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243. 

На основу члана 95. став 3, члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства одбране, 

Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К  

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о платама професионалних припад-
ника Војске Србије, Број: 715-25 од 3. октобра 2016. године, који је саставни део овог закључка. 

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

05 Број: 110-9408/2016 
У Београду, 5. октобра 2016. године 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Вучић, с. р. 

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о платама професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 28/11, 
18/13 – др. правилник, 15/14, 28/14, 31/15 и 38/15), у члану 12. став 2. мења се и гласи: 

„Официру односно подофициру који се по потреби службе поставља на формацијско место непосредно 
нижег чина од свог чина у складу са чланом 69. став 4. Закона, коефицијент према положају одређује се према 
најнижој положајној групи свог чина која је одређена прописом којим се уређују формацијски чинови и поло-
жајне групе формацијских места официра и подофицира.“. 

Члан 2. 

Члан 14. мења се и гласи: 
„Члан 14. 

Додатни коефицијент за обрачун плате професионалног војног лица састоји се од коефицијента за по-
себне услове службе, коефицијента за специфичну војну службу и коефицијента за службу под отежаним 
условима.“. 
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Члан 3. 

Члан 17. мења се и гласи: 
„Члан 17. 

За специфичну војну службу, професионалном војном лицу припада и коефицијент за: 
1) летачку службу; 
2) падобранску службу; 
3) ронилачку службу. 
За службу под отежаним условима, професионалном војном лицу припада и коефицијент за послове уни-

штавања неексплодираних убојних средстава.“. 

Члан 4. 

Поднаслов „Коефицијент за службу уништавања неексплодираних убојних средстава“ мења се и гласи: 
„Коефицијент за послове уништавања неексплодираних убојних средстава“. 

Члан 5. 

У члану 22. речи: „коефицијент за службу“ замењују се речима: „коефицијент за послове“. 

Члан 6. 

У члану 26. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 7. 

Члан 26а брише се. 

Члан 8. 

Члан 33. мења се и гласи: 

„Члан 33. 

Професионалном припаднику Војске Србије који је одређен за заступника актом старешине надлежног за 
решавање о стањима у служби у складу са чланом 69. став 7. и чланом 71. Закона за време трајања заступања 
коефицијент према положају односно коефицијент за радно место одређује се у складу са елементима форма-
цијског места које заступа, уколико је то за њега повољније. 

Професионални припадник Војске Србије који по овлашћењу министра одбране обавља послове другог 
формацијског односно радног места има право на додатак за додатно оптерећење, у висини 10% своје плате. 

Коефицијент из става 1. односно додатак из става 2. овог члана не припада професионалном припаднику 
Војске Србије за време привремене спречености за рад или док се налази на годишњем одмору, или када није 
у стању у служби на дужности, или када је упућен на школовање.“. 

Члан 9. 

У члану 47. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 
„Изузетно, министар одбране може на образложени предлог помоћника министра за материјалне ресурсе 

и уз мишљење Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране и помоћника министра од-
бране за буџет и финансије, доделити новчану награду из става 1. овог члана – до 300% плате, за сваки по-
стигнути посебан резултат у научноистраживачком раду и на задацима истраживања и развоја.“. 

Члан 10. 

У члану 49. став 1. тачка 3) после речи: „увећане за минули рад“ тачка се замењује тачком и запетом и до-
даје се тачка 4), која гласи: 

„4) за 40 година рада – у висини 200% плате која му припада за месец који претходи месецу у којем навр-
шава прописане године рада, увећане за минули рад.“. 

Члан 11. 

У члану 67. речи: „надлежне за кадрове“ замењују се речима: „надлежне за буџет и финансије“. 



18. октобар 2016. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 24 – Страна 439
 

Члан 12. 

Официр односно подофицир који је остварио право на задржавање коефицијента према положају пре по-
четка примене овог правилника на основу постављења на формацијско место за које је одређена положајна 
група нижа од положајне групе формацијског места на којем се налазио, наставља да остварује то право до 
наредног постављења, када ће се коефицијент према положају утврдити у складу са одредбама овог правилника. 

Цивилно лице које је остварило право на достигнути коефицијент пре почетка примене овог правилника, 
наставља да остварује то право до наредног распоређивања, када ће се коефицијент према радном месту утвр-
дити у складу са одредбама овог правилника. 

Професионални припадник Војске Србије коме је право на додатак за додатно оптерећење утврђено пре 
почетка примене овог правилника, наставља да остварује то право до истека периода за који је то право при-
знато. 

Члан 13. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу“, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за септембар 2016. године, осим од-
редаба чл. 1, 6, 7. и 8. које се примењују почев од 1. јануара 2017. године.  

Број: 715-25 
У Београду, 3. октобра 2016. године    

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
 

244. 
На основу члана 23. став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 

95/10), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАДА РЕГРУТНИХ КОМИСИЈА И О УСЛОВИМА 
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РОДОВА И СЛУЖБИ У КОЈИМА ЋЕ РЕГРУТ СЛУЖИТИ ВОЈНИ РОК 

1. У Правилнику о начину рада регрутних комисија и о условима за одређивање родова и служби у којима 
ће регрут служити војни рок („Службени војни лист“, број 21/12), Прилог 2. Преглед минималних услова за 
одређивање рода односно службе кандидата за слушаоце Курса за резервне официре замењује се новим При-
логом 2. Преглед минималних услова за одређивање рода односно службе кандидата за слушаоце Курса 
за резервне официре, који је одштампан уз овај  правилник и чини његов саставни део. 

2. Прилог 3. (Образац РгП-5) Извештај о реализацији плана регрутовања замењује се новим Прилогом 3. 
(Образац РгП-5) Извештај о реализацији плана регрутовања, који је одштампан уз овај  правилник и чини 
његов саставни део. 

3. Прилог 5. (обрасци РгП-7 и РгП-7а) Извештај о регрутовању замењује се новим Прилогом 5. (обрасци 
РгП-7 и РгП-7а) Извештај о регрутовању, који је одштампан уз овај  правилник и чини његов саставни део. 

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

Број 2468-16 
У Београду, 4. октобра 2016. године    

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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Прилог 5. 
(Образац РгП-7) 

ИЗВЕШТАЈ 
 

О РЕГРУТОВАЊУ ________________________________________________ ____________ 
                                    (назив центра Министарства одбране за локалну самоуправу)      (oпштина) 

        
             ______________________________________________ 

                         (назив регрутне комисије) 
 

ОД ______________ ДО __________ ГОДИНЕ 
 

Обавеза служења војног рока 
 
1. Оцена способности за вршење војне службе 

Реализација Оцена способности Није прегледано 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Први пут излазе на 
лекарске прегледе            

2 
Раније прегледани (оцена 
способности старија од 
шест месеци) 

           

3 Привремено неспособни            

4 У К У П Н О            
 

2. Одређивање рода односно службе и врстe јединице 

Реализација Реализација по јединицама посебне намене 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Први пут се 
регрутују                 

2 Раније 
регрутовани                 

3 Привремено 
неспособни                 

4 У К У П Н О                 
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3. Текстуални део извештаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РЕГРУТНА КОМИСИЈА: 
                                                                                               

                        
__________________________ 

                                                                                                                                         (председник) 
                        

__________________________ 
                                                                                                                                   (лекар) 

 
                                                                                         (М. П.)                           __________________________ 

                                                                                                                                       (члан комисије) 
 
 
 

У _______________________  

Датум ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Текстуални део извештаја садржи: 
1) опште карактеристике лекарских прегледа и регрутовања; 
2) квалитет извршених припрема за лекарски преглед и регрутовање; 
3) проблеме, предлоге за даљи рад и друга значајна запажања. 
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(Образац РгП-7а) 
ИЗВЕШТАЈ 

 
О РЕГРУТОВАЊУ _________________________________________________ ____________ 

                                     (назив центра Министарства одбране за локалну самоуправу)        (општина) 
        

             ______________________________________________ 
                (назив регрутне комисије) 

 
ОД ______________ ДО __________ ГОДИНЕ 

 
Добровољно служење војног рока са оружјем 

 
1. Оцена способности за вршење војне службе 

Реализација Оцена способности Није прегледано 
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 Војни  обвезници који 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Први пут излазе на 
лекарске прегледе            

2 
Раније прегледани (оцена 
способности старија од 
шест месеци) 

           

3 Привремено неспособни            
4 У К У П Н О            

 
2. Одређивање рода односно службе и врста јединице 

Реализација Реализација по јединицама посебне намене 

Ре
дн
и 
бр
ој

 

Војни обвезници који 
подлежу регрутовању 

П
ла
ни
ра
но

 

Ре
гр
ут
ов
ан
о 

%
 

И
зв
иђ
ач
ке

 је
ди
ни
це

 

Д
ив
ер
за
нт
ск
е 
је
ди
ни
це

 

П
ад
об
ра
нс
ке

 је
ди
ни
це

 

П
ро
ти
вт
ер
ор
ис
ти
чк
е 
је
ди
ни
це

 

И
зи
ђа
чк
о-
ро
ни
ла
чк
е 
је
ди
ни
це

 

М
ас
ки
рн
е 
је
ди
ни
це

 

О
см
ат
ра
чк
о-
пл
ан
ш
ет
ск
е 

је
ди
ни
це

 у
 је
ди
ни
ца
ма

 А
РЈ

  
за

 П
В
Д

 
О
пе
ра
те
рс
ке

 је
ди
ни
це

 у
 

је
ди
ни
ца
ма

 А
РЈ

 за
 П
В
Д

 
Во

за
чк
е 
је
ди
ни
це

 у
 је
ди
ни
ца
ма

 
А
РЈ

 за
 П
В
Д

 
Ре
чн
о-
ди
ве
рз
ан
тс
ке

 је
ди
ни
це

 

К
ур
с 
за

 р
ез
ер
вн
е 
оф

иц
ир
е 

О
ст
ал
е 
је
ди
ни
це

 

С
В
ЕГ

А
  (

6+
7+

...
+1

7)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Регрути                 
2 Војни обвезници – жене                 

3 Лица која су извршила 
цивилну службу                 

4 Лица који су извршила 
војни рок без оружја                 

5 У К У П Н О                 
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3. Текстуални део извештаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РЕГРУТНА КОМИСИЈА: 
                                                                                                              

                        
__________________________ 

                                                                                                                                         (председник) 
                        

__________________________ 
                                                                                                                                   (лекар) 

 
                                                                                         (М. П.)                           __________________________ 

                                                                                                                                       (члан комисије) 
 
 
 

У _______________________  

Датум ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Текстуални део извештаја садржи: 
1) опште карактеристике лекарских прегледа и регрутовања; 
2) квалитет извршених припрема за лекарски преглед и регрутовање; 
3) проблеме, предлоге за даљи рад и друга значајна запажања.
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245. 
На основу члана 10. став 1. Правилника о крите-

ријумима за утврђивање висине и начина плаћања на-
кнаде за ауторско дело створено током вршења слу-
жбе у Министарству одбране и Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 20/16), помоћник министра 
одбране за буџет и финансије доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ОБРАЧУНСКОГ ОСНОВА 

1. Обрачунски основ за одређивање накнаде за 
ауторско дело према одредбама Правилника о крите-
ријумима за утврђивање висине и начина плаћања на-
кнаде за ауторско дело створено током вршења слу-
жбе у Министарству одбране и Војсци Србије утврђује 
се у бруто износу од 16.200 динара. 

2. Даном ступања на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о утврђивању обрачунског основа 
(„Службени војни лист“, број 22/15). 

3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 177-12 
У Београду, 17. октобра 2016. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за буџет и финансије 
Радмила Јагодић, с. р. 

246. 
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 ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доносе се следећи стандарди одбране: 
СОРС 9403/16 – Готова обућа. Одређивање отпор-

ности према пропустљивости воде. Метода испитивања. 
СОРС 9406/16 – Текстил. Одређивање угла гужва-

ња тканине. Метода испитивања. 
2. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења штам-

паће Дирекција за стандардизацију, кодификацију и 
метрологију. 

3. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења по-
чињу да се примењују осмог дана од дана објављива-
ња овог решења у „Службеном војном листу“. 

Број 24-12 
У Београду, 4. октобра 2016. године 

По овлашћењу министра одбране 
генерал-мајор 

проф. др Бојан Зрнић, с. р. 

247. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-417 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ОКТОБРА 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 финансијске службе 
ОБРАДОВИЋ Војкана СЛАВКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

248. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-745 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 27. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику телекомуникација 
ГАКОВИЋ Милета БОРИСЛАВУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
249. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-746 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 29. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану правне службе 
ПЕТРИЋ Гојка ДРАГАНУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
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250. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-752 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 11. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику телекомуникација 
МАЈСТОРОВИЋ Зорана НЕМАЊИ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
251. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-755 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 30. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе атомско-биолошко- 
-хемијске службе 
ЈОРДАНОВ Јордана ДАРКУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
252. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-829 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском капетану 
ТРИЧКОВИЋ Милорада АЛЕКСАНДРУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 

253. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-830 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском капетану 
АНТИЋ Грујице ДУШАНУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
254. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-841 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану атомско-биолошко-хемијске службе 
ИГЊИЋ Милана АЛЕКСАНДРУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
255. 

Н А Р Е Д Б А  број 4554-2 
КОМАНДАНТА МЕШОВИТЕ 
АРТИЉЕРИЈСКЕ БРИГАДЕ 
ОД 12. МАЈА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 3. 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 слу-
жби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском старијем воднику 
ТОШИЋ Ђуре ВЛАДИМИРУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Звонко Стојковић, с. р. 
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256. 
Н А Р Е Д Б А  број 5523-2 
КОМАНДАНТА МЕШОВИТЕ 
АРТИЉЕРИЈСКЕ БРИГАДЕ 
ОД 26. МАЈА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 3. 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 слу-
жби и другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
старијем воднику прве класе телекомуникација 
СТОЈКОВИЋ Константина ПЕТРУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Звонко Стојковић, с. р. 
257. 

Н А Р Е Д Б А  број 5807-1 
КОМАНДАНТА МЕШОВИТЕ 
АРТИЉЕРИЈСКЕ БРИГАДЕ 
ОД 30. МАЈА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 3. 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 слу-
жби и другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
артиљеријском старијем воднику 
СТОЈИЉКОВИЋ Томислава ДРАГАНУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Звонко Стојковић, с. р. 
258. 

Н А Р Е Д Б А  број 6371-1 
КОМАНДАНТА МЕШОВИТЕ  
АРТИЉЕРИЈСКЕ БРИГАДЕ 
ОД 14. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 3. 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 слу-
жби и другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
артиљеријском воднику 
ИЛИЋ Слободана АЛЕКСАНДРУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Звонко Стојковић, с. р. 

259. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-173 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 
ОД 18. 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 
заставнику јединица за електронска дејства 
ЧАРАПИЋ Миомира ДРАГАНУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Зоран Ненадовић, с. р. 
260. 

Н А Р Е Д Б А  број 2-413 
КОМАНДАНТА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 14. ЈУНА 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 
санитетском старијем воднику прве класе 
ЕЛЕНКОВ Сашка СЛАЂАНУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

Драган Месаровић, с. р. 
 

261. 
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 августу 2016. године 

Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

VIII 2016. 

 

VIII 2016. I–VIII 2016. 
VII 2016. 

Просечна зарада 62.474 62.299 98,1 
Просечна зарада без
пореза и доприноса 45.286 45.261 97,9 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р.

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 80 од 

30. септембра 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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