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СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТСЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
 

 

БРОЈ 30 Београд, 25. октобар 2018. ГОДИНА СХХХV

 Цена овог броја је 162 динара
Годишња претплата је 5.658 динарa

  

 

На основу члана 45. став 3. и члана 127. став 2. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 
36/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон), на предлог Министарства одбране,  

Влада  доноси 
З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност на Правилник o изменама и 
допуни Правилника о платама професионалних припа-
дника Војске Србије, Број: 139-33 од 19. октобра 2018. 
године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити 
Министарству одбране.  
05 Број: 110-10058/2018 
У Београду, 25. октобра 2018. године 

В Л А Д А 
ПРЕДСЕДНИК 

Aна Брнабић, с.р. 
394. 

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 
36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ПЛАТАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о платама професионалних припад-
ника Војске Србије („Службени војни листˮ, бр. 10/17 – 
пречишћени текст, 13/17, 37/17 и 7/18), у члану 16. 
после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана, професионално 
војно лице на служби у Специјалној бригади, поред ко-
ефицијента за посебне услове службе из става 1. тачка 1) 
овог члана, може остварити и коефицијент из става 1. 
тач. 6) до 8) овог члана, зависно од јединице у којој је 
на служби.ˮ 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 2. 
У члану 24. став 4. мења се и гласи: 
„Цивилном лицу које обавља специфичну војну слу-

жбу односно службу под отежаним условима припада 
коефицијент за специфичну војну службу односно слу-
жбу под отежаним условима према одредбама овог пра-
вилника које се односе на професионално војно лице на 
истој дужности.ˮ 

Члан 3. 
Члан 28. мења се и гласи: 

„Члан 28. 
Цивилном лицу које се по потреби службе привре-

мено упућује у другу команду, јединицу односно уста-
нову Војске Србије ради извршења одређених зада-
така, припада плата према елементима радног места 
на које је распоређено у јединици односно установи из 
које је упућено на рад.ˮ 

Члан 4. 
 Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 
Професионални припадник Војске Србије који је 

одређен за заступника актом старешине надлежног 
за решавање о стањима у служби у складу са чланом 
69. став 8. и чланом 71. Закона за време трајања засту-
пања има право на додатак за додатно оптерећење, у 
висини 5% своје плате. 

Уколико је лице из става 1. овог члана одређено за 
заступника на радном месту непосредно претпоставље-
ног, за време трајања заступања има право на додатак 
за додатно оптерећење, у висини 10% своје плате. 

Додатак из ст. 1. и 2. овог члана припада и профе-
сионалном припаднику Војске Србије који по овлашће-
њу министра одбране обавља послове другог формаци-
јског односно радног места.  

Додатак из ст. 1. до 3. овог члана не припада профе-
сионалном припаднику Војске Србије за време привре-
мене спречености за рад или док се налази на годиш-
њем одмору, или када није у стању у служби на дужно-
сти, или када је упућен на школовање.ˮ 

Члан 5. 
Члан 42. став 1. мења се и гласи: 
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„Професионалном војном лицу за време привре-
мене спречености за рад због професионалне боле-
сти и повреде на служби, за време трудноће, на распо-
лагању и стању у служби на лечењу и боловању при-
пада накнада плате у истом износу као да је радило.ˮ 

Члан 6. 
Члан 60. мења се и гласи: 

„Члан 60. 
У случају да професионално војно лице може исто-

времено остварити коефицијент за специфичну војну сл-
ужбу односно коефицијент за службу под отежаним 
условима и додатни коефицијент на плату за припа-
дника Војнобезбедносне агенције односно Војнооба-
вештајне агенције, припада му коефицијент по најпово-
љнијем основу.ˮ 

Члан 7. 
Члан 8. Правилника о изменама и допунама Пра-

вилника о платама професионалних припадника Вој-
ске Србије („Службени војни лист ,ˮ број 24/16) брише се. 

Члан 8. 
Професионални припадник Војске Србије коме је 

право на додатак за додатно оптерећење утврђено пре 
почетка примене овог правилника, наставља да оства-
рује то право до истека периода за који је то право при-
знато, уколико је то за њега повољније. 

Професионалном војном лицу коме је право на нак-
наду плате за време породиљског одсуства, одсуства 
са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посе-
бне неге детета утврђено пре почетка примене овог пра-
вилника, наставља да остварује то право до истека пери-
ода за који је то право признато. 

Члан 9. 
Овај правилник, по добијању сагласности Владе, сту-

па на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службе-
ном војном листуˮ, а примењује се почев од обрачуна 
и исплате плата за октобар 2018. године. 
Број: 139-33 
У Београду, 19. октобра 2018. године 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с.р. 

395. 
На основу члана 91. Закона о Војсци Србије („Слу-

жбени гласник РСˮ, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15, 88/15 – УС и 36/18) министар одбране доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НОВЧА-
НИХ ПРИМАЊА ВОЈНИКА, УЧЕНИКА И КАДЕ-
ТА ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ЛИЦА 
НА ДРУГОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 

ЗА ОФИЦИРЕ И ПОДОФИЦИРЕ 
1. У Одлуци о одређивању новчаних примања вој-

ника, ученика и кадета војношколских установа и ли-
ца на другом стручном оспособљавању за официре и 
подофицире („Службени војни листˮ, бр. 18/13, 26/14, 
25/16, 34/17 и 11/18), у тачки 2. подтачка (1) мења се и 
гласи: 

„ (1) војника на добровољном служењу војног рока: 
 ̶  војника ................................................ 41,5%, 

‒ разводника .......................................... 43,6%; 
‒ десетара.................................................45,7%; ˮ. 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листуˮ, а примењује 
се почев од обрачуна и исплате новчаних примања за 
септембар 2018. године. 
Број:19-26 
У Београду, 18. октобра 2018. године 

 Министар одбране 
 Александар Вулин, с. р. 

396. 
УКАЗ  број 1-45 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 12. ОКТОБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

распоређује се и поставља по обједињеној формацији 

У Министарство одбране 
у Сектор за људске ресурсе, 

у Управу за кадрове 

за начелника 
пуковник атомско-биолошко-хемијске службе 
КРЕСОВИЋ Милана СИНИША. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

397. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-561 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
БОРИСАВЉЕВИЋ Петра НЕНАДУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

398. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-562 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 
ЂОРЂЕВИЋ Добривоја РОДОЉУБУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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399. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-568 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору телекомуникација 
МИХАИЛОВИЋ Добрице ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

400. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-569 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
ЗАМАКЛАР Станка МИРКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

401. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-570 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском мајору 
СТАНОЈОСКИ Миливоја ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

402. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-571 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору 
МИЉКОВИЋ Драгољуба ЗЛАТКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

403. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-590 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском пуковнику 
МАЛБАША Гаврила ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

404. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-591 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору техничке службе 
СТЕВАНОВИЋ Душана ИГОРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 

405. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-592 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору оклопних јединица 
МИЛИНКОВ Славка САШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 

406. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-598 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 
ЉУБЕНОВИЋ Антанаса ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 
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407. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-613 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику информатичке службе 
ПАНТИЋ Топлице СТЕФАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 

408. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-616 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
МИЛАНОВИЋ Драгољуба САШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 

409. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-620 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. СЕПТЕМБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику јединица за електронска дејства 
ДРАГАШЕВИЋ Тијосава ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 

410. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-628 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ОКТОБРА 2018. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику саобраћајне службе 
ПАЈЧИН Уроша МАРКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р 

411. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-231 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 13. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 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 
пешадијском заставнику 
ВУЛЕТИЋ Будимира МАРТИНУ. 

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

412. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-240 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 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 
пешадијском заставнику 
РАСТОВАЦ Петра ДРАГОМИРУ. 

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

413. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-241 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2018. 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 
поручнику оклопних јединица 
ЦВЕТАНОВИЋ Јовице МАРКУ. 

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

414. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-242 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2018. 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 оклопних јединица 
КОВАЧЕВИЋ Милорада ИВАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с.р. 
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415. 
Н А Р Е Д Б А  број 6178-2 

КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 17. СЕПТЕМБРА 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), а у вези са чланом 137. тачка 1. Закона 
о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
ТУЦИЋ Лајча ИВАНУ. 

К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Жељко Петровић, с.р. 

416. 
Н А Р Е Д Б А  број 6558-2 

КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 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), а у вези са чланом 137. тачка 1. Закона 
о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе 
ЋУРГУЗ Илије НИКОЛИ. 

     К о м а н д а н т  
бригадни генерал 
Жељко Петровић, с.р. 

417. 
Н А Р Е Д Б А  број 24-47 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 36/18) и 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 прве класе саобраћајне службе 
МИЉИЋ Станка ДРАГОСЛАВУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Предраг Грбић, с.р. 

418.  
Н А Р Е Д Б А  број 24-52 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) и 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 
ЈОВАНОВИЋ Миладина НЕБОЈШИ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Предраг Грбић, с.р. 

419. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/4754-6 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 7. СЕПТЕМБРА 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 ПРО ФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
заставнику техничке службе 
ШУБАРИЋ Стојадина НЕБОЈШИ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Дејан Васиљевић, с.р. 

420. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/4754-7 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 13. СЕПТЕМБРА 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 
ЈОВАНОВИЋ Милосава СЛОБОДАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Дејан Васиљевић, с.р. 

421. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/4754-8 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 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 техничке службе 
ВРБИЦА Драгутина НЕНАДУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Дејан Васиљевић, с.р. 
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422. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/4754-9 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 1. ОКТОБРА 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 техничке службе 
СТЕВАНЧЕВИЋ Милије ГОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Дејан Васиљевић, с.р. 

423. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/4754-10 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 2. ОКТОБРА 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 техничке службе 
СТОЈАНОВИЋ Миољуба МИОДРАГУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Дејан Васиљевић, с.р. 

424. 
Н А Р Е Д Б А  број 03-1/4754-11 

КОМАНДАНТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 3. ОКТОБРА 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 техничке службе 
ЈОВАНОВИЋ Станислава ЗВОНИМИРУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 
Дејан Васиљевић, с.р. 

425. 
Н А Р Е Д Б А  број 68-29 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 13. АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 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 информатичке службе 
ЧОЛИЋ Милована МИОДРАГУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, с.р. 

426. 
Н А Р Е Д Б А  број 68-37 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 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 саобраћајне службе 
РАШЕТА Ђорђа МИЛАНУ. 

 К о м а н д а н т  
  генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, с.р. 

427. 
Н А Р Е Д Б А  број 68-38 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 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 саобраћајне службе 
ЈАШОВИЋ Владе РАДОЈИЦИ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, с.р. 

428. 

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 

за јул 2018. године 

Република Србија                                                   РСД 

Зараде Номинални индекс  

VII. 2018. I–VII. 2018. 
VII. 2018. 

VI. 2018. 

Просечна зарада 68.029 68.176 100,0 

Просечна зарада без 
пореза и доприноса 

49.202 49.314 100,0 

Директор 
                                       др Миладин Ковачевић, с.р. 
__________ 

∗ Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 72 од 28. 
септембра 2018. године. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефони: 011/3203–133 (32–133) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б 
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