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СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТСЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
 

 

БРОЈ 1 Београд, 18. jануар 2018. ГОДИНА СХХХVII
Цена овог броја је 162 динара

Годишња претплата је 5.658 динарa
  

 

 
1. 

На основу чл. 64. и 79. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и члана 42. став 1. За-
кона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – УС и 44/14),  

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о измени и допуни Уредбе о стањима у служби 
професионалних војних лица и о унапређивању 

 официра и подофицира  

Члан 1. 
У Уредби о стањима у служби професионалних 

војних лица и о унапређивању официра и подофицира 
(„Службени гласник РС“, број 35/12), после члана 3. до-
даје се члан 3а, који гласи: 

„Члан 3а 
Под постављењем официра, односно подофицира 

на формацијско место по потреби службе у смислу ове 
уредбе подразумева се постављење официра, одно-
сно подофицира на формацијско место које је упра-
жњено услед формирања нове, односно укидања по-
стојеће организацијске целине, односно команде, једи-
нице и установе или укидања појединих формацијских 
места, као и попуна појединих новоотворених или упра-
жњених места у организацијској целини, односно ко-
манди, јединици и установи“. 

Члан 2. 
У члану 42. став 1. тачка 5) брише се. 
Досадашње тач. 6) и 7) постају тач. 5) и 6). 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 110-12880/2017 
У Београду, 28. децембра 2017. године 

Влада 
Председник, 

Ана Брнабић, с. р. 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 119 од 
29. децембра 2017. године. 

2. 
На основу члана 48. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 
99/14) и тачке 1.7. Табеле 1. поглавља I Националног 
акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета 
безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбед-
ност у Републици Србији (2017–2020), који је усвојен 
Закључком Владе 05 број 337-12773/2016-1 од 19. маја 
2017. године („Службени гласник РС“, број 53/17), а у 
вези са чланом 16. став 1. Закона о спречавању злоста-
вљања на раду („Службени гласник РС“, број 36/10), 
чланом 16. Закона о забрани дискриминације („Слу-
жбени гласник РС“, број 22/09), чланом 13. 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 чла-
ном 2. став 4. Закона о равноправности полова („Слу-
жбени гласник РС“, број 104/09), министар одбране 
доноси 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 
О ИЗБОРУ И ФУНКЦИЈИ „ОСОБЕ ОД 

ПОВЕРЕЊА“ КАО МЕХАНИЗМА РОДНЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Овом инструкцијом усмерава се поступање запо-
слених у Министарству одбране и Војсци Србије при 
избору „особа од поверења“ као механизма родне равно-
правности и начин рада „особа од поверења“. 

2. „Особе од поверења“ су лица из Министарства 
одбране и Војске Србије која пружају примарну ко-
легијалну помоћ у виду саветовања, посредовања и 
предузимања мера ради решавања конкретних спор-
них питања из области родне равноправности. 

3. Број „особa од поверења“, зависно од простор-
ног распореда и бројног стања потчињених организа-
ционих јединица Министарства одбране и Војске Ср-
бије, одређује руководилац: 

(1) основне унутрашње јединице Министарства 
одбране;  

(2) посебне унутрашње јединице Министарства 
одбране; 

(3) органа управе у саставу Министарства одбране; 
(4) уже унутрашње јединице Министарства одбра-

не ван сектора и Секретаријата Министарства одбране; 
(5) Универзитета одбране. 
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4. Поступак избора „особе од поверења“ покреће 
се актом руководиоца организационе јединице из 
тачке 3. ове инструкције којим се прецизира време и 
начин јавног предлагања кандидата и кандидаткиња 
за избор „особе од поверења“, време и начин избора 
„особе од поверења“, као и састав трочлане комисије 
за спровођење избора.  

„Особа од поверења“ бира се тајним гласањем у 
организационој јединици заокруживањем броја ис-
пред имена кандидата и кандидаткиња за „особу од 
поверења“. 

Након тајног гласања, резултате избора утврђује 
трочлана комисија и подноси извештај надлежном 
руководиоцу. 

Надлежни руководилац потврђује актом избор 
кандидата или кандидаткиње са највећим бројем гла-
сова за обављaње функције „особе од поверења“, као 
и лица које замењује изабрану „особу од поверења“ у 
случају њене спречености да обавља своју функцију. 

У случају одсутности или спречености „особе од 
поверења“ замењује је лице које је било друго на ли-
сти кандидата и кандидаткиња по броју гласова запо-
слених на нивоу организационе јединице у којој је 
изабрана „особа од поверења“.  

5. Надлежни руководилац доставља информацију 
о спроведеном поступку избора за „особу од повере-
ња“ саветнику односно саветници министра одбране 
за спровођење Националног акционог плана за при-
мену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједиње-
них нација – Жене, мир и безбедност у Републици 
Србији (2017–2020). 

6. Изабране „особе од поверења“ у обавези су да, 
ради оспособљавања за обављање послова из њихове 
надлежности, похађају одговарајућу обуку за чију је 
организацију задужен саветник односно саветница 
министра одбране за спровођење Националног акци-
оног плана за примену Резолуције 1325 Савета без-
бедности Уједињених нација – Жене, мир и безбед-
ност у Републици Србији (2017–2020).  

7. Изабрано лице обавља послове „особе од пове-
рења“, поред својих редовних дужности.  

Надлежни руководилац омогућиће обављање за-
датака „особе од поверења“, уз поштовање принципа 
поверљивости. 

8. У решавању конкретног спорног питања из 
области родне равноправности и дискриминације, 
„особа од поверења“ обавиће разговор, понудити са-
вет, посредовање и предузимање конкретних мера, на 
захтев лица које јој се обрати за помоћ или на соп-
ствену иницијативу када уочи конкретно спорно пи-
тање у вези са родном равноправношћу. 

9. Уколико „особа од поверења“ није у могућно-
сти да реши конкретно спорно питање саветовањем, 
упућује лице на сарадњу са одговарајућим стручним 

службама у Министарству одбране и Војсци Србије 
или на друге механизме заштите у складу са законом. 

10. „Особа од поверења“ подноси шестомесечни 
извештај о свом раду руководиоцу организационе је-
динице у којој је именована. На основу тог извешта-
ја, руководиоци организационих јединица линијом 
извештавања своје извештаје достављају претпоста-
вљенима до нивоа организационе јединице Мини-
старства одбране и Војске Србије из тачке 3. ове ин-
струкције.  

Руководилац организационе јединице Министар-
ства одбране и Војске Србије из тачке 3. ове инструк-
ције извештај доставља саветнику односно саветници 
министра одбране за спровођење Националног акци-
оног плана за примену Резолуције 1325 Савета без-
бедности Уједињених нација – Жене, мир и безбед-
ност у Републици Србији (2017–2020) и организацио-
ној јединици Министарства одбране која је надлежна 
за заштиту људских права запослених. 

Извештај о раду „особе од поверења“ садржи: 
разлог и опис суштине конкретног спорног питања 
ради пружања примарне колегијалне помоћи; датум, 
место и време обављених разговора ради саветовања 
и посредовања; предложене мере и мере које су пред-
узете ради решавања конкретног спорног питања и 
предлог за унапређење постојећег стања родне рав-
ноправности из надлежности „особе од поверења“. 

Извештаје о раду „особе од поверења“, у складу 
са Законом о заштити података о личности доставља-
ти без навођења имена лица која су у вези са решава-
њем конкретног спорног питања из надлежности 
„особе од поверења“. 

11. „Особа од поверења“ може да затражи помоћ 
од саветника односно саветнице министра одбране за 
спровођење Националног акционог плана за примену 
Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених на-
ција – Жене, мир и безбедност у Републици Србији 
(2017–2020), ради решавања конкретних спорних пи-
тања из своје надлежности.  

12. Поступак избора „особа од поверења“ у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије спровести у ро-
ку од 15 дана од дана доношења ове инструкције. 

13. Доношењем ове инструкције престаје да важи 
Инструкција о избору и функцији „особa од повере-
ња“ као механизма родне равноправности у Мини-
старству одбране и Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 25/13). 

14. Ова инструкција примењује се од дана доно-
шења и објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 4-314 
У Београду, 29. децембра 2017. године 

 Министар одбране 
Александар Вулин, с.р. 
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3. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-729 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци 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 
БЕЦИЋ Ђура ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Aлександар Вулин, с.р. 

4. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-730 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском мајору 
СТОЈИЋ Јова ВЛАДИМИРУ.   

Министар одбране 
Aлександар Вулин, с.р. 

5. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-3 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском потпуковнику 
ФЕЈЕШ Антала СИЛАРДУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

6. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-5 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану правне службе 

КРСТИЋ Миливоја МИТРУ. 

    Министар одбране 
Aлександар Вулин, с.р. 

7. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 

СТИЈАЧИЋ Јована САШИ. 

Министар одбране 
Aлександар Вулин, с.р. 

8. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-8 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику атомско-биолошко-хемијске службе 
ГАЈИЋ Спасета БРАНКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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9. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-10 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 
ЈУГОВИЋ Андрије ЈОВАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

10. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-11 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе телекомуникација 
ЈОВАНОВИЋ Драгутина ИГОРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

11. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-12 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору геодетске службе 
БОГДАНОВИЋ Сотира АЛЕКСАНД РУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

12. 

Н А Р Е Д Б А  број 2110-14 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. ДЕЦЕМБРА  2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („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 јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана, за резултате постиг-
нуте у раду у Министарству одбране и изградњи и ја-
чању Војске Србије: 

генерал-потпуковника 
СИМОВИЋ Вујадина МИЛОСАВА;  

генерал-мајора 
ЖИВАК Саве РАНКА; 

бригадне генерале: 
ЈЕЛИЋ Гојка МИЛЕТА,  
ПЕТРОВИЋ Душана ЖЕЉКА;  

пуковнике: 
АНЂЕЛКОВИЋ Радована РАДИВОЈА,  
БОЈИЋ Спасоја ДРАГАНА, 
ВИТЕЗОВИЋ Милијана МИЛЕТА,  
ВУКОСАВЉЕВИЋ Милутина МИРОСЛАВА,  
ДЕСАНЧИЋ Бранка ГОРАНА,  
ДУНДИЋ Недељка ЈОВАНА, 
ЂОЛОВИЋ Миљојка ЉУБИШУ,  
ЗЕКИЋ Петра ГОРАНА,  
ИВАНОВИЋ Срете ЖЕЉКА,  
ИЛИЋ Миодрага РАДОЈА,  
ЈОВИЧИЋ Бранка УГЉЕШУ,  
КРАВИЋ Бранка РАДМИЛА,  
КУЗМАНОВИЋ Драгољуба ЖЕЉКА,  
КУРАЈ Јозефа ВЛАТКА,  
ЛАЗАРЕВИЋ Мике ДРАГАНА,  
ЛАЗАРЕВИЋ Томислава ИВАНА,  
МАРТИНОВИЋ Дамјана ВЕЉКА, 
МИЈАТОВИЋ Будимира РАДОША,  
МИЛОВАНОВИЋ Милорада РАЈКА,  
МИЛОЈЕВИЋ Србислава ИВАНА,  
МИЛУТИНОВИЋ Милорада САШУ,  
НЕНАДОВИЋ Милољуба ЗОРАНА,  
ПОПОВИЋ Радовина МИЛАНА,  
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РАДОВАНОВИЋ Славка ДРАГАНА,  
РАНКОВИЋ Љубомира ЖЕЉКА,  
СРДИЋ Милана ЗОРАНА,  
СТАНКОВИЋ Велимира САШУ,  
СТЕФАНОВИЋ Вујадина МИРОСЛАВА,  
СТОЈКОВИЋ Радомира ЗВОНКА;  

капетана бојног брода 
АНДРИЋ Богомира АНДРИЈУ; 

потпуковнике: 
БАКРАЧ Томислава САШУ,  
БУЛАТОВИЋ Радоја НЕНАДА,  
ВАСИЉЕВИЋ Драгише СЛОБОДАНА,  
ВИДАНОВИЋ Петра БОЈАНА,  
ВУКАДИНОВИЋ Хранислава ЗОРАНА,  
ВУКИЋ Слободана ДЕЈАНА,  
ВУКОВИЋ Томислава СТЕПАНА,  
ЈАНКОВИЋ Драгојла ДРАГАНА, 
МАСЛОВАРИЋ Милована ПРЕДРАГА,  
МИЈИЋ Ратка САШУ, 
МИЛОСАВИЋ Милоша ДУШАНА,  
ПЕРУНИЧИЋ Божидара МИЛОША,  
РАДИВОЈЕВИЋ Љубисава СИНИШУ,  
РАДОВАНОВИЋ Томислава ДЕЈАНА,  
САВИЋ Витомира МИЛОСАВА,  
СТАРЧЕВИЋ Милована СЛОБОДАНА;  

мајоре: 
АВРАМОВ Славка ГОРАНА,  
БАКИЋ Луке РОБЕРТА,  
БЕЛИЋ Милорада ДЕЈАНА,  
ВЛАЈИЋ Бошка СЛАЂАНА,  
ИЛИЋ Драгише СРЂАНА,  
ЈАНКОВИЋ Драгослава ДЕЈАНА, 
МИЛИЋ Милана НЕМАЊУ,  
МРДАК Драгише ДРАГАНА,  
МРДАК Драгољуба АЛЕКСАНДРА,  
ПРОДАНОВИЋ Василија МАРКА,  
РАКОВИЋ Миодрага ДЕЈАНА,  
СТОЈАНОВИЋ Зорана БОЈАНА,  
СТОЈИЉКОВИЋ Србољуба НЕБОЈШУ;  

капетане: 
ВЕЉКОВИЋ Душана ДАЛИБОРА,  
ВИЛОТИЋ Јована АЛЕКСАНДРА,  
ДИМИТРИЈЕВИЋ Драгана НИКОЛУ,  
ДОКИЋ Бранка ПРЕДРАГА,  
ЂОРЂЕВИЋ Будимира ДЕЈАНА,  
ИВАНОВИЋ-ИЛИЋ Зорана НЕВЕНУ,   
ЈОВИЋ Јанка АЛЕКСАНДРА,  
ПЕТРОВИЋ Војислава МИХАЈЛА,  
ТУБИН Владимира ИВАНА;  

поручнике: 
ГУЈАНИЧИЋ Бошка ВАЊУ,  
МИТРОВИЋ Ненада СТЕВАНА,  
НОВАКОВИЋ Томислава ЈЕЛЕНУ;  

потпоручнике: 
ИКИЋ Оливера МЛАДЕНА,  
КОСТИЋ Небојше НАТАШУ, 
МИХАИЛОВ Бобана ЈОВАНУ,  
ПЕШИЋ Драгана ЕМИЛИЈУ, 
СОКОЛОВИЋ Радојице ИВАНУ; 

заставнике прве класе: 
КУЛИЋ Душана ДЕЈАНА,  
ПЕТРОВИЋ Мирослава ДЕЈАНА,  
СТОШИЋ Радослава АЛЕКСАНДРА,  
ШУРЈАН Кароља ВЕНДЕЛА; 

заставнике: 
АНИСИЈЕВИЋ Момира МИЛАНА,  
БЕЛИНА Ивана ВЛАДИСЛАВА, 
ВИДОВИЋ Славка РАДОСЛАВА,  
ЂОРЂЕВИЋ Мирчета АНДРИЈУ,  
ЂОРЂЕВИЋ Томислава РАДОСЛАВА,  
ЈОЧИЋ Драгмила ЈОВАНА,  
МАРКОВИЋ Миљојка ДЕЈАНА,  
МИЛИЋ Ненада ПРЕДРАГА, 
МИЛОЈЕВИЋ Милодара ДРАГАНА,  
МЛАДЕНОВИЋ Крстомира БРАТИСЛАВА,  
МОРАЧАНИН Ненада ЖАРКА,  
ПЕТРОВИЋ Радмила ВЛАДИМИРА;  

старије воднике прве класе: 
ВУКОВИЋ Драгише ДРАГАНА,  
ВУЧЕВИЋ Милоша МИЛАНА,  
ГАЈИЋ Миленка МИЛАНА,  
ДАВИДОВИЋ Јове ГОЈКА,  
ЖИВКОВИЋ Миленка БРАНКА,  
ЈОКАНОВИЋ Весне АЛЕКСАНДРА,  
КРИВОКАПИЋ Живанке РАДУ,  
МИЛИЋ Мирка БОЈАНА;  

старијег водника 
ПРОДАНОВИЋ Недељка ДРАГАНА;  

воднике: 
БОГДАНОВИЋ Мирка МИЛАНА,  
КОЦИЋ Ивана СУЗАНУ, 
МИЈУЦИН Зорана НИКОЛУ,  
ЋУПОВИЋ Ђуре ЗОРАНА;  

млађе воднике: 
ЈОВАНОВИЋ Небојше ДРАГАНУ,  
САКУ Башкима КРИСТИНУ,  
СТАМЕНКОВИЋ Драгана НАДИЦУ;  

десетаре: 
АНЂЕЛКОВИЋ Јовице ЈАСМИНУ,  
БАЛОШ Симе ФИЛИПА, 
ЈЕЛИЋ Милета ЗОРАНА,  
КОВАЧЕВИЋ Миодрага ЖАРКА,  
МИЈАТОВИЋ Миланка ГОРДАНУ,  
МИЛАНОВИЋ Славољуба МИЛОША,  
МИЛЕНКОВИЋ Златка САШУ,  
СТАНКОВИЋ Стевана ДРАГАНА;  
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разводнике: 

ДИМИТРИЈЕВИЋ Милана ВЕСНУ,  
МИТРОВИЋ Радована ИВАНА,  
РАКИЋ Милинка ДАНИЦУ, 
СТАНКОВИЋ Саве ДРАГИШУ,  
ТОНЧИЋ Братислава АЛЕКСАНДРА; 

војне службенике: 

АДАМОВИЋ Милета ДЕЈАНА,  
ДИМИТРИЈЕВИЋ Томислава МАРИНУ,  
ИВАНОВИЋ Вукадина ГОРДАНУ,  
ЈАНКЕТИЋ Миланка ГОРДАНУ,  
ЈЕЛИСАВАЦ Николе ЉИЉАНУ,  
ЈОВАНОВИЋ Сретка ВЕСЕЛИНА,  
МАРКОВИЋ Ристе МИЛКУ,  
МАТЕЈИЋ Драгише МИЛАНА, 
МАТИЧИЋ Божидара ЗОРАНА,  
МОМИРОВИЋ Живојина ВЛАДИМИРА,  
ПЕТКОВИЋ Будимира ВИНКА,  
ПЕТРОВИЋ Драгана ИВАНУ,  
ПЕШИЋ Миладина НАТАШУ, 
РАДОВАНОВИЋ Живојина ЗОРАНА,  
РАДОСАВЉЕВИЋ Томислава ЗОРИЦУ,  
РАДУЛОВИЋ Бранка БРАНИСЛАВА,  
СТАНКОВИЋ Власте ВЕСНУ, 
ЋАЛДОВИЋ Милисава ИВАНА,  
ШУШИЋ Милића СЛАЂАНУ;  

војне намештенике: 

МИЛОШЕВИЋ Новице НАТАШУ,  
МИТРОВИЋ Чедомира САШУ, 
МЛАДЕНОВИЋ Чедомира НЕБОЈШУ,  
НИКОЛИЋ Стамена ДРАГАНА, 
СИМОНОВИЋ Драгослава ЖИКИЦУ.  
Ова наредба објављује се у „Службеном војном листу“. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

13. 

Н А Р Е Д Б А  број 4247-3 
НАЧЕЛНИКА 

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4) Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 

НИКОЛИЋ Ђорђа СЛОБОДАНУ. 

Н а ч е л н и к  
г е н е р а л  
Љубиша Диковић, с.р. 

14. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-721 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 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 

капетану техничке службе 
КЉАИЋ Ранка НЕБОЈШИ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

15. 
Н А Р Е Д Б А  број 96-3 

КОМАНДАНТА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ 
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 11. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 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 телекомуникација 
ЈОСИЋ Бранислава ТОПЛИЦИ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Милован Васић, с. р. 

16. 
Републички завод за статистику објављује 

ПОДАТКЕ2 
о просечним зарадама и просечним зарадама без 
пореза и доприноса по запосленом исплаћеним 

у новембру 2017. године 

Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални
 индекс 

 

XI 2016 I–XI 2017 
XI 2017 

X 2017 

Просечна зарада 65.609 65.160 101,6 

Просечна зарада без пореза 
и доприноса 47.575 47.303 101,5 

      Директор 
                                        др Миладин Ковачевић, с.р. 
__________ 

2 Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 117 од 
27. децембра 2017. године. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Телефони: 011/3203–133 (32–133) и 011/3201–979 (23–979) 

Телефон/факс: 011/3000–200 
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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