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Београд, 3. фебруар 2017.

ГОДИНА СХХХVI
Цена овог броја је 279 динара
Годишња претплата је 8.693 динарa

12.
На основу члана 14. став 2. тачка 21) и став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07,
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) и
члана 30. 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

УПУТСТВО
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА
О ОБАВЕШТАВАЊУ ЈАВНОСТИ О
АКТИВНОСТИМА МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
1. У Упутству о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“, број 3/15), назив одељка 5. и тач.
82–84 мењају се и гласе:
„5. Обавештавање јавности у посебним
околностима и кризним ситуацијама
82. Посебне околности и кризне ситуације, у смислу овог упутства, су све врсте догађаја и ванредних
догађаја који угрожавају живот и здравље људи, безбедност организационих јединица Министарства одбране и команди, јединица и установа Војске Србије,
нарушавају оперативне способности Војске Србије и
штете угледу Министарства одбране и Војске Србије,
као што су:
1) ратно стање, ванредно стање и стање повећане
приправности Војске Србије или дела Војске Србије;
2) смрт припадника Министарства одбране и Војске Србије;
3) оружани напад на припаднике и објекте Министарства одбране и Војске Србије;
4) удеси ваздухоплова, борбених возила и пловних објеката;
5) експлозије, пожари, техничко-технолошке несреће и хаварије у војним објектима;
6) догађаји у којима је дошло до повређивања већег броја лица;
7) покушаји убиства или самоубиства;
8) бекство припадника Министарства одбране и
Војске Србије из јединице са наоружањем;
9) крађа или нестанак наоружања, муниције, минско-експлозивних средстава и докумената који садрже тајне податке;

10) догађаји у мултинационалним операцијама који могу утицати на безбедност и здравље учесника у
мултинационалним операцијама;
11) несреће, инциденти и криминалне радње у које
су непосредно или посредно укључени појединци и/или
организационе јединице Министарства одбране и команде, јединице и установе Војске Србије;
12) ванредни догађаји са тежим последицама или
потенцијално тежим последицама по људе и материјална средства у које су непосредно или посредно укључене организационе јединице и/или појединци из Министарства одбране и команди, јединица и установа Војске Србије;
13) невојни ризици и претње (тероризам, организовани криминал, природне непогоде, епидемије, индустријске и друге несреће са тежим последицама по
људе и материјална средства) у које су непосредно или
посредно укључене организационе јединице и/или појединци из Министарства одбране и команди, јединица и установа Војске Србије;
14) остали догађаји који нарушавају углед припадника Министарства одбране и Војске Србије или
могу узнемирити јавност.
83. Обавештавање јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије у посебним околностима и кризним ситуацијама врши се на основу одлука и смерница министра одбране или лица које он
овласти.
Обавештавање јавности о кризним ситуацијама у
Министарству одбране и Војсци Србије, као и планирање, припрема и спровођење активности комуницирања у кризним ситуацијама у надлежности су Управе за односе са јавношћу.
Планирање, припрему и спровођење активности
комуницирања у кризним ситуацијама Управа за односе са јавношћу реализује у сарадњи са организационим јединицама Министарства одбране и командама,
јединицама и установама Војске Србије које поседују
информације о кризној ситуацији, у којима се догодила кризна ситуација или су на други начин укључене
у кризну ситуацију.
Министар одбране образује Савет за комуницирање у кризним ситуацијама у складу са чланом 29.
Уредбе о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству
одбране („Службени гласник РС“, број 106/08).
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Одмах по настанку кризне ситуације, министар одбране, на предлог начелника Управе за односе са јавношћу, сазива седницу Савета за комуницирање у кризним ситуацијама.
У кризним ситуацијама министар одбране доноси
одлуке које су обавезујуће за све запослене у Министарству одбране и припаднике Војске Србије.
Пословник о раду Савета за комуницирање у кризним ситуацијама припрема Управа за односе са јавношћу, а одобрава министар одбране.
84. Информација о кризној ситуацији доставља се
Управи за односе са јавношћу телефоном одмах по настанку догађаја, а у писаној форми у што краћем року.
Информација о кризној ситуацији доставља се начелнику Управе за односе са јавношћу или овлашћеном
лицу у Управи за односе са јавношћу.
Информацију о кризној ситуацији Управи за односе са јавношћу доставља Оперативни центар система одбране.
Оперативни центар система одбране у обавези је
да одмах по сазнању достави Управи за односе са
јавношћу прве расположиве податке (потврду о догађају), а потом, сукцесивно, све остале информације
од значаја за кризну ситуацију. Уколико постоје подаци који се могу означити као тајни, а који су у вези
са кризном ситуацијом, Оперативни центар система
одбране у обавези је да их хитно достави Управи за
односе са јавношћу у писменом извештају.“.
2. После тачке 84. додају се тач. 84а–84д, које гласе:
„84а Руководиоци организационих јединица Министарства одбране и старешине команди, јединица и
установа Војске Србије из којих су појединци и/или
делови јединица на било који начин повезани са настанком посебних околности, на захтев начелника Управе за односе са јавношћу, у обавези су да у што краћем
року доставе Управи за односе са јавношћу све расположиве информације и податке у вези са настанком посебних околности и образложен предлог о поступању
у конкретном случају.
84б Начелник Управе за односе са јавношћу надлежан је за контакте са представницима медија и одговарање на хитна новинарска питања о кризној ситуацији, у складу са смерницама Савета за комуницирање у кризним ситуацијама. Начелник Управе за односе са јавношћу одређује лица из Управе за односе
са јавношћу која ће прикупљати податке од организационих јединица Министарства одбране и команди, јединица и установа Војске Србије и која ће контактирати са представницима медија и одговарати на хитна новинарска питања.
Информације које се представницима медија дају
телефоном непосредно после кризне ситуације не смеју да садрже податке о идентитету лица која су у вези
са кризном ситуацијом, о страдалим или повређеним
лицима, о здравственом стању или друге личне податке, пре званичног обавештавања чланова породица повређених или страдалих.
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Управа за односе са јавношћу припрема и дистрибуира прву званичну информацију за медије о кризној
ситуацији, у најкраћем року по настанку кризног догађаја. Информацију одобрава начелник Управе за односе са јавношћу по овлашћењу министра одбране.
Зависно од врсте, тежине и специфичности кризне ситуације, по достављању прве званичне информације медијима, а након прикупљања нових података, одређује се динамика коришћења других комуникационих канала и алата у односу са медијима и другим циљним групама. Одабир комуникационих канала и алата врши се на основу стручне процене Управе
за односе са јавношћу, а у складу са смерницама Савета за комуницирање у кризним ситуацијама.
84в Управа за односе са јавношћу, у сарадњи са
Саветом за комуницирање у кризним ситуацијама,
предлаже лица која ће наступати у медијима или говорити на конференцији за медије. Управа за односе
са јавношћу обавезно врши стручну припрему лица
за јавне наступе, која обухвата: припрему за јавни наступ, припрему и координацију кључних порука за
лица која наступају и припрему могућих ʼтешкихʼ односно провокативних питања.
84г Управа за односе са јавношћу надлежна је за
координацију и спровођење активности кризног комуницирања у случајевима када се кризна ситуација
догоди ван територије Републике Србије (у току службених путовања, школовања, вежби и слично или током учешћа припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама), у директном контакту и у сарадњи са шефом делегације или командантом или овлашћеним лицем јединице која је ангажована у мултинационалној операцији, у складу са смерницама Савета за комуницирање у кризним ситуацијама.
84д У случају када истражни поступак воде надлежни органи или надлежна међународна организација, информисање јавности о кризној ситуацији Управа за односе са јавношћу реализује у сарадњи са надлежним истражним органима односно надлежним међународним организацијама.“.
3. Тачка 85. мења се и гласи:
„85. На основу захтева начелника Управе за односе са јавношћу, а уз одобрење надлежног руководиоца самосталне организационе јединице непосредно потчињене министру одбране, официри за односе
са јавношћу могу обавештавати јавност или наступати у јавним гласилима у посебним околностима одређеним овим упутством, када то налаже потреба за брзим обавештавањем јавности.
Официри за односе са јавношћу, када наступају у
смислу става 1. ове тачке, у обавези су да се доследно
придржавају смерница начелника Управе за односе
са јавношћу и смерница Савета за комуницирање у
кризним ситуацијама.“
4. После тачке 85. додају се тач. 85а–85в, које гласе:
„85а Званичне информације за медије о кризној
ситуацији које Управа за односе са јавношћу припре-
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ма објављују се на званичним профилима Министарства одбране и Војске Србије на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter, …). Одговорна лица за праћење активности на друштвеним мрежама у обавези су
да одговарају на коментаре и питања у складу са званичним ставовима Министарства одбране и Војске
Србије и припремљеним кључним порукама у вези са
кризном ситуацијом.
Запосленима у Министарству одбране и припадницима Војске Србије није дозвољено да тајне податке у вези са кризном ситуацијом или истрагом објављују на личним блоговима или приватним профилима на друштвеним мрежама нити да их износе у дискусионим групама.
Запосленима у Министарству одбране и припадницима Војске Србије није дозвољено да податке о
идентитету повређених или страдалих лица објављују
на личним блоговима, приватним профилима на друштвеним мрежама или у дискусионим групама пре
званичног саопштавања тих информација.
85б Информације о здравственом стању хоспитализованих лица медијима дају Управа за односе са јавношћу односно овлашћена лица здравствене установе
уз сагласност Управе за односе са јавношћу, након прибављања пристанка лица односно законског заступника или стараоца, у складу са законом којим се уређује
заштита података о личности. Уколико су повређена лица хоспитализована у цивилним здравственим установама, овлашћена лица из Управе за односе са јавношћу су у обавези да са овлашћеним лицима у здравственим установама у којима су лица хоспитализована координирају давање информације медијима. Медијима
не може бити омогућен разговор, фотографисање или
снимање повређених лица док се налазе на лечењу у
било којој здравственој установи без пристанка лица
односно законског заступника или стараоца, у складу
са законом којим се уређује заштита података о личности.
85в Министарство одбране и Војска Србије у обавези су да правовремено и објективно обавештавају
најширу јавност о кризној ситуацији, посебно у случајевима деликатних и осетљивих кризних ситуација
или акцидената који укључују већи број страдалих и
повређених лица или представљају претњу по живот
и здравље људи.
У складу са смерницама Савета за комуницирање
у кризним ситуацијама, Управа за односе са јавношћу и организациона јединица Министарства одбране
и команда, јединица и установа Војске Србије могу
одмах по настанку кризног догађаја да активирају посебне телефонске линије за одговоре на питања грађана.“.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 1-41
У Београду, 12. јануара 2017. године
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Број 3 – Страна 23

13.
На основу члана 9. став 2. тачка 4), члана 21. ст. 2.
и 3. Закона о тајности података („Службени гласник
РС“, број 104/09) и члана 23. став 2. Закона о државној
управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10
и 99/14), министар одбране доноси

ОДЛУКУ
О ОПОЗИВУ ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА
1. Опозива се ознака тајности „ПОВЕРЉИВО“ са
дела пројектне документације која се односи на војни
комплекс „Бирчанинова“ у Београду, и то:
(1) за БЛОК „А“ који је паралелан са Улицом
Кнеза Милоша својом дужом страном и који је оштећен током бомбардовања 1999. године:
– Пројекат за извођење зграде „Б“ – ПАЛИРСКИ
ПЛАН – Блок „А1“ (акт Одељења за изградњу грађевинских објеката ДСНО, пов. бр. 498 од 31. 10. 1960.
године),
– Пројекат за извођење зграде „Б“ – ПАЛИРСКИ
ПЛАН – Блок „А2“ (акт Одељења за изградњу грађевинских објеката ДСНО, пов. бр. 499 од 31. 10. 1960.
године),
– Решење којим се одобрава Главни пројект зграде „Б“ – ПАЛИРСКИ ПЛАН – Блок „А1“ и „А2“ (акт
Комисије за ревизију главних пројеката Грађевинске
управе ЈНА ДСНО ФНРЈ, пов. 369/60 од 20. 03. 1961.
године);
(2) за БЛОК „Ц“ који је паралелан са Улицом Немањином својом дужом страном и који је оштећен
током бомбардовања 1999. године:
– Пројекат за извођење зграде „Б“ – ПАЛИРСКИ
ПЛАН – Блок „Ц“ (акт Одељења за изградњу грађевинских објеката ДСНО, пов. бр. 116 од 30. 03. 1960.
године),
– Решење којим се одобрава Главни пројект архитектонског дела зграде „Б“ – Блок „Ц“ (акт Комисије за ревизију главних пројеката Грађевинске управе ЈНА ДСНО ФНРЈ, пов. бр. 159 од 29. 07. 1960. године);
(3) за БЛОК „Д“ – Кула који је паралелан са Бирчаниновом својом дужом страном – Пројекат за извођење зграде „Б“ – ПАЛИРСКИ ПЛАН – Блок „Д“
(акт Одељења за изградњу грађевинских објеката
ДСНО, пов. бр. 510 од 09. 11. 1960. године);
(4) за БЛОК „Е“ – Кула који је паралелан са Улицом Бирчаниновом својом краћом страном:
– Пројекат за извођење зграде „Б“ – ПАЛИРСКИ
ПЛАН – Блок „Е“ (акт Одељења за изградњу грађевинских објеката ДСНО, пов. бр. 279 од 16. 06. 1961.
године),
– Решење којим се одобрава Главни пројекат
зграде „Б“ – Блок „Е“ (акт Комисије за ревизију главних пројеката Грађевинске управе ЈНА ДСНО ФНРЈ,
пов. бр. 183 од 12. 07. 1961. године);
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(5) за БЛОК „Ф“ – Кула који је паралелан са Улицом Бирчаниновом својом дужом страном:
– Главни пројекат зграде „Б“ – Блок „Ф“ – (акт
Одељења за изградњу грађевинских објеката ДСНО,
пов. бр. 346 од 15. 11. 1963. године),
– Решење којим се одобрава Главни пројекат зграде „Б“ – Блок „Ф“ (акт Комисије за ревизију главних
пројеката Грађевинске управе ЈНА ДСНО ФНРЈ, пов.
бр. 520 од 18. 04. 1964. године);
(6) за БЛОК „Г“ – Кула, гаража који је паралелан
са Улицом Бирчаниновом:
– Главни грађевински пројекат зграде „Б“ – Блок
„Г“ – (акт Одељења за изградњу грађевинских објеката ДСНО, пов. бр. 33 од 29. 01. 1964. године),
– Решење којим се одобрава Идејни пројекат зграде „Б“ – Блок „Ф“ и „Г“ (акт Комисије за ревизију главних пројеката Грађевинске управе ЈНА ДСНО ФНРЈ,
пов. бр. 107/62 од 17. 06. 1963. године),
– Решење којим се одобрава Главни пројекат зграде „Б“ – Блок „Г“ (акт Комисије за ревизију главних
пројеката Грађевинске управе ЈНА ДСНО ФНРЈ, пов.
бр. 226 од 03. 08. 1964. године).
2. Подаци садржани у документацији из тачке 1.
ове одлуке престају да буду тајни даном доношења
ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном војном листу“.
Образложење
Министарству одбране захтевом обратио се потенцијални инвеститор ради успостављања пословно-техничке сарадње која би се односила на војни комплекс „Бирчанинова“ у Београду, а чији делови су тешко оштећени током бомбардовања 1999. године.
Војни комплекс „Бирчанинова“ у Београду обухвата катастарске парцеле број 969/1 и 969/2, КО Савски
Венац, укупне површине 16.990 m2 и састоји се од
блокова „А“, „Б“, „Ц“, „Д“, „Ф“ и „Г“. Корисници односно заједничари на наведеним катастарским парцелама су Град Београд и Министарство одбране Републике Србије. Војни комплекс је изграђен 1966. године и укњижен у јавни катастар, а сама непокретност
има својство непокретног културног добра.
У вези са наведеним захтевом за успостављање
пословно-техничке сарадње покренут је поступак опозива тајности података са дела пројектне документације овог војног комплекса.
У поступку преиспитивања тајности података са
ознаком „ПОВЕРЉИВО“ садржаних у документацији из тачке 1. ове одлуке, које је извршила надлежна
организациона јединица Министарства одбране у чијем раду је настала предметна документација, оцењено је да је са предложеног дела документације истекао законом одређен рок за престанак тајности података садржаних у овој документацији и да су испуњени услови за опозив тајности података, као и да усту-
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пањем података садржаних у наведеној документацији не би наступила штета по интересе Републике Србије.
Имајући у виду наведено, а сходно одредбама члана 16. став 1. тач. 3) и 4), члана 19. став 2. тачка 3) и
члана 21. ст. 2. и 3. Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09) овом одлуком опозива се степен тајности „ПОВЕРЉИВО“ са наведене
документације.
Број 727-99/2016
У Београду, 13. јануара 2017. године
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

14.
На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
– аутентично тумачење и 68/15) и члана 84. тачка 15)
подтачка (2) Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), Сенат Универзитета одбране доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ,
ПОСТУПКУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА СТИЦАЊА
ЗВАЊА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ
Члан 1.
У Правилнику о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника Универзитета одбране („Службени војни лист“, број 21/16), у члану 13. став 1.
речи: „на седници наставно-научног већа“ замењују се
речима: „пред комисијом за оцену приступних предавања“.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„На приступно предавање позивају се сви наставници и сарадници високошколске јединице Универзитета одбране“.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 149-1
У Београду, 23. јануара 2017. године
РЕКТОР
генерал-мајор
проф. др Младен Вуруна, с. р.
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15.

у Министарство одбране
у Сектор за људске ресурсе
у Управу за кадрове

У К А З број 1-24
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

распоређује се и поставља по мирнодопској
формацији

за начелника
бригадни генерал
ЈЕЛИЋ Гојка МИЛЕ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

18.
У К А З број 1-28

у Министарство одбране
у Сектор за политику одбране
у Управу за стратегијско планирање
за начелника
генерал-мајор
МОЈСИЛОВИЋ Милосава МИЛАН.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

распоређује се и поставља по обједињеној формацији

16.

у Генералштаб Војске Србије
у Управу за оперативне послове (Ј-3)

У К А З број 1-25
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

распоређује се и поставља по мирнодопској
формацији
у Министарство одбране
у Сектор за политику одбране
у Војно представништво у Мисији РС при НАТО
за шефа
бригадни генерал
БАНДИЋ Бранка ПРЕДРАГ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

17.
У К А З број 1-26
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка
9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

премешта се и поставља по обједињеној формацији

Број 3 – Страна 25

за начелника
бригадни генерал
ЖАРКОВИЋ Николе ДУШКО.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

19.
У К А З број 1-29
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

распоређује се и поставља по обједињеној формацији
у Ратно ваздухопловство
и противваздухопловну одбрану
у Команду Ратног ваздухопловства
и противваздухопловне одбране
за заменика команданта
бригадни генерал
МИЛЕНКОВИЋ Радивоја САВА.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.
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20.

у Генералшатаб Војске Србије
у Управу за људске ресурсе (Ј-1)

У К А З број 1-30
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

премешта се и поставља по обједињеној формацији

за начелника
пешадијски пуковник
ИРИШКИЋ Фехима САВО.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

23.
У К А З број 1-33

у Ратно ваздухопловство
и противваздухопловну одбрану
у Команду Ратног ваздухопловства
и противваздухопловне одбране
за начелника штаба
пуковник авијације
БЈЕЛИЋ Стевана АЛЕКСАНДАР.

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

поставља се по обједињеној формацији

21.

у Копнену војску
у Команду Копнене војске

У К А З број 1-31
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

поставља се по обједињеној формацији
у Ратно ваздухопловство
и противваздухопловну одбрану
у 204. ваздухопловну бригаду
за команданта
пуковник авијације
БИЛИЋ Ђорђа ЖЕЉКО.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

22.
У К А З број 1-32
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

поставља се по обједињеној формацији
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за начелника штаба
пуковник оклопних јединица
БАЛТИЋ Радољуба ВЛАДЕТА.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

24.
У К А З број 1-34
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

поставља се по обједињеној формацији
у Копнену војску
у 2. бригаду Копнене војске
за команданта
пуковник оклопних јединица
КУЗМАНОВИЋ Драгољуба ЖЕЉКО.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.
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25.
У К А З број 1-35
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

Број 3 – Страна 27

пуковник артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства
ПОПОВИЋ Радовина МИЛАН.
Дужност заступника вршиће поред своје редовне дужности.
Заступање ће отпочети даном доношења указа и трајаће до попуне упражњеног формацијског места, а најдуже годину дана од дана доношења указа.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

поставља се по обједињеној формацији
у Копнену војску
у 3. бригаду Копнене војске

28.
У К А З број 1-20

за команданта
пешадијски пуковник
ГРБИЋ Милорада ПРЕДРАГ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

26.

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
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

У К А З број 1-36
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

премешта се и поставља се по обједињеној
формацији
у Копнену војску
у 4. бригаду Копнене војске
за команданта
пуковник артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства
СТОПА Благоја СЛОБОДАН.

генерал-мајору
ЈОНДИЋ Чеде ВОЈИНУ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

29.
У К А З број 1-21
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
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
бригадном генералу
КОЊИКОВАЦ Остоје СТОЈАНУ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

30.

27.
У К А З број 1-37
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

одређује се за заступника
на упражњено формацијско место команданта
250. ракетне бригаде за противваздухопловна
дејства Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране

У К А З број 1-22
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
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
бригадном генералу
ПАВЛОВИЋ Милорада МАРИНКУ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

Страна 28 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

31.

3. фебруар 2017.

34.
У К А З број 1-23

Н А Р Е Д Б А број 1-576

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
санитетском пуковнику

бригадном генералу
ЈОКСИМОВИЋ Милете СЛОБОДАНУ.

ЈОВАНОВИЋ Војислава ДРАГАНУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

35.

32.
У К А З број 212-3

Н А Р Е Д Б А број 1-577

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 10. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. тачка 9.
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
артиљеријском пуковнику

бригадном генералу

СОКОЛОВИЋ Александра МАТОШУ.

ЛУБУРА Миладина ЗОРАНУ.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

36.

33.
Н А Р Е Д Б А број 1-575

Н А Р Е Д Б А број 1-578

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 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)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица за
противваздухопловна дејства

санитетском пуковнику

СТОЈЧИЋ Васкрсија СТОЈАНУ.

СТЕФАНОВИЋ Звонимира ДУШАНУ.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

3. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

37.

Број 3 – Страна 29

40.
Н А Р Е Д Б А број 1-579

Н А Р Е Д Б А број 1-584

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 30. ДЕЦЕМБРА 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)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

потпуковнику информатичке службе

артиљеријском потпуковнику

ГРЕДИЋ Трипка ВЕСЕЛИНУ.

БОШКОВИЋ Тихомира ДЕЈАНУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

41.

38.
Н А Р Е Д Б А број 1-582

Н А Р Е Д Б А број 1-5

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 5. ЈАНУАРА 2017. 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)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

мајору артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства

интендантском потпуковнику
ЂОРЂЕВИЋ Андре ТОМИСЛАВУ.

ПЕТКОВИЋ Ника ЗЛАТКУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

39.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

42.
Н А Р Е Д Б А број 1-6

Н А Р Е Д Б А број 1-583
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. ДЕЦЕМБРА 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)

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 5. ЈАНУАРА 2017. 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
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпуковнику техничке службе

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица за
противваздухопловна дејства

ПОПОСКИ Радета МИРКУ.

ПОПОВИЋ Фрања ЖЕЉКУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Страна 30 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

3. фебруар 2017.

45.

43.
Н А Р Е Д Б А број 1-7

Н А Р Е Д Б А број 1-31

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 5. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 24. ЈАНУАРА 2017. 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)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

мајору телекомуникација

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица за
противваздухопловна дејства

САВИЋ Живадина СЛАВОЉУБУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

44.

ПЕРИЋ Милана ГОРАНУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

46.

Н А Р Е Д Б А број 1-30

Н А Р Е Д Б А број 1-41

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 23. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 2. ФЕБРУАРА 2017. 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)

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

санитетском пуковнику

санитетском потпуковнику

МЕДЕНИЦА Чедомира ИВИЦИ.

МИТИЋ Жарка НЕБОЈШИ.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

47.
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 октобру 2016. године
Република Србија

РСД
Зараде

Просечна зарада
Просечна зарада без пореза и доприноса

Х 2016

I–Х 2016

62.414
45.281

62.496
45.393

Номинални индекс
Х 2016
IХ 2016
97,3
97,3

Директор,
др Миладин Ковачевић, с. р.
__________
∗

Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 95 од 30. новембра 2016. године.

3. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 3 – Страна 31

САДРЖАЈ
Страна
12. Упутство о изменама и допунама Упутства о
обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије ..............
13. Одлука о опозиву тајности података .............
14. Правилник о измени и допуни Правилника
о начину, поступку и ближим условима стицања
звања наставника Универзитета одбране .......
15. Указ бр. 1-24 председника Републике о распоређивању и постављењу официра по мирнодопској формацији ...................................................
16. Указ бр. 1-25 председника Републике о распоређивању и постављењу официра по мирнодопској формацији ...................................................
17. Указ бр. 1-26 председника Републике о премештају и постављењу официра по обједињеној
формацији ..........................................................
18. Указ бр. 1-28 председника Републике о распоређивању и постављењу официра по обједињеној формацији ....................................................
19. Указ бр. 1-29 председника Републике о распоређивању и постављењу официра по обједињеној
формацији ..........................................................
20. Указ бр. 1-30 председника Републике о премештају и постављењу официра по обједињеној
формацији ..........................................................
21. Указ бр. 1-31 председника Републике о постављењу официра по обједињеној формацији ......
22. Указ бр. 1-32 председника Републике о постављењу официра по обједињеној формацији ......
23. Указ бр. 1-33 председника Републике о постављењу официра по обједињеној формацији ......
24. Указ бр. 1-34 председника Републике о постављењу официра по обједињеној формацији ......
25. Указ бр. 1-35 председника Републике о постављењу официра по обједињеној формацији ......
26. Указ бр. 1-36 председника Републике о премештају и постављењу официра по обједињеној
формацији ..........................................................
27. Указ бр. 1-37 председника Републике о одређивању заступника на упражњено формацијско место команданта 250. ракетне бригаде
за противваздухопловна дејства ......................

21
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27

27

Страна
28. Указ бр. 1-20 председника Републике о престанку професионалне војне службе официру ......
29. Указ бр. 1-21 председника Републике о престанку професионалне војне службе официру.......
30. Указ бр. 1-22 председника Републике о престанку професионалне војне службе официру ......
31. Указ бр. 1-23 председника Републике о престанку професионалне војне службе официру.......
32. Указ бр. 212-3 председника Републике о престанку професионалне војне службе официру
33. Наредба бр. 1-575 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
34. Наредба бр. 1-576 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
35. Наредба бр. 1-577 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
36. Наредба бр. 1-578 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
37. Наредба бр. 1-579 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
38. Наредба бр. 1-582 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
39. Наредба бр. 1-583 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
40. Наредба бр. 1-584 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......
41. Наредба бр. 1-5 министра одбране о престанку
професионалне војне службе официру ...........
42. Наредба бр. 1-6 министра одбране о престанку
професионалне војне службе официру ...........
43. Наредба бр. 1-7 министра одбране о престанку
професионалне војне службе официру ...........
44. Наредба бр. 1-30 министра одбране о престанку
професионалне војне службе официру ...........
45. Наредба бр. 1-31 министра одбране о престанку
професионалне војне службе официру ...........
46. Наредба бр. 1-41 министра одбране о престанку
професионалне војне службе официру ...........
47. Подаци о просечним зарадама и просечним
зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2016. године ........

27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30

Страна 32 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369)
Телефон/факс: 011/3000–200
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б

3. фебруар 2017.

