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148. 

 На основу члана 24, у вези са чланом 17. став 4. 
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) и члана 23. став 2. Закона о 
државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 14. став 5. 
Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, 
број 128/14) и чл. 1. и 2. Закона о печату државних и 
других органа („Службени гласник РС“, број 101/07), 
министaр одбране доноси  

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ 
ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА 
УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Лице овлашћено за пријем информације и вођење 
поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Мини-
старству одбране и Војсци Србије је потпуковник Злат-
ко Мишић, број телефона 064/8329-124, Београд, Бир-
чанинова број 5, и-мејл адреса zlatko.misic@mod.gov.rs. 

2. Лице из тачке 1. ове одлуке, по пријему инфор-
мацијe у вези са унутрашњим узбуњивањем, издаје по-
тврду о пријему информације односно сачињава запи-
сник у вези са усмено достављеном информацијом, спро-
води поступак у оквиру којег предузима потребне радње 
и прибавља доказе ради потпуног утврђивања чиње-
ничног стања и оцене основаности примљене инфор-
мације, сачињава извештај о спроведеном поступку и 
предузетим радњама који доставља министру одбра-
не и узбуњивачу. У случају да су у поступку по инфор-
мацији у вези са узбуњивањем утврђене неправилно-
сти или штетне радње, извештај о спроведеном по-
ступку садржи и предлог мера за њихово отклањање.  

Уколико се информација у вези са унутрашњим 
узбуњивањем доставља обичном или препорученом 
пошиљком на личност лица из тачке 1. ове одлуке, 
надлежна канцеларија за опште послове је у обавези 
да је достави неотворену том лицу, које даје упутство 
о њеном евидентирању. 

3. Записнике, потврде, извештаје, као и друге ак-
те настале током поступка у вези са унутрашњим уз-
буњивањем потписује лице из тачке 1. ове одлуке и 
оверава их службеним печатом организационе једи-
нице Министарства одбране у чијем је саставу.  

4. Организационе јединице Министарства одбра-
не и Генералштаба Војске Србије, органи управе у 
саставу Министарства одбране и команде, јединице и 
установе Војске Србије и војне јединице и војне уста-
нове Министарства одбране у обавези су да лицу из 
тачке 1. ове одлуке пруже неопходну помоћ ради ефи-
касног спровођења поступка, правилног и потпуног раз-
јашњења свих чињеница и околности у вези са при-
мљеном информацијом о унутрашњем узбуњивању.  

5. Ову одлуку истаћи на огласне табле у органи-
зационим јединицама Министарства одбране и Гене-
ралштаба Војске Србије, командама, јединицама и уста-
новама Војске Србије, органима управе у саставу Ми-
нистарства одбране и војним јединицама и војним 
установама Министарства одбране. 

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању лица овлашћеног за при-
јем информација и вођење поступка у вези са унутра-
шњим узбуњивањем у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, број 3/16). 

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

Број 1778-4 
У Београду, 19. јула 2016. године  

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

149. 
На основу члана 24. у вези са чланом 17. став 4. За-

кона 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) и члана 29. Уредбе о начелима и критери-
јумима за унутрашње уређење и систематизацију радних 
места у Министарству одбране („Службени гласник РС“, 
број 106/08), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

1. У Одлуци о образовању Савета за управљање 
људским ресурсима у Министарству одбране („Слу-
жбени војни лист“, бр. 27/14 и 26/15), у тачки 2. под-
тачка (8) мења се и гласи: 

„(8) разматра предлоге за постављења официра 
на формацијска места за која је формацијом предви-
ђен чин мајора, потпуковника и пуковника;“. 
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2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу“. 

 Број 11-37 
У Београду, 15. јула 2016. године  

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

150. 
На основу члана 69. ст. 1. и 3. Закона о научнои-

страживачкој делатности („Службени гласник РС“, 
бр. 110/05, 50/06, 18/10 – исправка и 112/15) и члана 10. 
тачка 6) Статута Војногеографског института („Слу-
жбени војни лист“, број 11/16), директор Војно-гео-
графског института доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ, 
ИСТРАЖИВАЧКИХ И СТРУЧНИХ ЗВАЊА 
У ВОЈНОГЕОГРАФСКОМ ИНСТИТУТУ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак за стицање 
научних, истраживачких и стручних звања у Војноге-
ографском институту (у даљем тексту: Институт). 

Члан 2. 

На поступак избора и реизбора у научна и истра-
живачка звања, начин вредновања и квантитативног 
исказивања научноистраживачких резултата, као и на 
друга питања у вези са стицањем и трајањем научних 
и истраживачких звања у Институту примењују се од-
редбе Закона о научноистраживачкој делатности („Слу-
жбени гласник РС“ бр. 110/05, 50/06, 18/10 – исправ-
ка и 112/15 – у даљем тексту: Закон), Правилника о 
поступку и начину вредновања и квантитативном ис-
казивању научноистраживачких резултата истражи-
вача („Службени гласник РС“, брoj 24/16 – у даљем 
тексту: Правилник) и овог правилника. 

II. НАУЧНА, ИСТРАЖИВАЧКА 
И СТРУЧНА ЗВАЊА 

Члан 3. 

Истраживач, у смислу Закона, јесте лице са нај-
мање високом стручном спремом односно са најмање 
завршеним основним академским студијама, које ра-
ди на научноистраживачким и развојним пословима и 
које је изабрано у звање, у складу са Законом.  

Члан 4. 

Право на стицање научних и истраживачких зва-
ња, као и на реизбор у звање имају сва лица која ис-
пуњавају услове прописане Законом и овим правил-
ником, као и наставници и сарадници високошкол-
ских установа. 

Члан 5. 

Зависно од остварених резултата у научноистра-
живачком раду, кандидат може, у складу са Законом 
и овим правилником, стећи научно звање: научни са-
радник, виши научни сарадник и научни саветник, ис-
траживачко звање: истраживач-приправник и истра-
живач-сарадник и стручно звање: стручни сарадник, 
виши стручни сарадник и стручни саветник. 

1. Научна звања 

Члан 6. 

Звање научни сарадник стиче кандидат који има 
академски односно научни назив доктора наука и об-
јављене и рецензиране научне радове и друге научно-
истраживачке резултате у складу са Законом и овим 
правилником, а који својим укупним научним радом 
показује да је оспособљен за самосталан научноистра-
живачки рад.  

Резултати који су коришћени за претходни избор 
у ово звање не могу се користити ако дође до накнад-
ног избора, а услед изгубљеног научног звања научни 
сарадник или виши научни сарадник. За избор у на-
учно звање научни сарадник вреднују се резултати из 
претходног петогодишњег периода. 

Члан 7. 

Звање виши научни сарадник може стећи канди-
дат који има научни назив доктора наука и објављене 
и рецензиране научне радове и друге научноистражи-
вачке резултате у складу са Законом и овим правил-
ником, а који укупним научним радом и квалитетом 
научноистраживачког рада доприноси развоју одгова-
рајуће научне области. 

Члан 8. 

Звање научни саветник може стећи кандидат који 
има научни назив доктора наука и објављене и рецен-
зиране научне радове и друге научноистраживачке ре-
зултате у складу са Законом и овим правилником, а који 
је квалитетом научноистраживачког рада остварио зна-
чајан допринос у развоју одговарајуће научне области. 

2. Истраживачка звања 

Члан 9. 

Звање истраживач-приправник стиче кандидат ко-
ји има завршен други степен академских студија који 
му омогућава упис на докторске академске студије са 
просечном оценом најмање осам (8) и има уписане док-
торске студије. 

Члан 10. 

Звање истраживач-сарадник може стећи кандидат 
који је у статусу студента докторских академских сту-
дија који има пријављену тему докторске дисертације, 
а који је претходне степене студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање осам (8), који се ба-
ви научноистраживачким радом и има најмање један 
објављен рецензиран научни рад, а да раније није био 
биран у звање истраживач-сарадник. 
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3. Стручна звања 

Члан 11. 

Стручно звање из члана 5. овог правилника може 
стећи кандидат у Институту уколико не испуњава услов 
за стицање неког научног или истраживачког звања.  

Услови за избор у стручно звање јесу: одговара-
јући број научних односно стручних радова и учешће у 
реализацији научноистраживачких и истраживачко- 
-развојних пројеката.  

Одговарајући број научних односно стручних ра-
дова из става 2. овог члана подразумева:  

1) за звање стручни сарадник – најмање један об-
јављен рецензиран научни или стручни рад у току пет 
година; 

2) за звање виши стручни сарадник – најмање три 
објављена рецензирана научна или стручна рада у то-
ку пет година; 

3) за звање стручни саветник – најмање пет обја-
вљених рецензираних научних или стручних радова у 
току пет година. 

III. ПОСТУПАК ИЗБОРА И РЕИЗБОРА У ЗВАЊА 

1. Подношење захтева 

Члан 12. 

Кандидат који испуњава услове прописане Зако-
ном и овим правилником може поднети Институту од-
носно Научном већу Института (у даљем тексту: На-
учно веће) захтев за избор у научно односно истражи-
вачко звање.  

Запослени у Институту који испуњава услове из 
члана 11. овог правилника може поднети Научном ве-
ћу захтев за избор у стручно звање. Уз захтев за избор 
у звање прилажу се докази о испуњености прописа-
них услова за избор у звање. 

Члан 13. 

Поступак за избор у звање односно за реизбор по-
креће Научно веће, у року од 30 дана од дана подно-
шења захтева за избор у звање. 

2. Спровођење поступка 

Поступак избора у научна звања 

Члан 14. 

Ради спровођења поступка за стицање научног зва-
ња, Научно веће приликом покретања поступка за из-
бор у звање образује комисију за оцену испуњености 
услова за избор у научно звање од најмање три члана 
која имају научно или наставно звање, компетентних 
за област науке којом се кандидат за стицање научног 
звања бави. Најмање један члан комисије мора бити из 
друге научноистраживачке организације. 

Чланови комисије за избор у научно звање не мо-
гу бити у нижем звању од звања у које се бира канди-
дат.  

Извештај комисије за избор у научно звање подо-
носи се Научном већу у складу са Законом и у року 
од 30 дана од дана покретања поступка. 

Научно веће утврђује предлог о стицању научног 
звања, у року од 90 дана од дана покретања поступка. 

Члан 15. 

Комисија за избор у научно звање подноси Науч-
ном већу извештај, који садржи:  

1) име и презиме кандидата за избор у научно зва-
ње, податке о садашњем и претходном запослењу; 

2) комплетну кандидатову библиографију са пот-
пуним референцама разврстаним према категоријама 
научног рада (М коефицијенти), уз јасну назнаку пе-
риода за који се кандидатов научни опус оцењује (код 
избора у виша научна звања од стицања претходног на-
учног звања); 

3) анализу радова који кандидата квалификују у 
предложено научно звање; 

4) цитираност објављених радова кандидата; 
5) оцену самосталности кандидата уз детаљно обра-

зложење;  
6) све видове кандидатовог ангажовања у руковође-

њу научним радом, квалитативне показатеље кандидато-
вог научног ангажмана и његовог доприноса унапређе-
њу научног и образовног рада у области за коју се бира; 

7) оцену успешности руковођења научним радом; 
8) квантитативну оцену кандидатових научних ре-

зултата која мора задовољити минималне услове дате 
у посебним табелама за поједине групације наука (При-
лог 4. Правилника); 

9) приказ кандидатове делатности у образовању и 
формирању научних кадрова; 

10) закључак са предлогом за одлучивање упућен 
надлежном већу, са назнаком оригиналног научног до-
приноса кандидата из шире и уже научне области (гра-
не и дисциплине) из које кандидат стиче звање; 

11) попуњен и потписан резиме извештаја са штам-
паним именом и научним односно наставним звањем 
потписника и називом и седиштем институције. 

У поступку стицања научних звања виши научни 
сарадник и научни саветник потребно је да извештај 
комисије садржи до пет најзначајнијих научних оства-
рења у којима је доминантан допринос кандидата у 
периоду од последњег избора у научно звање.  

Извештај комисије за избор у научно звање сачиња-
ва се у складу са Законом и доступан је јавности, нај-
мање 30 дана пре утврђивања предлога Научног већа. 

Члан 16. 

О стицању научног звања одлучују чланови На-
учног већа који су у истом или вишем научном звању 
или еквивалентном наставном звању у односу на зва-
ње у које се бира кандидат.  

Одлуку о предлогу за избор у научно звање доно-
си Научно веће већином од укупног броја чланова 
Научног већа који одлучују о избору у научно звање.  

Број чланова већа који одлучују о предлогу за из-
бор у научно звање не може бити мањи од седам. 
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Члан 17. 

Научно веће доставља одговарајућем матичном од-
бору и комисији за стицање научних звања одлуку о 
утврђивању предлога за избор у научно звање, уз следе-
ћу документацију: 

1) утврђен предлог надлежног већа за стицање науч-
ног звања кандидата; 

2) извод из записника са седнице надлежног већа, 
на којој је утврђен предлог одлуке за стицање науч-
ног звања;  

3) извештај комисије образоване ради спровође-
ња поступка за стицање научног звања; 

4) диплому о стеченом научном степену доктора 
наука или уверење о одбрањеној докторској дисерта-
цији (до промоције кандидата); 

5) одлуку о стицању претходног научног звања 
(приликом избора у више научно звање или реизбора 
у научно звање); 

6) доказ да је извештај био доступан научној јав-
ности у року предвиђеном Законом; 

7) резиме извештаја о кандидату за стицање научног 
звања. 

Члан 18. 

Избором у научно звање истраживач стиче право 
уписа у Регистар истраживача у складу са Законом.  

Звање научни саветник је трајно. Звање виши на-
учни сарадник и звање научни сарадник стиче се за 
период од пет година, са могућношћу два реизбора. 

Поступак избора у истраживачка 
и стручна звања 

Члан 19. 

Ради спровођења поступка за избор у истраживач-
ка и стручна звања, Научно веће приликом покретања 
поступка за избор у звања образује комисију од нај-
мање три члана који имају научно или наставно зва-
ње, компетентних за област науке којом се кандидат 
за стицање истраживачког или стручног звања бави.  

Комисија за избор у истраживачко и стручно зва-
ње у обавези је да у складу са Законом, у року од 30 
дана од дана када је образована поднесе Научном ве-
ћу извештај о кандидату.  

Члан 20. 

Извештај комисије за избор у истраживачко и струч-
но звање садржи: 

1) име и презиме кандидата за избор у истражи-
вачко звање; 

2) податке о садашњем и претходном запослењу, 
преглед стручног и научног рада; 

3) оцену стручног и научног рада кандидата за прет-
ходни изборни период; 

4) оцену о томе да ли су испуњени услови за сти-
цање истраживачког звања; 

5) предлог научном већу за одлучивање. 

Извештај комисије за избор у истраживачко и струч-
но звање подноси се научном, односно наставно-науч-
ном већу које је комисију образовало. 

Извештај комисије за избор у истраживачко и струч-
но звање биће доступан јавности, најмање 30 дана пре 
доношења одлуке Научног већа. 

Члан 21. 

Одлуку о избору у истраживачка и стручна звања 
доноси Научно веће већином од укупног броја својих 
чланова у року од 90 дана од дана када је покренут 
поступак за избор у истраживачко односно стручно 
звање. 

Члан 22. 

Уколико Научно веће, у смислу члана 21. овог пра-
вилника, не донесе одлуку о стицању звања у року или 
донесе одлуку којом се одбија избор кандидата који 
се бира у звање, кандидат може у року од 15 дана да 
поднесе приговор Научном већу.  

Научно веће у року од 30 дана од дана пријема 
приговора прихвата или одбија приговор.  

Ако Научно веће прихвати приговор, образује ко-
мисију која понавља поступак избора у звање.  

Научно веће је у обавези да донесе нову одлуку 
најкасније 90 дана од дана пријема приговора.  

Уколико у поновном поступку Научно веће по дру-
ги пут не изабере кандидата, његова одлука је коначна. 

Члан 23. 

Звање истраживач-приправник стиче се за пери-
од од пет година, без права реизбора.  

Звање истраживач-сарадник стиче се за период од 
пет година, са могућношћу једног реизбора.  

Стручна звања стичу се за период од три године, 
са могућношћу два реизбора. 

Члан 24. 

На захтев кандидата са научним односно истра-
живачким звањем, Научно веће покреће поступак за 
избор у више звање односно за реизбор шест месеци 
пре истека рока из члана 23. овог правилника.  

На захтев истраживача са стручним звањем, На-
учно веће покреће поступак за избор у више звање од-
носно за реизбор, најмање 90 дана пре истека рока из 
члана 23. овог правилника.  

Поступак за избор у више звање може се покре-
нути и раније, на образложен захтев кандидата. 

Трајање звања и поступак реизбора 

Члан 25. 

Трајање звања и поступак реизбора спроводи се у 
складу са Законом. 
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Члан 26. 

Стечена научна и истраживачка звања истражи-
вача престају да важе: 

1) истеком рока на који је истраживач изабран или 
реизабран; 

2) избором у више звање; 
3) одузимањем звања. 
Поступак одузимања звања уређен је Законом.  
Стечена стручна звања престају да важе: 
1) истеком рока на који је истраживач изабран или 

реизабран; 
2) избором у више звање; 
3) одузимањем звања на основу посебне одлуке 

Научног већа. 

IV. ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА  

Члан 27. 

Кандидати који су стекли научна звања до ступа-
ња на снагу овог правилника задржавају то звање за 
период на који су изабрани. 

V. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

Члан 28. 

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

Број 40-64 
У Београду, 14. јула 2016. године 

Д и р е к т о р 
пуковник 

доц. др Стеван Радојчић, с. р. 

151. 
У К А З  број 1-9 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 6. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

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

п р о и з в о д е  с е  

у чин поручника музичке службе 
дипломирани музичар – кларинетиста 
ЂОРЂЕВИЋ Миодрага ПЕТАР; 

у чин поручника грађевинске службе 
дипломирани инжењер грађевинарства 
ЈАНКОВИЋ Марјана МАРИЈАНА. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

152. 
У К А З  број 1-10 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 21. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

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

п р о и з в о д и  с е  

КАДЕТ CXXVI КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

у чин потпоручника 
СТАНКОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Производи се 
са даном 8. септембра 2006. године. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

153. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-269 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 29. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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) 

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

у чин мајора артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 
капетан 
ЛУКОВИЋ Десимира БОРКО. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

154. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-274 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 
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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 поручника музичке службе 
ЂОРЂЕВИЋ Миодрага ПЕТАР; 

у чину поручника грађевинске службе 
ЈАНКОВИЋ Марјана МАРИЈАНА. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

155. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-234 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

санитетском пуковнику  
РОГАНОВИЋ Блаже ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

156. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-238 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 18. став 1. тачка 7. 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 информатичке службе 
КРВАВАЦ Андрије ИВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

157. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-241 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

пешадијског пуковнику  
ЧОТРИЋ Богдана РАДЕНКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

158. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-242 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

артиљеријском потпуковнику  
БОЈАНОВИЋ Милосава МИЛОВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

159. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-243 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

заставнику прве класе техничке службе 
ЖАРКОВИЋ Радише БОЈАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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160. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-249 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 18. став 1. тачка 7. 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 

мајору техничке службе 
МЕЧАНИН Владимира СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

161. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-254 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

мајору техничке службе 
БОЖОВИЋ Благоја СЛАВКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

162. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-278 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 18. став 1. тачка 7. 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 

пуковнику геодетске службе 
РАДОЈЧИЋ Милана СТЕВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

163. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-286 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

пуковнику телекомуникација 
РАДЕНКОВИЋ Богољуба ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

164. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-287 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 6. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 18. став 1. тачка 7. 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 техничке службе 
ВАСИЛИЈЕВИЋ Милана АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

165. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-296 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 18. став 1. тачка 7. 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 техничке службе 
РАДОВАНОВИЋ Миленка МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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166. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-297 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и члана 18. став 1. тачка 7. 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 информатичке службе 
ИЛИЋ Дамњана ДЕЈАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

167. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-298 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. За-
кона 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) и 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 

мајору информатичке службе 
ГОРДАНИЋ Живорада ДАРКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

168. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-237 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. 
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) и члана 258. тач. 1) и 2) Закона 
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10)  

о г л а ш а в а  с е  н и ш т а в о м 

Наредба министра одбране, број 1-129 од 29. марта 
2016. године, у делу који се односи на пријем у профе-
сионалну војну службу на неодређено време у својству 
официра санитетске службе потпоручника у резерви 
ВЕЉКОВИЋ Љубише АНЕ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

169. 
Н А Р Е Д Б А број 1-680 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 9. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1) подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањи-
ма у служби и другим односима у служби у Војсци Ср-
бије („Службени војни лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику атомско-биолошко-хемијске службе 
БАТАЛО Петра СИНИШИ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 

170. 
Н А Р Е Д Б А број 1-693 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. подтачка 4) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпоручнику 
ЋЕБИЋ Радоја МИЛОШУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 

171. 
Н А Р Е Д Б А број 1-695 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику атомско-биолошко-хемијске 
службе 
ЂОРЂЕВИЋ Миодрага БОЈАНУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
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172. 
Н А Р Е Д Б А број 1628-3 

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 
ОД 4. МАРТА 2016. 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 старијем воднику прве класе 
НАКИЋ Радета НЕНАДУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 

Зоран Величковић, с. р. 
173. 

Н А Р Е Д Б А број 2088-3 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 

ОД 23. МАРТА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе техничке службе 
РУВИДИЋ Светозара ЗОРАНУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 

Зоран Величковић, с. р. 
174. 

Н А Р Е Д Б А број 3369-2 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 

ОД 13. МАЈА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе информатичке службе 
ЗЛАТАНОВИЋ Милорада АЛЕКСАНДРУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 

Зоран Величковић, с. р. 

175. 
Н А Р Е Д Б А број 4-16 

КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 
ОД 18. ЈАНУАРА 2016. 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 

заставнику јединица за електронска дејства 
НИКОЛИЋ Милана ВЕСЕЛИНУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р. 
176. 

Н А Р Е Д Б А број 4-74 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 
ОД 2. МАРТА 2016. 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 

заставнику јединица за електронска дејства 

ЛУКИЋ Зорана ВОЈИСЛАВУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р. 
177. 

Н А Р Е Д Б А број 4-82 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 
ОД 14. МАРТА 2016. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику јединица за електронска дејства 

ПЕШИЋ Драгице ДРАГОЉУБУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р. 
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178. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е1 
о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у априлу 2016. године 

Република Србија                                                                                                                                                     РСД 

Зараде Номинални индекс 

IV 2016. 

 

IV 2016 I–IV 2016 
III 2016. 

Просечна зарада 67.464 61.914 107.0 

Просечна зарада без пореза и доприноса 49.249 45.026 107.4 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

179. 
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 мају 2016. године 

Република Србија                                                                                                                                                     РСД 

Зараде Номинални индекс 

V 2016. 

 

V 2016 I–V 2016 
IV 2016. 

Просечна зарада 60.520 61.633 89,7 

Просечна зарада без пореза и доприноса 43.951 44.809 89,2 
 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
1 Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 48 од 25. маја 2016. године. 
2 Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 59 од 28. јуна 2016. 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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