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321. 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи  („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 
99/14), а у вези са чланом 14. став 2. тачка 39) 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 чланом 52. Правилника о планирању, програмирању, бу-
џетирању и извршењу у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 36/15 и 38/15), 
министар одбране доноси 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИЈА И ЊИХОВИХ НОСИЛАЦА У  
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1.  Овом одлуком одређују се функције и њихови носиоци у Министарству одбране и Војсци Србије. 
2. Функција је група сродних или повезаних послова из надлежности Министарства одбране и Војске 

Србије. 
3. Преглед функција и њихових носилаца у Министарству одбране и Војсци Србије дат је у Прилогу 1. 

ове одлуке и чини њен саставни део. 
Преглед чинилаца способности система одбране и њихових носилаца дат је у Прилогу 2. ове одлу-

ке и чини њен саставни део. 
4. Организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, поред функција утврђених овом одлу-

ком, извршавају и друге послове у складу са законом и другим нормативно-правним актима. 
5. Пословe из надлежности носиоца функцијe „Финансије“, до преименовања Сектора за финансије и кон-

тролинг у Сектор за буџет и финансије, извршаваће Сектор за финансије и контролинг. 
6. Пословe из надлежности носилаца функција „Цивилна одбрана и припреме за одбрану“ и „Организаци-

ја“, до формирања Сектора за цивилну одбрану и припреме одбране и враћања Управе за организацију у са-
став Сектора за политику одбране, извршаваће Сектор за људске ресурсе. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању функција и њихових 
носилаца у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 17/17). 

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 
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Прилог 1. 

ПРЕГЛЕД 
ФУНКЦИЈА И ЊИХОВИХ НОСИЛАЦА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Редни 
број Функција Носилац функције Послови 

Израда стратегијских докумената 
Планирање развоја система одбране 

1. Стратегијско 
планирање 

Сектор за политику 
одбране Сарадња са органима државне управе у 

процесу европских интеграција из 
надлежности Министарства одбране 
Научноистраживачка делатност 2. Научноистраживачка и 

инвентивна делатност 
Сектор за политику 

одбране Инвентивна делатност 
Билатерална сарадња 3. Међународна сарадња Сектор за политику 

одбране Мултилатерална сарадња 
Пројектовање организације 4. Организација Сектор за политику 

одбране Израда докумената организације 
Израда доктринарних докумената 5. Доктрина Генералштаб Војске 

Србије Уређење система научених лекција 
Развој система обуке 6. Обука Генералштаб Војске 

Србије Вредновање обучености 
Оперативни послови 
Планирање употребе Војске Србије 
Цивилно-војна сарадња 7. Оперативна Генералштаб Војске 

Србије 
Ешелонирање 
Одржавање наоружања и војне опреме 
Одржавање осталих покретних ствари 8. Одржавање Генералштаб Војске 

Србије Редовно одржавање непокретности 
Планирање снабдевања 
Складиштење 9. Снабдевање Генералштаб Војске 

Србије Попуна крајњих корисника 
Телекомуникационо-информатичко 
обезбеђење  
Развој телекомуникационо-информационих 
система 
Заштита телекомуникационо- 
-информационих система 

10. Телекомуникационо-
информатичка 

Генералштаб Војске 
Србије 

Канцеларијско пословање 
Сузбијање криминалитета 
Контрола и одржавање војног реда и 
дисциплине 
Обезбеђење најзначајнијих објеката, 
одређених лица, докумената и наоружања 
Регулисање и контрола војног путног 
саобраћаја 

11. Војнополицијска Генералштаб Војске 
Србије 

Противтерористичка заштита 
Развијање морала 
Вредновање морала 12. Морал Генералштаб Војске 

Србије Превентивно ментално-хигијенски рад 
Богослужење 13. Вера Генералштаб Војске 

Србије Остали верски послови 
Саобраћај 14. Саобраћај и транспорт Генералштаб Војске 

Србије Транспорт људи и средстава 
Послови попуне сталног састава 
Стандард  
Статусна питања 
Психолошка делатност 

15. Кадрови Сектор за људске ресурсе 

Традиција 
Школовање и усавршавање кадра 16. Образовање Сектор за људске ресурсе Развој војног образовања 
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Редни 
број Функција Носилац функције Послови 

Планирање припрема за одбрану Републике 
Србије 
Подршка успешном функционисању 
државних органа, органа аутономних 
покрајина и јединица локалне самоуправе, 
привредних друштава и других правних лица 
у пословима одбране 
Координација послова на обезбеђењу услова 
за живот и рад грађана 
Задовољење потреба снага одбране у 
ванредном и ратном стању 
Одређивање програма обуке и уређивање 
начина и поступка планирања и спровођења 
планова обуке грађана 
Координација послова заштите и спасавања 
са надлежним државним органима 
Војна обавеза 
Радна обавеза 
Материјална обавеза 

17. Цивилна одбрана и 
припреме за одбрану 

Сектор за цивилну 
одбрану и припреме 

одбране 

Послови мобилизације 
Истраживање, развој, 
усавршавање/модернизација, производња и 
промет наоружања и војне опреме 
Стандардизација, кодификација и 
метрологија 

18. Наоружање и војна 
опрема 

Сектор за материјалне 
ресурсе 

Опремање наоружањем и војном опремом 
Управљање предузећима из групације 
„Одбрамбена индустрија Србије“ 

19. Одбрамбене 
технологије 

Сектор за материјалне 
ресурсе Проширење индустријске и технолошке базе 

Републике Србије од интереса за систем 
одбране 
Развој интендантских покретних ствари 
Исхрана, одевање и интендантске услужне 
делатности 20. Интендантура Сектор за материјалне 

ресурсе 
Водообезбеђење и обезбеђење енергената 
Безбедност и здравље на раду 
Заштита животне средине 21. Заштита ресурса Сектор за материјалне 

ресурсе 
Заштита од пожара и експлозија 
Пројектно планирање 
Изградња објеката 
Инвестиционо одржавање непокретности 22. Инфраструктура Сектор за материјалне 

ресурсе Прибављање и располагање непокретним 
стварима за војне потребе (из надлежности 
Министарства одбране) 
Располагање и управљање стварима 
Прибављање покретних ствари и услуга 
Вршење услуга 
Вођење помоћних књига и евиденција 

23. Материјално 
пословање 

Сектор за материјалне 
ресурсе 

Попис ствари 
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Редни 
број Функција Носилац функције Послови 

Контрола квалитета наоружања и војне 
опреме 
Контрола квалитета средстава опште намене 24. Контрола квалитета Сектор за материјалне 

ресурсе 
Сертификација производа, процеса и система 
менаџмента 
Буџетирање 
Финансијско пословање  
Финансијско управљање и контрола 

25. Финансије Сектор за буџет и 
финансије 

Рачуноводство 
Планирање рада Министарства одбране 26. Административно- 

-правна Секретаријат Нормативно-правно уређење 
Контраобавештајни 27. Војнобезбедносна Војнобезбедносна 

агенција Безбедносни 
Обавештајни 
Војнодипломатски 28. Војнообавештајна Војнообавештајна 

агенција 
Обавештајно-извиђачки 
Инспекцијски надзор способности Војске 
Србије и рада Министарства одбране 
Инспекцијски надзор над применом закона и 
других прописа којима се уређује рад 
Министaрства одбране и Војске Србије, 
радни односи професионалних припадника 
Војске Србије, општи управни поступак и 
посебни управни поступци 
Инспекцијски надзор материјалног и 
финансијског пословања и грађевинске 
делатности 
Инспекцијски надзор припрема за одбрану и 
обавеза одбране 

Инспекторат одбране 

Инспекцијски надзор заштите ресурса 

29. Инспекцијска 

Генерални инспектор 
служби 

Инспекцијски надзор рада Војнобезбедносне 
агенције и Војнообавештајне агенције 
Превентивна 
Лечење 
Фармација 30. Војно здравство Управа за војно 

здравство 
Ветерина 
Информисање и медијско представљање 
Издавачка и штампарска делатност 31. Односи са јавношћу Управа за односе са 

јавношћу 
Култура 

Прилог 2. 

ПРЕГЛЕД  
ЧИНИЛАЦА СПОСОБНОСТИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ И ЊИХОВИХ НОСИЛАЦА 

Редни 
број Чинилац способности Носилац Сарађује 

1.  Стратегија и доктрина Сектор за политику одбране Генералштаб Војске Србије 
2.  Организација Сектор за политику одбране Генералштаб Војске Србије 
3.  Кадрови Сектор за људске ресурсе Генералштаб Војске Србије 
4.  Образовање Сектор за људске ресурсе Генералштаб Војске Србије 
5.  Обука Генералштаб Војске Србије Сектор за људске ресурсе 
6.  Наоружање и војна опрема Сектор за материјалне ресурсе Генералштаб Војске Србије 
7.  Инфраструктура Сектор за материјалне ресурсе Генералштаб Војске Србије 
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322. 
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 Републике 
Србије: 

СОРС 2775/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВА-
ЊЕ НЕПРОПУСНИХ ПРЕГРАДА НА ПАЛУБАМА. 

СОРС 2777/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВАЊЕ 
РЕБАРА НА ПАЛУБАМА. 

СОРС 2896/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВАЊЕ 
РЕБАРА У УНУТРАШЊОСТИ БРОДА. 

СОРС 2897/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВАЊЕ 
НЕПРОПУСНИХ ПРЕГРАДА У УНУТРАШЊОСТИ 
БРОДА.  

СОРС 2898/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВАЊЕ 
ПРОСТОРИЈА НА БРОДУ.  

СОРС 2899/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВАЊЕ 
НЕПРОПУСНИХ ВРАТА, ПРОЛАЗА И ОТВОРА НА 
БРОДУ.  

СОРС 2900/17: Ознаке и натписи ОЗНАЧАВАЊЕ 
КОНТРОЛНЕ ВОДНЕ ЛИНИЈЕ У УНУТРАШЊОСТИ 
БРОДА.  

2. Стандарде одбране из тачке 1. овог решења 
штампаће Дирекција за стандардизацију, кодификаци-
ју и метрологију Управе за одбрамбене технологије Сек-
тора за материјалне ресурсе Министарства одбране 
Републике Србије. 

3. Стављају се ван снаге ранија издања стандарда 
одбране Републике Србије из тачке 1. овог решења. 

4. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења 
почињу да се примењују осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном војном листу“. 

Број 451-4 
у Београду, 1. новембра 2017. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 
др Ненад Милорадовић, с. р. 

323. 
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 ревидирани стандарди од-
бране Републике Србије: 

СОРС 2736/17: СИДРЕНИ ЛАНЦИ Појмови – 
називне величине. 

СОРС 2737/17: БРОДСКИ ЛАНЦИ Технички 
захтеви за израду и испоруку. 

СОРС 2738/17: СИДРЕНИ ЛАНАЦ Састав.  
СОРС 2739/17: Сидрени ланац ПРЕДГОН Састав.  
СОРС 2740/17: Сидрени ланац УЗА ЛАНЦА Састав. 
СОРС 2741/17: Сидрени ланац КРАЈНИК Састав.  
СОРС 2742/17: Елементи сидрених ланаца. КАРИ-

КЕ СА ПРЕЧКОМ (КН) НОРМАЛНЕ Облик и мере.  
СОРС 2743/17: Елементи сидрених ланаца. КА-

РИКЕ СА ПРЕЧКОМ (КВ) ВЕЛИКЕ Облик и мере.  
СОРС 2744/17: Елементи сидрених ланаца КРАЈ-

ЊЕ КАРИКЕ (КК) Облик и мере.  
СОРС 2745/17: Елементи опреме ланаца ЛАН-

ЧАНИ ШКОПЦИ Технички захтеви.  
СОРС 2746/17: Елементи опреме ланаца СИДРЕ-

НИ ШКОПЦИ Технички захтеви.  
СОРС 2747/17: Елементи опреме ланаца ПА-

ТЕНТНЕ КАРИКЕ Технички захтеви.  
СОРС 2748/17: Елементи опреме ланаца ВРТУ-

ЉИ Технички захтеви.  
СОРС 2749/17: ЛАНЦИ ЗА СИДРЕЊЕ ПЛУТА-

ЈУЋИХ ОЗНАКА Технички захтеви.  
СОРС 2750/17: Ланци за сидрење плутајућих 

ознака ШКОПЦИ Технички захтеви.  
СОРС 2751/17: Ланци за сидрење плутајућих 

ознака ВРТУЉИ Технички захтеви.  
СОРС 2752/17: Ланци за сидрење плутајућих 

ознака ВРТУЉНИ ШКОПЦИ Технички захтеви.  
СОРС 2753/17: ПЉОСНАТЕ РАСЦЕПКЕ Тех-

нички захтеви. 
2. Стандардe одбране из тачке 1. овог решења 

штампаће Дирекција за стандардизацију, кодификаци-
ју и метрологију Управе за одбрамбене технологије Сек-
тора за материјалне ресурсе Министарства одбране 
Републике Србије. 

3. Стављају се ван снаге ранија издања стандарда 
одбране Републике Србије из тачке 1. овог решења. 

4. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења 
почињу да се примењују осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном војном листу“. 

Број 451-5 
у Београду, 1. новембра 2017. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 
др Ненад Милорадовић, с. р. 

324. 
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 Репу-
блике Србије: 

СОРС 2511/17: Средства БОБ-а СТЕЗАЧИ Склоп 
и детаљи.  

СОРС 2512/17: Средства БОБ-а СТЕЗАЛИЦА УНИ-
ВЕРЗАЛНА ЗА ГУМЕНЕ ЦЕВИ Склоп, облик и мере. 
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СОРС 2513/17: Средства БОБ-а ПРИКЉУЧЦИ ЗА 
УСИСНИ ВОД ВЕНТИЛАТОРА Технички захтеви.  

СОРС 2521/17: Средства БОБ-а ПРИРУБНИЦЕ 
СЛЕПЕ Технички захтеви.  

СОРС 2522/17: Средства БОБ-а ЧЕПОВИ ПА-
ТЕНТНИ Склоп, облик и мере. 

2. Стандарде одбране из тачке 1. овог решења 
штампаће Дирекција за стандардизацију, кодификаци-
ју и метрологију Управе за одбрамбене технологије Сек-
тора за материјалне ресурсе Министарства одбране 
Републике Србије. 

3. Стављају се ван снаге ранија издања стандарда 
одбране Републике Србије из тачке 1. овог решења. 

4. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења 
почињу да се примењују осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном војном листу“. 

Број 451-6 
у Београду, 1. новембра 2017. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 
др Ненад Милорадовић, с. р. 

325. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-532 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Вој-
сци 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 

у чину интендантског потпоручника 
потпоручник у резерви 

ИЛИЋ Дејана ЂУРЂИЈАНА. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

326. 

Н А Р Е Д Б А  број 1198-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. ОКТОБРА 2017. 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), члана 62б 
став 4, а у вези са чланом 62а и чланом 6. тачка 11) 
Правилника о признањима и неновчаним наградама 
(„Службени војни лист“, бр. 22/12, 10/13, 13/16 и 
13/17), за резултате постигнуте у раду у Министарству 
одбране и изградњи и јачању Војске Србије, 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М   

Професионалне припаднике Војске Србије са 
једним чланом породице или пратиоцем неновчаном 
наградом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију који 
послују по принципу стицања и расподеле дохотка, у 
трајању од седам дана, за резултате постигнуте у раду 
у Министарству одбране и изградњи и јачању Војске 
Србије, 

пуковникa 
ПЕТРОВИЋ Синишe САШУ; 

потпуковнике: 
ГЛУШИЦА Јове БОЖУ, 
ОСТОЈИЋ Љубомира МИЛОВАНА; 

мајоре: 
КОСТИЋ Благојa ДРАГАНА, 
ШАКАНОВИЋ Халилa АЛЕТА; 

капетане: 
ЈОВАНОВИЋ Миливоја МИРОСЛАВА, 
ТЕШИЋ Зорана ДУШКА; 

поручнике: 
ИЛИЋ Данилa ДРАГАНА, 
ПРОДАНА Недељка МИЛОША; 

потпоручника 
БОСИЋ Зорана БРАНИСЛАВУ; 

заставника 
ЂУРИЋ Душана РАДМИЛУ; 

старије воднике прве класе: 
ВЕЉОВИЋ Добривоја ИВИЦУ, 
ВУЧЕВИЋ Милошa МИЛАНА, 
МАРКОВИЋ Илијe ДРАГОСЛАВА, 
МАРКОВИЋ Милетe ГОРАНА, 
МАРТИНОВИЋ Бошка ЈОВАНА, 
ТУБИЋ Драге ДАРКА; 

старије воднике: 
СТАМЕНКОВИЋ Душанa САШУ, 
ТРИФУНОВИЋ Станкa БРАНКА; 

воднике: 
ЈОВАНОВИЋ Радољуба СИНИШУ, 
МИТРОВИЋ Живојина НЕБОЈШУ; 

десетаре: 
АНДРИЋ Слободанa СЛАВИШУ, 
БЕРИЋ Миодрага ДУШАНА, 
БОЈИЧИЋ Зорана МИЛОРАДА, 
ВЕЛИМИРОВИЋ Драгутина ГОРАНА, 
ВИДОВИЋ Вујадина НЕДЕЉКА, 
ВУЈКОВИЋ Марка РАЈКА, 
ГРУЈИЋ Слободана МИРОСЛАВА, 
ДЕСПОТОВИЋ Станка ДРАГАНА, 
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ДРАГОЈЕВИЋ Драгомира БРАНКА, 
ДУКИЋ Драгољуба ГОРАНА, 
ЂУРЂЕВИЋ Маринка СТОЈАДИНА, 
ЕРИЋ Лазарa ДРАГАНА, 
ЖИВАНОВИЋ Миленка СЛОБОДАНА, 
ЈАНКОВИЋ Срећкa БРАНКА, 
ЈЕКИЋ Јована ДЕЈАНА, 
ЈОВАНОВИЋ Мирослава ГОРАНА, 
КАНДИЋ Миленка МИЛОВАНА, 
КАТИЋ Драгана БРАНКА, 
КНЕЖЕВИЋ Илије ВЛАДИМИРА, 
КОВАЧЕВИЋ Небојшe ЖЕЉКА, 
КОСТИЋ Милета ЗОРАНА, 
ЛАЦКОВИЋ Слободанa БРАНИСЛАВА, 
МАЛЕТИЋ Драгољуба АЛЕКСАНДРА, 
МАРКОВИЋ Миленка МИЛАНА, 
МАРОВИЋ Милана ДУШАНА, 
МИЈАТОВИЋ Богданке ДРАГАНА, 
МИЛИНОВИЋ Живанкa РАДЕНКА, 
МИЛОШЕВИЋ Драгољубa МИЛАНА, 
НАУМОВ Перице ДАРКА, 
НЕНАДОВИЋ Ненадa ГОРАНА, 
НИКОЛИЋ Браниславa ДЕЈАНА, 
ОБРЕНОВИЋ Цветина МИЛОША, 
ПАВЛОВИЋ Момчилa ДРАГАНА, 
ПЛАВШИЋ Милорада БОЖУ, 
ПОЊЕВИЋ Владе ГОРАНА, 
ПОПОВИЋ Милоша СЛОБОДАНА, 
ПРОДАНИЋ Рајка БОШКА, 
ПРОТИЋ Станкa МИРКА, 
РАНЧЕВ Тодора АЛЕКСАНДРА, 
РОСИЋ Зорана ДЕЈАНА, 
РУВИДИЋ Срећкa САШУ, 
САВИЋ Зорана ДАРКА, 
СИМИЋ Милошa ГОРАНА, 
СТОЈАНОВИЋ Зоранa МИЛАНА, 
ТОПИЋ Душана НЕНАДА, 
ТУМБАСЕВИЋ Душана МИЛОША, 
ФИЛИПОВИЋ Љубисава МИЛЕНКА, 
ФИЛИПОВИЋ Слободана ДЕЈАНА, 
ЧИКАРИЋ Станоја АЛЕКСАНДРА, 
ШУЈИЋ Живорада БОЈАНА; 

разводнике: 

БОГДАНОВИЋ Банета МИЛОША, 
БОЖИЋ Радета НИКОЛУ, 
ЂУРИЋ Рајкa ДЕЈАНА, 
ЈЕВТИЋ Драгољуба НИКОЛУ, 
МИЛИНКОВИЋ Небојше НЕМАЊУ, 
РОЖИН Драгана СРБОЉУБА, 
ТОДОРОВИЋ Драгишe ЈЕЛЕНУ; 

војног намештеника 

БЕЛОПАВЛОВИЋ Милојa НЕНАДА. 
Ова наредба објављује се у „Службеном војном 

листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

327. 
Н А Р Е Д Б А  број 17-14 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 
На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 

36. Правилника о војним спомен-медаљама и војним 
споменицама („Службени војни лист“, бр. 26/10, 
7/11, 7/13, 2/14 и 16/14) и у складу са предлогом 
Генералштаба Војске Србије, као знак признања за 
остварену успешну сарадњу 

д о д е љ у ј е  с е 
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА  

ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

летачком саставу акро-групе „СТРИЖИ“ 
Оружаних снага Руске Федерације 
потпуковницима: 
ДМИТРИЈУ Сергејевичу ЗУБКОВУ, 
СЕРГЕЈУ Ивановичу ОСЈАЈКИНУ; 
мајорима: 
АНТОНУ Евгењевичу СМИРНОВУ, 
ВАСИЛИЈУ Владимировичу ДУДНИКОВУ; 
ДЕНИСУ Анатољевичу КУЗЊЕЦОВУ; 
ДМИТРИЈУ Алексејевичу РИЖЕВОЛОВУ; 
ДМИТРИЈУ Викторовичу КОСОРУКОВУ; 
СЕРГЕЈУ Александровичу СИЊКЕВИЧУ; 
капетанима: 
ВАДИМУ Сергејевичу ДЈОМИНУ; 
ДМИТРИЈУ Олеговичу ВЕРЈОВКИ; 
СЕРГЕЈУ Олеговичу ИЉЧУКУ; 
СЕРГЕЈУ Павловичу ДУБИНКУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

328. 
Н А Р Е Д Б А  број 17-15 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 
На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 

36. Правилника о војним спомен-медаљама и војним 
споменицама („Службени војни лист“, бр. 26/10, 
7/11, 7/13, 2/14 и 16/14) и у складу са предлогом 
Здружене оперативне команде Генералштаба Војске 
Србије 

д о д е љ у ј е  с е 
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС 
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПОСТХУМНО  
ЈОВАНОВИЋ Александра ОЛИВЕРИ, војном 
службенику.  

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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