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285. 

На основу члана 30. став 3. Закона о војној, рад-
ној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, 
бр. 88/09 и 95/10) и члана 12. Закона о војним школама 
и војним научноистраживачким установама („Службе-
ни лист СРЈ“, бр. 80/94, 85/94 – исправка и 74/99 и 
„Службени лист СЦГ“, број 44/05), министар одбране 
доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР И О ПОСТУПКУ 
ИЗБОРА РЕГРУТА КОЈИ ЋЕ СЕ УСАВРШАВАТИ 

ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о начину и условима за избор и о по-
ступку избора регрута који ће се усавршавати за резе-
рвне официре („Службени војни лист“, број 10/11), у 
члану 2. после тачке 4) тачка се замењује тачком и 
запетом и додаје се тачка 5), која гласи:  

„5) студијски програм је скуп обавезних и избор-
них студијских подручја, односно предмета, са оквир-
ним садржајем чијим се савладавањем обезбеђују нео-
пходна знања и вештине за стицање дипломе одгова-
рајућег нивоа и врсте студија.“. 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. речи: „високу школску спрему“ 
замењују се речима: „високо образовање“. 

Члан 3. 

У члану 5. став 3. речи: „(у даљем тексту: регионал-
ни центар)“ бришу се, а после речи: „Министарства од-
бране за локалну самоуправу“ додају се речи: „(у даљем 
тексту: центар Министарства одбране)“. 

У ставу 4. после речи: „регионалног центра“ додају 
се речи: „Министарства одбране“, а речи: „за локалну 
самоуправу“ замењују се речима: „Министарства од-
бране“. 

Члан 4. 

У члану 6. тачка 1) мења се и гласи:  
„1) да има завршене основне академске студије од-

носно основне струковне студије од значаја за Војску 
Србије;“.  

Члан 5. 

У члану 7. тачка 2) мења се и гласи:  
„2) регрут који има већи број ЕСПБ бодова и ко-

ји је са бољим успехом завршио основне академске 
студије односно основне струковне студије од знача-
ја за Војску Србије;“. 

Члан 6. 

У члану 9. речи: „и војноевиденционе специјално-
сти“ замењују се речима: „номенклатурне ознаке“.  

Члан 7. 

Члан 10. мења се и гласи:  

„Члан 10. 

За курс за резервне официре, за потребе родова би-
рају се регрути који су завршили одговарајуће студиј-
ске програме из области:  

1) пешадија – правних наука, филозофије, исто-
ријске, археолошке и класичне науке, културолошке 
науке и комуникологије, педагошке и андрагошке науке, 
менаџмента и бизниса, библиотекарства, архиварства 
и музеологије, политичке науке, психолошке науке, со-
циолошке науке, теологије, филозофије, филолошких 
наука, физичког васпитања и спорта, науке о уметно-
сти, специјалне едукације и рехабилитације, интерди-
сциплинарних, мултидисциплинарних и трансдиципли-
нарних (ИМТ) студија, организационих наука, гео-на-
уке, науке о заштити животне средине, биотехничке 
науке, индустријског инжењерства и инжењерског ме-
наџмента, инжењерства заштите животне средине и за-
штите на раду, металуршког инжењерства, драмске и 
аудиовизуелне уметности, ликовне уметности, музич-
ке уметности, примењене уметности и дизајна и кри-
миналистичке науке;    

2) оклопне јединице – рачунарске науке, електро-
техничког и рачунарског инжењерства, индустријског 
инжењерства и инжењерског менаџмента, машинског 
инжењерства, саобраћајног инжењерства, металуршког 
инжењерства, двопредметних студија и криминалистич-
ке науке;    
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3) артиљерија – гео-науке, математичке науке, ра-
чунарске науке, физичких наука, архитектуре, грађевин-
ског инжењерства, електротехничког и рачунарског ин-
жењерства; машинског инжењерства, геодетског инже-
њерства, интердисциплинарних, мултидисциплинарних, 
трансдициплинарних (ИМТ) и двопредметних студи-
ја и криминалистичке науке; 

4) инжињерија – архитектуре, биотехничких наука, 
грађевинског инжењерства,  рударског инжењерства, гео-
детског инжењерства, металуршког инжењерства, гео-
лошког инжењерства и интердисциплинарних, мултиди-
сциплинарних и трансдициплинарних (ИМТ) студија;  

5) артиљеријско-ракетне јединице за против- 
ваздухопловна дејства – математичке науке, рачу-
нарске науке, физичких наука, електротехничког и ра-
чунарског инжењерства, машинског инжењерства, ор-
ганизационих наука, саобраћајног инжењерства, ин-
тердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансди-
циплинарних (ИМТ) и двопредметних студија.“. 

Члан 8. 

Члан 11. мења се и гласи:  

„Члан 11. 

За курс за резервне официре, за потребе општих 
служби бирају се регрути који су завршили одговара-
јуће студијске програме из области:  

1) телекомуникације – математичке науке, рачу-
нарске науке, организационих наука, електротехничког 
и рачунарског инжењерства, интердисциплинарних, мул-
тидисциплинарних, трансдициплинарних (ИМТ) студи-
ја и двопредметних студија; 

2) ваздушно осматрање и јављање – математич-
ке науке, рачунарске науке, електротехничког и рачу-
нарског инжењерства, двопредметних студија, физич-
ке науке и саобраћајног инжењерства; 

3) атомско-биолошко-хемијска служба – биоло-
шке науке, науке о заштити животне средине, математич-
ке науке, физичко-хемијске науке, хемијске науке, ин-
жењерства заштите животне средине и заштите на раду, 
технолошког инжењерства и двопредметних студија; 

4) геодетска служба – искључиво геодетског ин-
жењерства.“. 

Члан 9. 

Члан 12. мења се и гласи:  

„Члан 12. 

За курс за резервне официре, за потребе логистич-
ких служби бирају се регрути који су завршили одго-
варајуће студијске програме из области:  

1) техничка служба – машинског инжењерства, 
саобраћајног инжењерства, електротехничког и рачу-
нарског инжењерства,  индустријског инжењерства и ин-
жењерског менаџмента;   

2) интендантска служба – економских наука, био-
лошких наука, биотехничких наука, технолошког инже-
њерства, менаџмента и бизниса и двопредметних сту-
дија; 

3) санитетска служба – искључиво медицинске, 
стоматолошке или фармацеутске науке; 

4) ветеринарска служба – искључиво ветеринар-
ске науке; 

5) саобраћајна служба – искључиво саобраћајног 
инжењерства са положеним возачким испитом „Б“ ка-
тегорије.“. 

 Члан 10. 

У члану 13. речи: „сродни или“ бришу се, а реч: 
„факултетима“ замењује се речима: „студијским програ-
мима“. 

Члан 11. 

У члану 14. речи: „Министарства одбране за ло-
калну самоуправу (у даљем тексту: центар за локалну 
самоуправу)“ замењују се речима: „Министарства од-
бране“, речи: „високом школском спремом“ замењују се 
речима: „високим образовањем“, а речи: „(у даљем 
тексту: информација)“ бришу се. 

Члан 12. 

У члану 15. став 1. речи: „за локалну самоуправу“ 
замењују се речима: „Министарства одбране“. 

У ставу 2. тачка 1) речи: „завршеној високој школи“ 
замењују се речима: „стеченом високом образовању“. 

У ставу 4. речи: „за локалну самоуправу“ замењују 
се речима: „Министарства одбране“. 

Члан 13. 

У члану 16. став 2. тачка 5) речи: „завршеној висо-
кој школи“ замењују се речима: „стеченом високом 
образовању“. 

Члан 14. 

У члану 17. став 1. речи: „за локалну самоуправу“ 
замењују се речима: „Министарства одбране“, а после 
речи: „комисији регионалног центра“ додају се речи: 
„Министарства одбране“. 

У ставу 2. речи: „за локалну самоуправу“ замењују 
се речима: „Министарства одбране“, а после речи: „ко-
мисији регионалног центра“ додају се речи: „Министар-
ства одбране“. 

Члан 15. 

У члану 20. став 1. речи: „за локалну самоуправу“ 
замењују се речима: „Министарства одбране“. 

Члан 16. 

У члану 21. став 1. речи: „за локалну самоуправу“ 
замењују се речима: „Министарства одбране“. 

У ставу 2. после речи: „Регионални центар“ додају 
се речи: „Министарства одбране“. 
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Члан 17. 

У члану 22. став 1. после речи: „Регионални цен-
тар“ додају се речи: „Министарства одбране“, а речи: 
„за локалну самоуправу“ замењују се речима: „Мини-
старства одбране“. 

У ставу 2. речи: „по којем је започет“ замењују се 
речима: „у време покретања поступка за избор за курс 
за резервне официре.“ 

Члан 18. 

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

Број 2313-20  
У Београду,  1. новембра 2016. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

286. 
На основу члана 29. Уредбе о начелима и крите-

ријумима 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 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

1. У Одлуци о образовању Савета за научноистра-
живачку делатност у Министарству одбране („Службе-
ни војни лист“, број 25/14), тачка 2. мења се и гласи: 

„2. Задаци Савета су да: 
(1) разматра и предлаже стратегијске смернице раз-

воја научноистраживачке и инвентивне делатности у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије; 

(2) разматра и даје мишљење о прописима из обла-
сти научноистраживачке делатности у Министарству 
одбране и Војсци Србије; 

(3) разматра и предлаже мере за испуњење зако-
ном прописаних услова за акредитацију војних науч-
ноистраживачких установа; 

(4) предлаже научноистраживачке пројекте и про-
јектне задатке од значаја за одбрану за рецензију ра-
ди њихове стручне верификације; 

(5) разматра и усваја извештаје о извршеним ре-
цензијама научноистраживачких пројеката и пројект-
них задатака од значаја за одбрану; 

(6) разматра и усваја извештаје сталних радних 
тела Савета; 

(7) разматра и даје мишљење о могућности уго-
варања авансног плаћања за поједине задатке из Пла-
на научноистраживачке делатности; 

(8) разматра и предлаже План мера за решавање 
проблема научноистраживачке делатности који су утвр-
ђени на годишњим анализама реализације задатака из 
Плана научноистраживачке делатности у Министар-
ству одбране и Војсци Србије; 

(9) сагледава проблеме научноистраживачког ка-
дра и предлаже решења за унапређење стања научно-
истраживачког кадра у Министарству одбране и Вој-
сци Србије; 

(10) разматра и даје мишљење на предлог за доде-
лу новчане награде до 300% плате за сваки постигну-
ти посебан резултат у научноистраживачком раду и 
на задацима истраживања и развоја; 

(11) разматра предлоге за сарадњу са научноистра-
живачким и другим установама у земљи и иностран-
ству; 

(12) обавља и друге послове у вези са научноистра-
живачком делатношћу у Министарству одбране и Вој-
сци Србије који су утврђени законом и подзаконским 
актима“. 

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

Број 11-436  
У Београду,  17. новембра 2016. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

287. 
На основу члана 69. ст. 2. и 3. Закона о научнои-

страживачкој делатности („Службени гласник РС“, 
бр. 110/05, 50/06 – исправка, 18/10 и 112/15) и члана 14. 
став 1. тачка 9) Статута Техничког опитног центра 
(„Службени војни лист“, број 11/16), директор Технич-
ког опитног центра доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ ЗВАЊА 

У ТЕХНИЧКОМ ОПИТНОМ ЦЕНТРУ 

1. Уводна одредба 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови за стицање 
стручних звања у Техничком опитном центру у Бео-
граду (у даљем тексту: Технички опитни центар). 

2. Услови за стицање стручних звања 

Члан 2. 

Право на стицање стручних звања, као и на реи-
збор у звање имају истраживачи који испуњавају услове 
прописане овим правилником. 

Члан 3. 

Зависно од остварених резултата у научноистра-
живачком раду, кандидат може, у складу са овим пра-
вилником, стећи стручно звање: стручни сарадник, ви-
ши стручни сарадник и стручни саветник. 
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Члан 4. 
Стручно звање из члана 3. овог правилника може 

стећи кандидат у Техничком опитном центру, уколи-
ко 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 
три године; 

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

3) за звање стручни саветник – најмање четири обја-
вљена рецензирана научна или стручна рада у току три 
године. 

Члан 5. 
Запослени у Техничком опитном центру који испу-

њава услове из члана 4. овог правилника може подне-
ти Научном већу Техничког опитног центра (у даљем 
тексту: Научно веће) захтев за избор у стручно звање. 
Уз захтев за избор у стручно звање прилажу се докази о 
испуњености прописаних услова за избор у звање. 

Члан 6. 
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 стручно звање. 

Члан 7. 
Ради спровођења поступка за избор у стручно зва-

ње, Научно веће приликом покретања поступка обра-
зује комисију од најмање три члана компетентних за 
област науке којом се кандидат за стицање стручног зва-
ња бави.  

Комисија за избор у стручно звање у обавези је да у 
року од 30 дана од дана када је образована поднесе На-
учном већу извештај о кандидату.  

Члан 8. 

Извештај комисије за избор у стручно звање са-
држи: 

1) име и презиме кандидата за избор у звање; 
2) податке о садашњем и претходном запослењу и 

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 стица-

ње звања; 
5) предлог Научном већу за одлучивање. 
Извештај комисије за избор у стручно звање подно-

си се Научном већу. 
Извештај комисије за избор у стручно звање биће 

доступан јавности, најмање 30 дана пре доношења од-
луке Научног већа. 

Члан 9. 

Одлуку о избору у стручно звање доноси Научно 
веће већином од укупног броја својих чланова у року 
од 90 дана од дана када је покренут поступак за из-
бор у стручно звање. 

Члан 10. 

Уколико Научно веће, у складу са чланом 9. овог 
правилника, не донесе одлуку о стицању звања у ро-
ку или донесе одлуку којом се одбија избор кандида-
та који се бира у звање, кандидат може поднети при-
говор Научном већу у року од 15 дана.  

Научно веће у року од 30 дана од дана пријема при-
говора 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 нај-
касније 90 дана од дана пријема приговора.  

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

Члан 11. 

Звање стручни сарадник стиче се за период од три 
године, са могућношћу два реизбора. 

Звање виши стручни сарадник стиче се за период 
од три године, са могућношћу два реизбора. 

Звање стручни саветник стиче се за период од три 
године, са могућношћу неограниченог броја реизбора. 

Члан 12. 

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 11. овог правилника.  

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

Члан 13. 

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. 

3. Завршна одредба 

Члан 14. 

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

Број 05-2779-5  
У Београду,  4. новембра 2016. године 

Д и р е к т о р 
пуковник 

проф. др Слободан Илић, с. р. 
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288. 
У К А З  број 1-18 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 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  

КАДЕТИ CXXХVII КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

у чин потпоручника телекомуникација: 
БОГДАНОВИЋ Горана ВУК, 
ЂОРЂЕВИЋ Слободана МЛАДЕН, 
ЈЕРКИЋ Дејана ОЉА, 
ЈОВАНОВИЋ Младена НИКОЛА, 
НИКОЛИЋ Радослава МАРКО, 
ТРАЈКОВИЋ Жике МИЛАН. 

Производе се са даном 10. октобра 2016. године. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

289. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-466 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. 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 

мајору информатичке службе 
БАРАЋ Рајка ИВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

290. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-468 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе 
РАДОШ Николе АЦИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

291. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-469 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 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 

пешадијском потпуковнику 
КОЛАШИНАЦ Ејупа ЕСАДУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

292. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-470 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 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 техничке службе 
НЕДОВИЋ Милића ЖЕЛИМИРУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

293. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-471 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 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 

мајору авијације 
МАЂАРИЋ Пера БРАНКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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294. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-472 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 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 

мајору авијације 
ШАРАЦ Јанка САШИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

295. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-473 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 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 

мајору техничке службе 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Флавија ЂОРЂУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

296. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-478 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
ПЕЈОВИЋ Вељка МИЛАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

297. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-480 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
САВИЋ Исидора ЈОВИЦИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

298. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-481 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. НОВЕМБРА 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 

артиљеријском мајору 
МИЛЕТИЋ Милосава НЕБОЈШИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

299. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-483 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику финансијске службе 
ТЕРЗИЋ Милана МИЛИСАВУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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300. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-491 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. НОВЕМБРА 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 авијације 
ТИМОТИЈЕВИЋ Младомира БРАНКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

301. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-492 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. НОВЕМБРА 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 

мајору информатичке службе 
ЖИВАНОВИЋ Николе МАРКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

302. 
Н А Р Е Д Б А  број 16-17 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и члана 48. став 4. Пра-
вилника о војним спомен-медаљама и војним споме-
ницама („Службени војни лист“, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 
2/14 и 16/14), а у складу са предлогом Управе за тра-
дицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе 

д о д е љ у ј е  с е  

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС 
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

генерал-мајору 
ГУЉЕЛМУ ЛУИЂИЈУ МИЉЕТИ, команданту КФОР-а 
у периоду од 7. августа 2015. до 1. септембра 2016. го-
дине. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном листу“. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

303. 
Н А Р Е Д Б А  број 12260-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ (Ј-6) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 19. ОКТОБРА 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. под-
тачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решава-
ње о стањима у служби и другим односима у служби 
у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпоручнику информатичке службе 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Милана АЛЕКСАНДРУ. 

Н а ч е л н и к  
бригадни генерал 

Предраг Симовић, с. р. 
304. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-853 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 18. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
артиљеријском капетану 
ОБРАДОВИЋ Стоислава УРОШУ. 

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

Милосав Симовић, с. р. 
 

305. 
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 септембру 2016. године 

Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

IХ 2016. 

 

IХ 2016. I–IХ 2016. 
VIII 2016. 

Просечна зарада 64.150 62.505 102,7 
Просечна зарада без
пореза и доприноса 46.558 45.405 102,8 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р.

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 89 од 

2. новембра 2016. године. 
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