајне податке који се односе 
на обавештајне послове и не треба да буду доступни 
јавности, јер би њиховим откривањем неовлашћеном 
лицу могла настати тешка штета по интересе Репу-
блике Србије. 

Тајни подаци садржани у овој одлуци не треба да 
буду доступни јавности, јер је потреба заштите при-
мене посебних поступака и мера које примењује Вој-
нообавештајна агенција у конкретном случају прете-
жнија од интереса за слободни приступ информација-
ма од јавног значаја. 

Број 197-5 
У Београду, 1. фебруара 2016. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

19. 
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о мате-

ријалној стандардизацији у Министарству одбране и 
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12), 
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Престају да важе следећи стандарди одбране: 
СОРС 3711/84 – Пријемна испитивања пловног 

објекта. Испитивања брода у вожњи на издржљивост. 
Програм испитивања. 

СОРС 3712/84 – Испитивања брода у вожњи на 
издржљивост. Испитивања из бродоградње и помор-
ства. Програм испитивања. 

СОРС 3713/84 – Испитивања брода у вожњи на 
издржљивост. Испитивања стројарства. Програм ис-
питивања. 

СОРС 3714/84 – Испитивања брода у вожњи на 
издржљивост. Испитивања из електрике. Програм ис-
питивања. 

СОРС 3715/84 – Испитивања брода у вожњи на 
издржљивост. Испитивања из електронике. Програм ис-
питивања. 

СОРС 3716/84 – Испитивања брода у вожњи на 
издржљивост. Испитивања из наоружања. Програм ис-
питивања. 

СОРС 3717/84 – Пријемна испитивања пловног 
објекта. Мјерење брзине брода на мјерној миљи. Про-
грам испитивања. 

СОРС 3718/84 – Мјерење брзине брода на мјер-
ној миљи. Испитивање из бродоградње и поморства. 
Програм испитивања. 

СОРС 3719/84 – Мјерење брзине брода на мјер-
ној миљи. Испитивање из стројарства. Програм испи-
тивања. 

СОРС 3720/84 – Мјерење брзине брода на мјер-
ној миљи. Испитивање из електронике. Програм ис-
питивања. 

СОРС 3744/84 – Пријемна испитивања пловног 
објекта. Испитивање тактичко-техничких својстава плов-
ног објекта. Опћи захтјеви. 

СОРС 3745/84 – Пријемна испитивања пловног 
објекта. Испитивање тактичко-техничких својстава 
пловног објекта. Програм испитивања. 

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања овог решења у „Службеном војном листу“. 

Број 591-1 
У Београду, 25. децембра 2015. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 

др Ненад Милорадовић, с. р. 

20. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-481 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском заставнику прве класе 
ОБРАДОВИЋ Драгољуба ДРАГОМИРУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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21. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-482 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском заставнику 

РАДОЈЧИЋ Слободана ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

22. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-493 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ДЕЦЕМБРА 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 

интендантском старијем воднику прве класе 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана МЛАДЕНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

23. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-498 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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 потпуковнику 

СРЕБРЕНОВ Ристе ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

24. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-12 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. ЈАНУАРА 2016. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 

ДЕВИЋ Васе РИСТИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

25. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-13 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. ЈАНУАРА 2016. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 

ФРАНЦИШКОВИЋ Михајла ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

26. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-16 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 2016. 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, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 

КОВАЧЕВИЋ Стеве МИЛАНКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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27. 
Н А Р Е Д Б А  број 16-1 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ЈАНУАРА 2016. 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 
обележавања јубилеја 140. годишњице оснивања 

д о д е љ у ј е  с е 
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ИЗУЗЕТАН 

ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ВОЈНОМ АРХИВУ. 
Ова наредба објављује се у „Службеном војном листу“. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

28. 
Н А Р Е Д Б А  број 16-2 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. ЈАНУАРА 2016. 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)  

д о д е љ у ј е  с е 
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС 
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

МЕДИЈА ЦЕНТРУ „ОДБРАНА“. 
Ова наредба објављује се у „Службеном војном листу“. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

29. 
Н А Р Е Д Б А  број 317-11 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБУКУ И ДОКТРИНУ 
(Ј-7) ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 16. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ 
На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 39/09) 

у н а п р е ђ у ј е  с е 
у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
АНЂЕЛКОВИЋ Милоја ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Н а ч е л н и к  
бригадни генерал 

Маринко Павловић, с. р. 

30. 
Н А Р Е Д Б А  број 1549-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБУКУ И ДОКТРИНУ 
(Ј-7) ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. 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 

потпоручнику информатичке службе 
РИСТИЋ Радомира ДУШАНУ. 

Н а ч е л н и к  
бригадни генерал 

Маринко Павловић, с. р. 

31. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-3 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 11. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. 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 

потпоручнику информатичке службе 

СОКИЋ Владимира КСЕНИЈИ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Милосав Симовић, с. р. 

32. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-10 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 22. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. 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 

пешадијском потпоручнику 

МИЛИЧЕВИЋ Јована БОЈАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Милосав Симовић, с. р. 
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33. 

Н А Р Е Д Б А  број 551-349 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 2. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. 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 

интендантском заставнику 

СТЕФАНОВИЋ Светомира СЛАВОМИРУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 

Драгослав Сладаковић, с. р. 

34. 

Н А Р Е Д Б А  број 40-270 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 

ОД 16. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. 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 

старијем воднику јединица за електронска дејства 

ЛОЈПУР Славка ВЕДРАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р.

 
35. 

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 новембру 2015. године 

Република Србија                                                                                                                                                     РСД 

Зараде Номинални индекс 

ХI 2015 

 

ХI 2015 I–ХI 2015 

Х 2015 

Просечна зарада 60.913 60.284 100,2 

Просечна зарада без пореза и доприноса 44.166 43.800 100,1 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 109 од 25. децембра 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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