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194. 

На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и системaтизације формацијских места у Војсци 
Србије (,,Службени гласник РС“, број 106/08), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФОРМАЦИЈСКИХ ЧИНОВА И ПОЛОЖАЈНИХ 

ГРУПА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА 

Члан 1. 

У Правилнику за одређивање формацијских чинова и положајних група формацијских места официра и 
подофицира (,,Службени војни лист“, бр. 27/09, 17/10, 31/10, 6/11, 18/14, 15/15, 24/15 и 37/15), у члану 3, по-
сле табеле са називом: ,,Школски центар ветеринарске службе“ додаје се табела са називом: ,,Списак ду-
жности у Балканским медицинским снагама“, која гласи: 

Списак дужности у Балканским медицинским снагама 

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 

1 2 3 4 

Командант Балканских медицинских снага пп 9  

Командант медицинских снага пп 10  

Референт за логистичку подршку пп 11  

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном војном листу“. 

Број 1000-3 
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195. 
На основу члана 14. став 2. тачка 59) и став 3, а у вези са чланом 23а Закона о одбрани („Службени гла-

сник 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 ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОГИНУЛИМ, НЕСТАЛИМ, РАЊЕНИМ, ЗАРОБЉЕНИМ И УБИЈЕНИМ ПРИПАД-
НИЦИМА ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД 1991. ДО 19. МАЈА 1992. ГОДИНЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ О НЕСТАЛИМ И ПОГИНУЛИМ ПРИПАДНИЦИМА 

ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА 
ЗА ПЕРИОД 1998. И 1999. ГОДИНА 

1. Овим упутством уређује се начин вођења евиденције о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и уби-
јеним припадницима оружаних снага бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије за период од 
1991. до 19. маја 1992. године и евиденције о несталим и погинулим припадницима Војске Југославије на терито-
рији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за период од 23. марта 1998. до 26. јуна 1999. године (у даљем 
тексту: евиденције) и начин издавања исправа у вези са остваривањем права по основу учешћа у оружаним су-
кобима и борбеним дејствима на подручју бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Саве-
зне Републике Југославије физичким лицима и органима државне управе који решавају о правима по основу 
учешћа у оружаним снагама и борбеним дејствима.  

2. Поједини појмови који се користе у овом упутству имају следеће значење: 
1) податак представља електронски израђен, штампани или писани документ настао на основу записа ко-

јим се утврђује веродостојност догађаја (топографска или географска карта, шема, табела, цртеж, фотографи-
ја, графикон, презентација, база података, видео-запис, аудио-запис или физички предмет односно изворни и 
репродуковани електронски израђен, писани, цртани, штампани, фотокопирани, филмовани, фонографисани, 
читљиво писаћом машином, или на други начин примљен, створен односно забележен материјал без обзира 
на форму и формат бележења); 

2) правно релевантна доказна средства подразумевају документа надлежног органа – институције ко-
јим се утврђују битне чињенице од значаја за вођење евиденција из тачке 3. овог упутства: дневна заповест, наре-
ђење, борбени и оперативни извештаји, ратни дневник, оперативни дневник, дневни оперативни извештај, списак 
рањених и погинулих припадника војне поште, извештај о ванредном догађају, извештај о повређивању, уверење о 
околностима рањавања – погибије припадника војне поште, јединични картон, обрасци евиденције војних об-
везника, извештај лекара о повреди – смрти, протокол о пруженим медицинским услугама, протокол системат-
ских и контролних здравствених прегледа, протокол повређених и оболелих, протокол рањених и погинулих, 
отпусна листа, листа налаза лекарских специјалистичких прегледа и испитивања војних обвезника, упутница за 
упућивање лица на здравственој заштити у Војсци у војну здравствену установу, упутница за упућивање лица 
на здравственој заштити у Војсци Југославије у цивилну здравствену установу ради пружања медицинских 
услуга, решење о оцењивању здравствене способности војних обвезника, извештај са ексхумације, извештај 
лекара судске медицине, извештај службе мртвозорства, извод из матичне књиге умрлих, Извештај Комисије 
за нестала лица Владе Републике Србије, извештај надлежних органа о извршеном увиђају, војна књижица и 
здравствена књижица; 

3) овлашћена лица су лица из организационих јединица и установа Министарства одбране и команди и 
јединица Војске Србије која су наредбом претпостављеног старешине одређена да располажу подацима који 
су од утицаја за вођење евиденција, као и лица одређена формацијском дужношћу за вођење јединствене еви-
денције о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадницима Војске у саставу организационe 
јединицe Министарства одбране надлежнe за културу и традиције. 

3. Садржај евиденције прописан је чланом 23а став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 
116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), а измена података из евиденције може се вршити 
на основу правно релевантних доказних средстава. 

4. Oрганизациона јединица Министарства одбране надлежна за културу и традиције води евиденције из 
тачке 1. овог упутства, а јединице и установе Министарства одбране и команде и јединице Војске Србије које 
располажу подацима о припадницима из свог састава, у обавези су да предметне податке редовно, у складу са 
сваком насталом променом која утиче на садржај евиденције, достављају организационој јединици Министар-
ства одбране надлежној за вођење евиденције.  
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5. Евиденције се воде ручно, у писаном или електронском облику попуњавањем прописаних образаца ко-
ришћењем персоналних рачунара овлашћених лица или у мрежном окружењу, а заштита података из евиден-
ције обезбеђује се у складу са законом. 

6. Овлашћена лица воде евиденције на Обрасцу Ев-1 и Обрасцу Ев-2. 
Образац Ев-1 и Образац Ев-2 одштампани су уз ово упутство и чине његов саставни део. 
7. Образац Ев-1 и Образац Ев-2 представља појединачни картон погинулог, несталог, рањеног, заробље-

ног и убијеног припадника Војске у који се уносе подаци: име, име оца или мајке, презиме, дан, месец, година 
и место рођења, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), пребивалиште, статус (идентификација), нацио-
налност, чин, стање, место стања, датум стања, опис стања, назив установе у којој је лице лечено, порекло по-
датака, као и остали подаци о спроведеним активностима у вези са проналажењем лица, на основу којих се 
врши провера, обрада и унос података у евиденцијама. 

8. Приликом измена или брисања података у појединачном картону погинулог, несталог, рањеног, заробље-
ног и убијеног припадника Војске, овлашћено лице сачињава службену забелешку о разлозима поступања која се 
архивира заједно са валидном документацијом и чува трајно у складу са Правилом службене преписке у Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 23/09) и Листом категорија регистратурског материјала с роковима чувања 
у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 23/09). 

9. Измену података у појединачном картону погинулог, несталог, рањеног, заробљеног и убијеног припад-
ника Војске може вршити само овлашћено лице на основу правно релевантних доказних средстава, у складу 
са законом. 

10. Правно релевантна доказна средства о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадни-
цима Војске чувају се трајно, у одговарајућим појединачним досијеима и као скенирана документа у елек-
тронском облику, на серверу рачунарске мреже надлежне организационе јединице Министарства одбране или 
на персоналним рачунарима овлашћених лица. 

11. Евиденције се воде у облику књига евиденција погинулих, несталих, рањених, заробљених и убијених 
припадника Војске које се формирају од механографски умножених појединачних картона (Образац Ев-1 и 
Образац Ев-2), на листовима формата А-4 који су означени редним бројем и повезани јемствеником у књигу са 
тврдим корицама, чији се укупан број страна оверава потписом одговорног лица и печатом организационе једи-
нице Министарства одбране надлежне за вођење евиденције. На корици књиге евиденција исписује се назив 
евиденције, редни број књиге и назив надлежне организационе јединице Министарства одбране за вођење 
евиденција. 

12. Уз књиге евиденција погинулих, несталих, рањених, заробљених и убијених припадника Војске чувају се 
и одговарајући појединачни досијеи са документацијом на основу које су извршени уписи у појединачне кар-
тоне погинулог, несталог, рањеног, заробљеног и убијеног припадника Војске. 

13. Организациона јединица Министарства одбране надлежна за културу и традиције према поднетим зах-
тевима издаје исправе из тачке 1. овог упутства физичким лицима о чијим правима се решава на основу пода-
така о учешћу у оружаним снагама и борбеним дејствима, као и органима државне управе који у складу са за-
коном решавају о правима по основу учешћа у оружаним снагама и борбеним дејствима. 

14. Исправе из тачке 13. овог упутства издају се на основу ажурних података у евиденцијама, у складу са 
одредбама закона којим се уређује управни поступак и закона којим се уређује заштита података о личности. 

15. Организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије у обавези су да поступају према од-
редбама овог упутства у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог упутства. 

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

Број 894-26 
У Београду, 6. септембра 2016. године  

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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Образац Ев-1 
Редни број ___  

 
ПОЈЕДИНАЧНИ КАРТОН 

О ПОГИНУЛОМ, НЕСТАЛОМ, РАЊЕНОМ, ЗАРОБЉЕНОМ И УБИЈЕНОМ  ПРИПАДНИКУ 
ОРУЖАНИХ СНАГА БИВž/ШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 26. ЈУНА 1991. ГОДИНЕ ДО 19. МАЈА 1992. ГОДИНЕ 
 
 
 

 

МЕМОРАНДУМ – ШТАМБИЉ 

 

ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПОДАТАКА 
погинулих, несталих, рањених, заробљених и убијених 
припадника оружаних снага бивше СФРЈ за период 

од 26. јуна 1991. до 19. маја 1992. године 
 

Број – 
 
 
 

  
 

                      (попуњава овлашћено лице) 
 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОГИНУЛОМ, НЕСТАЛОМ, РАЊЕНОМ, ЗАРОБЉЕНОМ                          
И УБИЈЕНОМ ПРИПАДНИКУ ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СФРЈ 

    
ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ  
   
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА              
    
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА  
    
НАЦИОНАЛНОСТ  
    
СТАТУС ЛИЦА (официр, подофицир, војник, 
цивилно лице, војни обвезник ... ) 

 

    
ДАТУМ ДОГАЂАЈА – ПОГИБИЈЕ, НЕСТАНКА, 
РАЊАВАЊА, ЗАРОБЉАВАЊА ИЛИ УБИСТВА 
ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ 
СФРЈ 

 

    
ВОЈНА ПОШТА (РАТНА ЈЕДИНИЦА) У КОЈОЈ ЈЕ 
НАСТАО ДОГАЂАЈ (број војне поште – ратна 
јединица – и место) 

 

    
МЕСТО ДОГАЂАЈА (место, општина, Република 
бивше СФРЈ) 

 

    
ОКОЛНОСТИ ДОГАЂАЈА (погинуо, нестао, рањен, 
заробљен или убијен у току ратних дејстава приликом 
... или ...) 
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УВЕРЕЊЕ О ДОГАЂАЈУ (ко је издао документ: 
уверење о погибији, убиству или рањавању – Војно-
медицинска академија, војна болница, здравствена 
установа ... – као и уверење о нестанку и заробља-
вању) 

 

    
КРАТАК ОПИС ДОГАЂАЈА (опис погибије, 
нестанка, рањавања, заробљавања или убиства) 

 
 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ДОГАЂАЈА  (на основу којег акта је 
евидентиран догађај – ратни дневник – редни број/ 
страна, оперативни извештај, забелешка, извештај ...) 

 

 
ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК – ВОЈНА ПОШТА 
(РАТНА ЈЕДИНИЦА) – само за расформиране 

 

 
Место  

Гробље  

Гробно место  

ПОДАЦИ О САХРАНИ ПОГИНУЛОГ И УБИЈЕНОГ 
ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ 
СФРЈ 

Датум сахране  
 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ НАСТРАДАЛОГ ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СФРЈ 
 
 
 
 
 

  
  
  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/СРОДСТВО 

  
 
 
 
 

 

  

МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА  
 
 

_______________________________________________________________________________ 

(улица и број) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
___________________________________________    

   Поштански број – ПАК                        (место – општина) 

 
 
 

        

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, и-мејл  
 
 
  

Напомена: Податке уписати штампаним словима. 
  

 
 
    

__________________________ 
                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

 (М. П.)   _____________________________ 
                      (потпис надлежног старешине) 
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       Образац Ев-2 
                                                                                                                                                           Редни број __ 

ПОЈЕДИНАЧНИ КАРТОН 
О НЕСТАЛОМ И ПОГИНУЛОМ ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА 
ЗА ПЕРИОД ОД 23. МАРТА 1998. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 1999. ГОДИНЕ 

 
 
 

 

МЕМОРАНДУМ – ШТАМБИЉ 
 
 

ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПОДАТАКА 
несталих и погинулих припадника Војске Југославије 
на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија 
за период од 23. марта 1998. до 26. јуна 1999. године 

 

      Број – 
 
 
 

   

           (попуњава овлашћено лице) 
 

 
 
 

ПОДАЦИ О НЕСТАЛОМ И ПОГИНУЛОМ ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ           
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА 

    
ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ  

   
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА              
    
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА  

    
НАЦИОНАЛНОСТ  

    
СТАТУС ЛИЦА (официр, подофицир, војник, 
цивилно лице, војни обвезник ...) 

 

    
ДАТУМ ДОГАЂАЈА – НЕСТАНКА ИЛИ 
ПОГИБИЈЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 

    
ВОЈНА ПОШТА (РАТНА ЈЕДИНИЦА) У КОЈОЈ 
ЈЕ НАСТАО ДОГАЂАЈ (број војне поште – ратна 
јединица – и место) 

 

    
МЕСТО ДОГАЂАЈА (ближа локација, место, 
општина) 

 

    
ОКОЛНОСТИ ДОГАЂАЈА (погинуо или нестао у 
току ратних дејстава приликом .....или ...) 
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УВЕРЕЊЕ О ДОГАЂАЈУ (ко је издао документ: 
уверење о погибији или ... – Војномедицинска 
академија, војна болница, здравствена установа ... – 
као и уверење о нестанку или ...) 

 

 
КРАТАК ОПИС ДОГАЂАЈА (опис погибије, 
нестанка или ....) 

 

   
ЕВИДЕНЦИЈА ДОГАЂАЈА (на основу којег акта 
је евидентиран догађај – ратни дневник – редни 
број/ страна, оперативни извештај, забелешка, 
извештај и сл.) 

 

  
  

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК – ВОЈНА ПОШТА 
(РАТНА ЈЕДИНИЦА) – само за расформиране 

 

  
  

Место  

Гробље  

Гробно место  
ПОДАЦИ О САХРАНИ ПОГИНУЛОГ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Датум сахране  
 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ НАСТРАДАЛОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
 
 
 
 
 

  
  
  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/СРОДСТВО 

  
 
 
 
 
 

МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА  
 
 

_________________________________________________________________________________ 

(улица и број) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
______________________________________ 

   Поштански број – ПАК                            (место – општина) 

 
 
 

        

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, и-мејл  
 

  

Напомена: Податке уписати штампаним словима. 
 

 
  

__________________________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 (М. П.)   _____________________________ 
              (потпис надлежног старешине) 
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196. 
На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета за 

научноистраживачку делатност у Министарству одбра-
не („Службени војни лист“, број 25/14) и члана 23. По-
словника о раду Савета за научноистраживачку делат-
ност у Министарству одбране („Службени војни лист“, 
бр. 2/09 и 25/13), председник Савета за научноистра-
живачку делатност у Министарству одбране доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУСТАЛНОГ 
РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧ-
КУ ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ О 
НОРМАТИВНО-ПРАВНОМ УРЕЂЕЊУ ОБЛАСТИ 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 

1. У Решењу о образовању Сталног радног тела Са-
вета за научноистраживачку делатност у Министарству 
одбране о нормативно-правном уређењу области научно-
истраживачке делатности у систему одбране („Службе-
ни војни лист“, број 10/13), тачка 3. мења се и гласи: 

„3. У Стално радно тело именују се: 
(1) за председника – Небојша Николић, вршилац 

дужности секретара Министарства одбране; 
(2) за секретара – Марина Дуњић, војни службе-

ник из Управе за стратегијско планирање; 
(3) за чланове: 

– Нада Стојановић, државни службеник из Прав-
не управе; 

– пуковник Слободан Кисић из Универзитета од-
бране; 

– Драгана Гаковић, државни службеник из Сек-
тора за материјалне ресурсе; 

– др Драгољуб Вујић, војни службеник из Вој-
нотехничког института; 

– мајор Бојан Ивковић из Војног кабинета пред-
седника Републике Србије. 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 11-306 
У Београду, 30. августа 2016. године 

Председник 
Савета за научноистраживачку делатност 

у Министарству одбране 
Ненад Нерић, с. р. 

197. 
На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета за 

научноистраживачку делатност у Министарству одбра-
не („Службени војни лист“, број 25/14) и члана 23. По-
словника о раду Савета за научноистраживачку делат-
ност у Министарству одбране („Службени војни лист“, 
бр. 2/09 и 25/13), председник Савета за научноистра-
живачку делатност у Министарству одбране доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ 
РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧ-

КУ ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
О ФИНАНСИРАЊУ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА 

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

1. У Решењу о образовању Сталног радног тела Са-
вета за научноистраживачку делатност у Министарству 
одбране о финансирању кључних пројеката од значаја за 
одбрану („Службени војни лист“, број 10/13), тачка 3. 
мења се и гласи: 

„3. У Стално радно тело именују се: 
(1) за председника – Радмила Јагодић, вршилац 

дужности помоћника министра одбране за буџет и фи-
нансије; 

(2) за секретара – мајор др Далибор Петровић из 
Управе за стратегијско планирање; 

(3) за чланове: 
– пуковник др Саша Трандафиловић, начелник 

Управе за буџет; 
– потпуковник Горан Гачић из Управе за плани-

рање и развој Генералштаба Војске Србије; 
– проф. др Мирјана Животић – Вановић из Уни-

верзитета одбране; 
– војни службеник Зоран Мартиновић из Војно-

техничког института. 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 11-307 
У Београду, 30. августа 2016. године 

Председник 
Савета за научноистраживачку делатност 

у Министарству одбране 
Ненад Нерић, с. р. 
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198. 
У К А З  број 1-13 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 10. АВГУСТА 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  

у чин ветеринарског поручника 
доктор ветеринарске медицине 
СТАРЧЕВИЋ Петра МАРИЈА. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

199. 
У К А З  број 1-14 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 26. АВГУСТА 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  

СЛУШАОЦИ 133. класе слушалаца за резервне офи-
цире рода пешадија, рођени назначених датума, у еви-
денцији наведених регионалних центара Министарства 
одбране, и то: 

у чин пешадијског потпоручника у резерви 
водници: 
БОГДАНОВИЋ Паје Ненад, 27. VII 1992, Ваљево; 
БОШЊАКОВИЋ Милије Бранко, 27. III 1990, Ваљево; 
ВЛАХОВИЋ Радоја Вук, 8. II 1989, Београд; 
КОЛАШИНАЦ Звонка Миладин, 4. ХII 1992, Крагујевац; 
КОПРИВИЦА Владе Никола, 2. VIII 1986, Београд; 
ОБРАДОВИЋ Зарије Петар, 17. IХ 1991, Ниш; 
ОГРИЗОВИЋ Бошка Иван, 9. VIII 1986, Нови Сад; 
ТЕОФИЛОВИЋ Живадина Ненад, 22. VII 1987, Крагу-
јевац. 

СЛУШАОЦИ 95. класе слушалаца за резервне офи-
цире рода оклопне јединице, рођени назначених дату-
ма, у евиденцији наведених регионалних центара Ми-
нистарства одбране, и то: 

у чин потпоручника оклопних јединица у резерви 
водници: 
ЈАНКОВИЋ Бранислава Александар, 15. III 1992, Бе-
оград; 
МИЈУКОВИЋ Стевана Милутин, 19. ХII 1991, Београд; 
МИЛЕТИЋ Мирољуба Стеван, 10. ХII 1993, Ниш; 
МИЛОВАНОВИЋ Драгана Марко, 19. III 1992, Кра-
гујевац; 
НИКОЛИЋ Младенка Марко, 24. VIII 1989, Ниш; 
РАНЧИЋ Миомира Марко, 10. III 1988, Ниш; 
СТОЈКОВИЋ Раце Милош, 26. ХII 1988, Крагујевац. 

СЛУШАОЦИ 113. класе слушалаца за резервне офи-
цире рода инжињерија, рођени назначених датума, у 
евиденцији наведених регионалних центара Министар-
ства одбране, и то: 
у чин инжињеријског потпоручника у резерви 
водници: 
БИЛАВ Слободана Стефан, 25. ХII 1991, Ниш; 
МАРКОВИЋ Милете Данило, 25. III 1988, Београд; 
МИЛНОВИЋ Владе Слободан, 12. VIII 1989, Нови Сад; 
ПЕРОВИЋ Горана Милош, 18. IV 1990, Ниш; 
САВИЋ Милана Марко, 1. II 1989, Ниш; 
СТАНОЈЕВИЋ Слободана Сретен, 25. VII 1990, Ниш; 
СТОЈАНОВИЋ Зорана Филип, 23. V 1988, Београд; 
ЋАЛДОВИЋ Миленка Слободанка, 21. IХ 1989, Ваљево; 
ШЕХОВИЋ Семира Енес, 22. VI 1990, Крагујевац. 

СЛУШАОЦИ 115. класе слушалаца за резервне офи-
цире рода артиљеријско-ракетне јединице за противва-
здухопловна дејства, рођени назначених датума, у еви-
денцији наведених регионалних центара Министарства 
одбране, и то: 
у чин потпоручника артиљеријско-ракетних једи-
ница за противваздухопловна дејства у резерви 
водници: 
ГРОМОВИЋ Владана Ана, 29. IV 1988, Крагујевац; 
ЂОРЂЕВИЋ Јовице Ивана, 31. VII 1986, Крагујевац; 
МАЈСТОРОВИЋ Мијодрага Дејан, 24. VI 1993, Ваљево; 
ПЕШИЋ Горана Филип, 2. VI 1989, Ниш; 
СТОЈЧЕВСКИ Столета Александар, 23. IХ 1992, Ваљево. 

СЛУШАОЦИ 100. класе слушалаца за резервне офи-
цире службе телекомуникације, рођени назначених да-
тума, у евиденцији наведених регионалних центара Ми-
нистарства одбране, и то: 
у чин потпоручника телекомуникација у резерви 
водници: 
АНТИЋ Срђана Немања, 6. III 1992, Ниш; 
АНТОНИЋ Остоје Милан, 5. III 1993, Нови Сад; 
ГАЛИЋ Миломира Никола, 2. III 1992, Крагујевац; 
МИТРОВИЋ Драгана Звонимир, 7. I 1988, Ниш; 
МИЦКОВИЋ Новице Александар, 9. ХII 1991, Ниш; 
ПРТИНИЋ Душка Александар, 27. Х 1990, Београд. 

СЛУШАОЦИ 9. класе слушалаца за резервне офи-
цире санитетске службе, рођени назначених датума, у 
евиденцији наведених регионалних центара Министар-
ства одбране, и то: 
у чин санитетског потпоручника у резерви 
водници: 
ГАВРИЛОВИЋ Бранка Михајло, 16. II 1990, Београд; 
ДАНИЛОВИЋ Андреје Марија, 22. VI 1986, Београд; 
ПЕРИШИЋ Живорада Јасмина, 4. V 1990, Ваљево; 
МИЛИЋ Крсте Миљана, 17. V 1988, Ниш; 
СТАЈИЋ Срђана Милан, 29. Х 1989, Ниш; 
СТОЈАНОВИЋ Радисава Ненад, 29. VII 1988, Ниш. 

Производе се са даном 26. августа 2016. године. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 
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200. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-310 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. 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) 

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 пешадијског потпоручника 
потпоручник у резерви 
МАРИЋ Љубише НЕМАЊА; 

у чину интендантског потпоручника 
потпоручник у резерви 
ЖМУКИЋ Зорана САША. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

201. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-353 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 29. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ 

На основу 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) 

п р и м а  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 ветеринарског поручника 
СТАРЧЕВИЋ Петра МАРИЈА. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

202. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-324 
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 

мајору техничке службе 
СТАНОЈЛОВИЋ Велимира ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

203. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-325 
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 

мајору геодетске службе 
КОСТИЋ Симе СРЂАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

204. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-334 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. 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 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 пуковнику 
ЂУРИЋ Богдана ДРАГОМИРУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

205. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-335 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. 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 

потпуковнику техничке службе 
НОВАКОВИЋ Драгоја ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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206. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-336 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. 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 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 мајору 
КОСТИЋ Зорана ИВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

207. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-339 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику ваздушног осматрања и јављања 
БОРЈАН Милета ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

208. 
Н А Р Е Д Б А  број 8643-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИ-
ЈЕ И ИНФОРМАТИКУ (Ј-6) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 7. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

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

поручнику телекомуникација 
СТАМЕНКОВИЋ Зорана САШИ. 

Н а ч е л н и к 
бригадни генерал 

Предраг Симовић, с. р. 

209. 
Н А Р Е Д Б А број 125-309 

КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 26. 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 
ОГЊЕНОВИЋ Стева НИКОЛИ. 

Заступник команданта 
пуковник 

Жељко Кузмановић, с. р. 
210. 

Н А Р Е Д Б А број 10545-2 
КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 27. АПРИЛА 2016. 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, 10/15 и 88/15 – УС) и 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 
пешадијском воднику 
САВИЋ Ивице НЕНАДУ. 

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

211. 
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 јулу 2016. године 

Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

VII 2016 

 

VII 2016 I–VII 2016 
VI 2016 

Просечна зарада 63.699 62.274 99,5 
Просечна зарада без
пореза и доприноса 46.280 45.257 99,6 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 73 од 

31. августа 2016. године. 
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формацијских места официра и подофицира .. 293 

195. Упутство о вођењу евиденције о погинулим, 
несталим, рањеним, заробљеним и убијеним 
припадницима оружаних снага бивше Соци-
јалистичке Федеративне Републике Југосла-
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рању кључних пројеката од значаја за одбрану . 300 

198. Указ бр. 1-13 председника Републике о про-
извођењу у чин официра ................................. 301 
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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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