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180. 

 На основу члана 170. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), председник Републике 
доноси 

П Р А В И Л О  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛА 

О ВОЈНОЈ ДИСЦИПЛИНИ 

Члан 1. 

У Правилу о војној дисциплини („Службени војни 
лист“, број 9/16), у члану 10. став 2. речи: „раније 
команде, јединице односно установе у којој је лице 
коме је изречена дисциплинска мера било на служ-
би.“ замењују се речима: „команде, јединице односно 
установе у којој је лице коме је изречена дисциплин-
ска мера на служби.“ 

Члан 2. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Ако претпостављени старешина надлежан за рас-
прављање дисциплинске одговорности сматра да је 
учињен дисциплински преступ, у обавези је да посту-
пи према прописима о расправљању одговорности за 
дисциплинске преступе. 

Ако старешина из става 1. овог члана сматра да 
је повредом војне дисциплине учињено и кривично 
дело, предмет доставља надлежном јавном тужиоцу, 
а ако сматра да то захтевају посебни интереси војне 
службе предузима мере да се таква повреда војне ди-
сциплине расправи и у дисциплинском поступку. 

Ако је учињена повреда војне дисциплине која 
по својој природи има обележја кривичног дела про-
тив Војске Србије које се према одредбама Кривич-
ног законика може расправити у дисциплинском по-
ступку, претпостављени старешина је у обавези да 
поступи према прописима о расправљању одговорно-
сти за дисциплинске преступе.“ 

Члан 3. 

После члана 56. додаје се члан 56а, који гласи: 

„Члан 56а 

По захтеву надлежног војног дисциплинског ту-
жиоца, овлашћено службено лице Војне полиције до-
води лице затечено у вршењу теже повреде војне ди-
сциплине у службене просторије надлежног војног 
дисциплинског тужиоца. 

Војни дисциплински тужилац је у обавези да до-
несе наредбу о покретању дисциплинског извиђаја, 
саслуша осумњиченог и одлучи о евентуалном поди-
зању оптужног предлога. 

Поступак из ст. 1. и 2. овог члана не може трајати 
дуже од шест часова. 

У случајевима из овог члана, надлежни војни ди-
сциплински суд је у обавези да поступа хитно.“ 

Члан 4. 

У члану 69. став 2. после речи: „ставља на терет“ 
реч: „решењем“ замењује се речју: „наредбом“. 

Члан 5. 

У члану 98. став 1. после речи: „Казне за дисци-
плинске преступе изречене“ реч: „правноснажном“ 
замењује се речју: „извршном“. 

Члан 6. 

У члану 100. став 2. после речи: „по доношењу 
наредбе о извршењу“ реч: „правноснажно“ брише се. 

Члан 7. 

У члану 107. после речи: „Дисциплинска казна 
изречена“ реч: „правноснажном“ замењује се речју: 
„извршном“. 

Члан 8. 

Ово правило ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 
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181. 
На основу члана 11. став 2. Уредбе о надлежно-

сти, делокругу, организацији и начину пословања Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) 
и члана 17. став 1. и члана 43. став 2. 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 

Р Е Ш Е Њ Е1 
о разрешењу председника, заменика председника 
и чланова Управног одбора Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 

I 

Разрешавају се дужности у Управном одбору Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника: 

1. генерал-мајор у пензији Светомир Обренчевић, 
председник, 

2. бригадни генерал Синиша Радовић, заменик пред-
седника, 

3. генерал-мајор Ђокица Петровић, члан, 
4. потпуковник Александар Турунџић, члан, 
5. потпуковник Велибор Ђошић, члан, 
6. мајор Радољуб Драгојловић, члан, 
7. заставник прве класе Милојко Милосављевић, 

члан, 
8. пуковник у пензији др Часлав Антић, члан. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“. 

24 број 119-6644/2016-1 
У Београду, 27. јула 2016. године 

Влада 
Председник,  

Александар Вучић, с. р. 

182. 
На основу члана 11. став 2. Уредбе о надлежно-

сти, делокругу, организацији и начину пословања Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) 
и члана 17. став 2. и члана 43. став 2. 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 
__________ 

1 Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 65 од 
28. јула 2016. године. 

Р Е Ш Е Њ Е2 
о именовању вршиоца дужности председника, 
вршиоца дужности заменика председника и  
вршилаца дужности чланова Управног одбора 
Фонда за социјално осигурање војних осигураника 

I 

У Управни одбор Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника именују се: 

1) за вршиоца дужности председника:  
– војни пензионер Никола Гузина; 
2) за вршиоца дужности заменика председника: 
– пуковник Стале Сталетовић, Сектор за матери-

јалне ресурсе у Министарству одбране; 
3) за вршиоце дужности чланова: 
(1) потпуковник Нермин Јусуфовић, Сектор за 

буџет и финансије у Министарству одбране, 
(2) мајор Љубомир Радевић, Сектор за буџет и 

финансије у Министарству одбране, 
(3) заставник I класе Ненад Пантош, Кабинет ми-

нистра одбране, 
(4) заставник Дејан Прошић, Управа војне поли-

ције Генералштаба Војске Србије, 
(5) војни службеник Ивана Нововић Петровић, 

Управа за војно здравство у Министарству одбране, 
(6) капетан у пензији Раде Лекић, 
(7) војни пензионер Жарко Аврамовић. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“. 

24 број 119-6646/2016-1 
У Београду, 27. јула 2016. године 

Влада 
Председник,  

Александар Вучић, с. р. 

183. 
На основу члана 13. став 2. Уредбе о надлежно-

сти, делокругу, организацији и начину пословања Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) 
и члана 17. став 1. и члана 43. став 2. 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 
__________ 

2 Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 65 од 
28. јула 2016. године. 
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Р Е Ш ЕЊ Е3 
о разрешењу председника, заменика председ-
ника и чланова Надзорног одбора Фонда за 
социјално осигурање војних осигураника 

I 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника: 

1. генерал-пуковник у пензији Божидар Бабић, пред-
седник, 

2. потпуковник др Драган Ђорђевић, заменик пред-
седника, 

3. потпуковник Велибор Ђокић, члан, 
4. мајор Љубомир Радевић, члан, 
5. мајор Милорад Јокић, члан. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“. 

24 број 119-6648/2016 
У Београду, 27. јула 2016. године 

Влада 
Председник,  

Александар Вучић, с. р. 
184. 

На основу члана 13. став 2. Уредбе о надлежно-
сти, делокругу, организацији и начину пословања Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) 
и члана 17. став 2. и члана 43. став 2. 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 

РЕШЕЊЕ4 
о именовању вршиоца дужности председника, врши-
оца дужности заменика председника и вршилаца ду-
жности чланова Надзорног одбора Фонда за социјал-

но осигурање војних осигураника 

I 

У Надзорни одбор Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника именују се: 

1) за вршиоца дужности председника: 
– бригадни генерал Синиша Радовић, Кабинет 

министра одбране; 
2) за вршиоца дужности заменика председника: 
– пуковник Радивоје Анђелковић, Управа за вој-

но здравство у Министарству одбране; 
__________ 

3 Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 65 од 28. јула 
2016. године. 

4 Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 65 од 28. јула 
2016. године. 

3) за вршиоце дужности чланова: 
(1) мајор Иван Милојевић, Сектор за материјалне 

ресурсе у Министарству одбране, 
(2) државни службеник Нада Стојановић, Секре-

таријат Министарства одбране, 
(3) војни службеник Гордана Новаковић, Сектор 

за буџет и финансије у Министарству одбране. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“. 

24 број 119-6647/2016 
У Београду, 27. јула 2016. године 

Влада 
Председник,  

Александар Вучић, с. р. 

185. 
На основу члана 178. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 –  
др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), а у вези са чланом 105. 
став 3. и чланом 106. став 3. Закона о одбрани („Службе-
ни гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон и 10/15) и члана 24. у вези са чла-
ном 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), министар од-
бране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА, 
ВИСИНЕ И НАКНАДЕ ШТЕТЕ У ВОЈСЦИ СР-
БИЈЕ И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРЕНОШЕЊА 
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О НАКНАДИ  
ШТЕТЕ НА СТАРЕШИНЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о поступку за утврђивање постоја-
ња, висине и накнаде штете у Војсци Србије и усло-
вима и начину преношења овлашћења за одлучивање 
о накнади штете на старешине Војске Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 25/10), у члану 7. после става 2. 
додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„Намера, у смислу овог правилника, постоји када 
је штетник био свестан да ће због његове против-
правне радње настати или да може настати штета, па 
је ипак ту радњу учинио. 

Крајња непажња, у смислу овог правилника, по-
стоји када штетник није употребио нити ону пажњу 
која се очекује од сваког човека просечних способно-
сти, као и онда када штетник није поступао са пове-
ћаном пажњом која се од њега захтева према прави-
лима струке и обичајима у извршавању обавезе из 
своје професионалне делатности.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 
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Члан 2. 

У члану 25. став 2. и Прилогу 9. речи: „Дирекци-
ја за имовинскоправне послове“ у одређеном падежу 
замењују се речима: „Војно правобранилаштво“ у од-
говарајућем падежу. 

Члан 3. 

У члану 28. став 1. мења се и гласи: 
„Старешина односно руководилац надлежан за 

одлучивање о штети доноси закључак о обустављању 
поступка за накнаду штете, ако је утврдио да је испу-
њен један од следећих услова: 

1) да нема штете; 
2) да нема одговорности лица против кога је спро-

веден поступак; 
3) да је штетник поступао по налогу претпоставље-

ног старешине кога је претходно писмено упозорио 
на могућу штету; 

4) да се не ради о намери или крајњој непажњи 
штетника; 

5) ако штетник пре доношења одлуке достави пи-
смену изјаву да признаје своју одговорност и прило-
жи доказ о извршеној уплати укупног износа штете 
који је утврдила Комисија односно лице за спровође-
ње поступка из члана 20. став 1. овог правилника; 

6) ако у поступку против непознатог починиоца и 
поред спроведеног поступка починилац штете остане 
непознат; 

7) ако наступи смрт штетника пре завршетка по-
ступка накнаде штете; 

8) ако штетник није доступан надлежним органи-
ма од којих је тражено његово пребивалиште или бо-
равиште.“ 

Став 3. мења се и гласи: 
„У случају из става 1. тачка 2) овог члана, посту-

пак за накнаду штете покренуће се против другог ли-
ца уколико се, у току поступка утврди да постоји од-
говорност тог лица, а у случају из тачке 3) овог члана 
поступак за накнаду штете покренуће се против одго-
ворног старешине односно руководиоца корисника 
средстава, у складу са овим правилником, под усло-
вом да није наступила застара потраживања.“ 

Члан 4. 

Члан 31. брише се. 

Члан 5. 

Члан 32. брише се. 

Члан 6. 

У члану 34. став 2. тачка 3) мења се и гласи: 
„3) постигнуту сагласност о начину исплате дуго-

ваног износа у целини, без камате или на рате, са 
припадајућом законском затезном каматом, уз могућ-
ност исплате дугованог износа стављањем админи-
стративне забране на лична примања штетника;“. 

Тачка 4) брише се. 

Члан 7. 

У члану 35. после става 1. додаје се став 2, који 
гласи: 

„У парничном поступку расправиће се и штета 
уколико штетник након закључења Споразума не из-
мири штету или део штете.“ 

Члан 8. 

Члан 38. мења се и гласи: 

„Члан 38. 

Надлежна финансијска служба у чијем делокругу 
је старање о наплати потраживања по основу накнаде 
штете дужна је да у случају из члана 35. став 2. овог 
правилника најкасније у року од 30 дана од дана ис-
тека рока за уплату односно неплаћања последње до-
спеле рате, ако се штета отплаћује у ратама, достави 
извештај надлежном старешини са износом неиспла-
ћеног дуга и обрачунатим каматама. 

Старешина из става 1. овог члана без одлагања 
доставља предлог за покретање парничног поступка 
Војном правобранилаштву. 

Војно правобранилаштво по пријему предлога из 
става 2. овог члана, као и предлога надлежног старе-
шине за покретање парничног поступка против штет-
ника из члана 35. став 1. овог правилника, који не 
прихвати закључење Споразума односно одбије да 
добровољно плати штету, уколико су испуњени усло-
ви предвиђени овим правилником и законом покре-
нуће поступак за накнаду штете пред надлежним су-
дом, а по окончању поступка, најкасније у року од 30 да-
на известиће о томе надлежну команду, јединицу од-
носно установу Војске Србије односно војну једини-
цу или војну установу која је организационо и функ-
ционално везана за Министарство одбране која је до-
ставила предлог за покретање парничног поступка 
ради књижења промена у пословним књигама и еви-
денцијама. 

Уколико Војно правобранилаштво на основу пред-
лога за покретање парничног поступка за накнаду 
штете против штетника који одбија да плати дугова-
ни износ оцени да је наступила застара или да посто-
је други законом прописани разлози због којих про-
тив штетника не треба подносити тужбу, сачиниће о 
томе службену забелешку и најкасније у року од 30 дана 
доставити је надлежном старешини који је поднео пред-
лог за покретање парничног поступка. 

На основу службене забелешке из става 4. овог 
члана, старешина надлежан за одлучивање о штети 
доноси одлуку о отпису штете на терет средстава Ре-
публике Србије, корисника Министарства одбране, 
уколико утврди да нема одговорности других лица за 
застару потраживања по основу штете.“ 
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Члан 9. 

Образац Споразума о утврђеној висини и начину 
накнаде штете који је дат у Прилогу 10. Правилника 
о поступку за утврђивање постојања, висине и накна-
де штете у Војсци Србије и условима и начину пре-
ношења овлашћења за одлучивање о накнади штете 
на старешине Војске Србије („Службени војни лист“, 
број 25/10) и чини његов саставни део замењује се 
новим обрасцем Споразума о утврђеној висини и на-
чину накнаде штете, који је дат у Прилогу 10. овог 
правилника и чини његов саставни део. 

 

Члан 10. 

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

Број 1050-59/15 
У Београду, 20. јула 2016. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р.

Прилог 10. 
СПОРАЗУМ 

О УТВРЂЕНОЈ ВИСИНИ И НАЧИНУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

На основу члана 174. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. за-
кон, 10/15 и 88/15 – УС) и члана 33. Правилника о поступку за утврђивање постојања, висине и накнаде штете 
у Војсци Србије и условима и начину преношења овлашћења за одлучивање о накнади штете на старешине 
Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 25/10 и  ___ /16), а у вези са Одлуком __________ број __________ 
од _____________, 
1. Министарство одбране и Војска Србије ___________________________________________ које заступа 
министар одбране или овлашћени старешина односно руководилац (у даљем тексту: Оштећени), 
и 
2. _____________________________ припадник Војске Србије као штетник _____________________________ 
ЈМБГ._______ __________ _____, ЛК _______________, (у даљем тексту: Штетник) закључују 

СПОРАЗУМ 
О ВИСИНИ И НАЧИНУ НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

Стране у овом споразуму споразумеле су се о следећем: 

Члан 1. 

Стране у овом споразуму сагласно констатују да је Одлуком број __________ од __________ (одлука 
надлежног старешине из члана 33. Правилника) утврђена висина штете за коју је одговоран Штетник и да она 
износи _____________________ динара (у даљем тексту: главни дуг). 

Члан 2. 

Штетник прихвата одговорност за штету учињену на средствима Републике Србије и прихвата да је на-
докнади исплатом главног дуга и законске затезне камате на овај дуг, која ће бити обрачуната по отплати 
главног дуга.15 

Члан 3. 
Штетник прихвата да главни дуг измири: 

1) у целини, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења овог споразума,  
или 
2) у __________  једнаких месечних рата, са почетком отплате од _____ године. 

Члан 4. 

Оштећени се обавезује да ће, по отплати главног дуга/последње рате главног дуга, обрачунати законску 
затезну камату на име главног дуга која почиње да тече од дана закључења овог споразума и писано обавести-
ти Штетника о износу законске затезне камате. 
__________ 

1 Део дуга који се односи на плаћање законске затезне камате чини саставни део овог споразума само у случају да се штета надок-
нађује у ратама. 
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Члан 5. 

Штетник прихвата да законску затезну камату на главни дуг измири по отплати главног дуга: 
1) у целини, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења из члана 4. овог споразума; 
2) у највише _____________ једнаких месечних рата, при чему месечна рата не може бити нижа од ______ 
__________ динара. 

Члан 6. 

Штетник се обавезује да износ главног дуга и законске затезне камате26измири: 
1) уплатом на текући рачун број _________ са позивом на број _________, у том случају рате доспевају до 
______________ у месецу, а Штетник се обавезује да након сваке месечне уплате Оштећеном доставља доказ 
о извршеној уплати; 
2) спровођењем административне забране на његову плату по основу радног односа у Министарству одбране 
и Војсци Србије, у том случају Штетник пристаје да се на основу овог споразума таква административна за-
брана и спроведе. 

Уплатом последње рате на име главног дуга/законске затезне камате, Оштећени ће Штетнику издати по-
тврду да је измирио своју обавезу. 

Члан 7. 

Штетник пристаје да се на основу овог споразума спроведе административно извршење на његова новча-
на примања по основу службе у Војсци Србије. 

Уколико у току извршења обавезе накнаде штете дође до промене послодавца, Штетник је сагласан да, на 
захтев Оштећеног, административну забрану пренесе на новог послодавца до исплате износа обрачунатог 
преосталог дела дуга по основу накнаде штете. 

Уколико у току извршења обавезе накнаде штете по овом споразуму престане радни однос Штетника у 
Министарству одбране и Војсци Србије, а Штетник не заснује нови радни однос, због чега се измирење штете 
не може вршити административном забраном код новог послодавца, Штетник се обавезује да износ обрачуна-
тог преосталог износа штете настави да измирује уплатом на текући рачун број _________________ с позивом 
на број ________________, у том случају рате доспевају до _____ у месецу, а Штетник се обавезује да након 
сваке месечне уплате Оштећеном доставља доказ о извршеној уплати. 

Члан 8. 

Оштећени се обавезују да Штетника обавесте у случају промене текућег рачуна, како би Штетник наста-
вио уредно измирење обавезе. 

Члан 9. 

Овај споразум истовремено представља и писмену изјаву Штетника којом пристаје на такво извршење. 
Уколико након закључења овог споразума, Штетник преузете обавезе не изврши на начин и у роковима како 

је то овим споразумом регулисано односно не отпочне са отплатом или не измири две узастопне месечне рате у 
року од 15 дана од када га Оштећени позове да то учини и не настави са уредном отплатом штете, Оштећени за-
држава право да против Штетника покрене поступак код надлежног суда ради наплате доспелог износа штете. 

Члан 10. 

Овај споразум има снагу извршне исправе у складу са законом и почиње да се примењује од ________________  
године. 

Члан 11. 

Овај споразум закључен је у ______ истоветних примерака, од којих Штетник добија _____ примерака, а 
остале примерке задржава надлежни старешина односно руководилац. 

 
У __________________, _________________. 
 
                        Штетник                                                                         Надлежни старешина односно руководилац 
 

_______________________________________________                                             ______________________________________________ 
                         (потпис)                                                                                                  (потпис)
__________ 

26Чл. 4. и 5, као и део текста у члану 6. став 1. овог споразума који се односи на измирење законске затезне камате чи-
ни саставни део овог споразума само у случају да се штета надокнађује у ратама. 
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186. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-305 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. 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 

мајору правне службе 
ТОШИЋ Тихослава БОЈАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

187. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-315 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 26. 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 

санитетском пуковнику 
МАРЈАНОВИЋ Алексе СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

188. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-317 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. 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 

санитетском старијем воднику прве класе 
ВАСИЉ Јоже ВЛАДИМИРУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

189. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-323 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. АВГУСТА 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 

пешадијском потпуковнику 
РАДОВИЋ Мирослава ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
 
 

190. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е578 
о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у јуну 2016. године 
Република Србија                                                                                                                                                     РСД 

Зараде Номинални индекс 
VI 2016 

 

VI 2016 I–VI 2016 
V 2016 

Просечна зарада 64.019 62.034 105,8 
Просечна зарада без пореза и доприноса 46.450 45.085 105,7 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
57Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 65 од 28. јула 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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