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529. 
На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Зако-

на о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 33/18) 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. за-
кон), на предлог Министарства одбране, 

Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К  

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и до-
пунама Правилника о накнади путних и других трошко-
ва и других примања у Војсци Србије, Број: 410-8 од 27. 
септембра 2019. године, који је саставни део овог за-
кључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Ми-
нистарству одбране. 
 
05 Број: 110-9838/2019 
У Београду, 3. октобра 2019. године 

 

В Л А Д А 
ПРЕДСЕДНИК 

Ана Брнабић, с. р. 
 

На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Зако-
на о Војсци Србије („Службени гласник РС”, 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 ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА 

И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о накнади путних и других трошко-

ва и других примања у Војсци Србије („Службени вој-
ни лист”, бр. 18/13, 32/15, 7/16, 19/16 и 29/17) после чла-
на 22. додаје се нови члан 22а, који гласи: 

„Члан 22а 

Изузетно од члана 22. став 1. овог правилника, лице 
из члана 18. ст. 2. и 3. овог правилника коме припада 
накнада дела трошкова за закуп стана из члана 19. став 3. 
овог правилника и које се писмено изјасни да ће своје 
стамбено питање решавати трајно путем кредита, а не 
према прописима о решавању стамбених потреба у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије, и ако на тај начин 
реши своје стамбено питање наставља да остварује на-
кнаду у вези са решавањем стамбеног питања у висини 
од 500 бодова најдуже до потпуне отплате кредита, али 
не дуже од 240 месеци од почетка отплате кредита.” 

Члан 2. 

У члану 23. став 1. после речи: „дотадашњем месту 
службовањаˮ додају се речи: „односно становања”. 

Члан 3. 

У члану 25. став 1. после речи: „припадају му” додају 
се речи: „у висини плаћених трошкова паковања покућ-
ства и других трошкова у вези са селидбом према при-
ложеном рачуну а највише”. 

Члан 4. 

У члану 27. став 4. мења се и гласи: 
„Лице из става 1. овог члана накнаду трошкова пре-

воза за долазак на рад и одлазак са рада може остварити 
само у месту службовања: 

1) ако остварује накнаду трошкова због одвојеног 
живота од породице; 

2) ако има право својине на стану у месту службо-
вања;  

3) ако у месту службовања има закуп стана по осно-
ву уговора о закупу на одређено или неодређено 
време закључен на основу прописа о решавању 
стамбених потреба у Министарству одбране и 
Војсци Србије;  

4) ако отуђи стан у месту службовања који је стакао 
на основу прописа о решавању стамбених потре-
ба у Министарству одбране и Војсци Србије.” 
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Члан 5. 
Члан 31. брише се. 

Члан 6. 
У члану 36. став 1. после речи: „отежаним условима” 

додају се речи: „за ефективно време ангажовања”. 
У ставу 4. после речи: „припада за” додају се речи: 

„ефективно”. 
У ставу 5. после речи: „док извршава задатке” додају 

се речи: „за ефективно време извршавања задатака”.  
У ставу 6. после речи: „сразмерно” додају се речи: 

„ефективном”. 

Члан 7. 
У члану 38. става 3. мења се и гласи: 
„Накнада из ст. 1. и 2. овог члана припада уколико 

то право није остварено по другом основу, а оствару-
је се на основу уредне документације у висини при-
ложених оригиналних рачуна, а највише до неопоре-
зивог износа у складу са законом којим се уређује по-
рез на доходак грађана.” 

Члан 8. 
После члана 38. мењају се назив одељка и члан 38а, 

који гласе:  
 

„Солидарна помоћ и друга примања 

Члан 38а 
Професионално војно лицe односно цивилно лицe 

има право на солидарну помоћ за случај:  
1) смрти члана његове уже породице;  
2) рођења његовог детета – у висини просечне за-

раде без пореза и доприноса у Републици Ср-
бији према последњем објављеном податку ор-
гана надлежног за послове статистике који је по-
знат у месецу у коме је дете рођено, односно пре-
ма последњем објављеном податку који је познат 
на дан рођења детета.  

У случају смрти цивилног лица право на солидарну 
помоћ имају чланови његове уже породице. 

У случају смрти професионалног војног лица чла-
нови његове уже породице солидарну помоћ остварују 
у складу са прописима којима је уређено здравствено 
осигурање војних осигураника. 

Члановима уже породице, у смислу овог члана, сма-
трају се супружник, ванбрачни партнер, деца, рођена 
браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ.  

Висина помоћи у току године у случају из става 1. 
тачка 1) и става 2. овог члана признаје се највише до 
висине две просечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном по-
датку органа надлежног за послове статистике.  

У случају да су оба родитеља на служби у Војсци 
Србије, право из става 1. тачка 2) овог члана остварује 
мајка детета.” 

Члан 9. 
После члана 38а додаје се члан 38б, који гласи: 

„Члан 38б 
Професионалном војном лицу односно цивилном 

лицу чије је дете старости до 15 година живота може се 
доделити поклон за Нову годину ˗˗ новчана честитка у 
вредности до неопорезивог износа који је предвиђен 
законом којим се уређује порез на доходак грађана.  

Професионалном војном лицу односно цивилном 
лицу може се доделити солидарна помоћ услед њего-
ве дуже или теже болести односно дуже или теже бо-
лести члана његове уже породице.  

Солидарна помоћ из става 2. овог члана може се до-
делити ако је лице из става 2. овог члана изложено тро-
шковима лечења дуже или теже болести који се не мо-
гу финансирати из средстава обавезног здравственог 
осигурања. 

Висина солидарне помоћи у току године у случају 
из става 2. овог члана признаје се на основу уредне до-
кументације, у складу са средствима обезбеђеним у бу-
џету Републике Србије, а највише до висине три про-
сечне зараде без пореза и доприноса у Републици Ср-
бији према последњем објављеном податку органа над-
лежног за послове статистике.” 

Члан 10. 
У члану 39. став 2. речи: „члана 38а ст. 5. и 6.” заме-

њују се речима: „члана 38а став 5. и члана 38б став 4.”  

Члан 11. 
У члану 47. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 12. 
После члана 47. додаје се нови члан 47а, који гласи: 

„Члан 47а 
Накнаде из чл. 15–21. овог правилника припадају: 
1) од дана испуњења услова за остваривање накна-

де, ако је захтев поднет у року од шест месеци од 
дана испуњења услова, а ако је захтев поднет по 
истеку тог рока – од дана подношења захтева и 
за шест месеци уназад па до краја месеца у ко-
јем престану да постоје услови за њихово при-
падање; 

2) до краја месеца у којем лице према прописима о 
решавању стамбених потреба у Министарству од-
бране и Војсци Србије одбије да прихвати реше-
ње стамбеног питања на трајном основу;  

3) у случају да лицу престаје служба у Војсци Срби-
је – до дана када престане потреба да борави у 
месту службовања односно најкасније до дана 
престанка службе у Војсци Србије;  

4) даном отуђивања усељивог стана односно куће 
у којој је живело лице или његова породица са 
којом живи у заједничком домаћинству лицу не 
припада накнада из чл. 15–21. овог правилника, 
осим лицу које купи стан односно кућу у новом 
месту службовања коме се право на накнаду утвр-
ђује уколико испуњава услове прописане овим 
правилником. 
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Накнада из чл. 22. и 22а овог правилника припада 
почев од првог дана у месецу у којем доспева прва рата 
за отплату стамбеног кредита па до краја месеца у којем 
доспева последња рата кредита, али не дуже од 240 ме-
сеци од почетка отплате кредита. 

Ако лице, које остварује право на накнаду из чл. 22. 
и 22а овог правилника, током отплате кредита изврши 
отуђење непокретности коју отплаћује, наставиће да 
остварује то право само ако истовремено закључи уго-
вор о размени непокретности односно уговор о продаји 
постојеће непокретности и уговор о куповини нове не-
покретности.” 

Члан 13. 
У члану 55. став 2. речи: „из члана 22. став 3.” заме-

њују се речима: „из члана 22. став 1.” 

Члан 14. 
Професионалном војном лицу коме је утврђено пра-

во на накнаду у вези са решавањем стамбеног питања 
у висини 250 бодова увећаних за 10%, након ступања 
на снагу овог правилника, утврдиће се право на накна-
ду у вези са решавањем стамбеног питања у висини 500 
бодова које ће наставити да остварује најдуже до пот-
пуне отплате кредита, али не дуже од 240 месеци од по-
четка отплате кредита. 

Члан 15. 
Овај правилник, по добијању сагласности Владе, 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу.” 

Број 410-8 
У Београду, 27. септембра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

530. 
На основу члана 14. став 2. тачка 42. и став 3. Закона 

о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и 
члана 16. Уредбе о начину, критеријумима и мерилима 
за давање станова у закуп и додељивање стамбених зај-
мова за решавање стамбених питања у савезним органи-
ма („Службени лист СРЈ”, бр. 63/98, 2/99, 75/99, 12/01, 
14/01 и „Службени лист СЦГ”, бр. 45/05 и 47/05), ми-
нистар одбране доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДАВАЊУ НА 
КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ 
ПОТРЕБЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
У Правилнику о давању на коришћење станова за 

службене потребе у Министарству одбране и Војсци Ср-
бије („Службени војни лист”, бр. 20/08 и 26/09) у члану 3. 
после става 3. додаје се став 4, који гласи:  

„Изузетно, од става 3. овог члана, запослени из чла-
на 6. став 1. тачка 1) овог правилника, може добити слу-
жбени стан, ако он или члан његовог породичног дома-
ћинства у месту вршења службене дужности има стан 
или породичну стамбену зграду у својини”. 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу”.  
 
Број 5280-5 
У Београду, 18. октобра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

531. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1051 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 73. и члана 136. став 1. 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) 

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  и  у п у ћ у ј е  н а   
о б а в е з н и  п р и п р а в н и ч к и  –   

л е к а р с к и  с т а ж  

санитетски потпоручник 
ФИЛИПОВИЋ Радета ЈОВАНА. Прима се у профе-
сионалну војну службу са даном 14. септембра 2019. 
године. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

532. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1052 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 136. став 1. 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) 

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  

потпоручник ваздушног осматрања и јављања 
ПОПАРИЋ Бранка АЛЕКСАНДАР. Прима се у профе-
сионалну војну службу са даном 16. априла 2019. го-
дине. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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533. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1054 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. ОКТОБРА 2019. 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
у чин мајора техничке службе 
капетан 
ДОДИЋ Душка МАРЈАН. Унапређује се са даном 23. 
септембра 2019. године. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

534. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1055 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. ОКТОБРА 2019. 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
у чин мајора техничке службе 
капетан 
ЂОРЂЕВИЋ Радоша САША. Унапређује се са даном 
12. септембра 2019. године. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

535. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1022 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. ОКТОБРА 2019. 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 техничке службе 
ЖУТИЋ Мате ЗОРАНУ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

536. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1023 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. ОКТОБРА 2019. 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 артиљеријско-ракетних јединица  
за противваздухопловна дејства 
ВУЛИЋ Ивана ИВИЦИ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

537. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1024 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. ОКТОБРА 2019. 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 авијације 
КАРАЈОВИЋ Миливоја ЉУБОМИРУ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

538. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1028 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 11. ОКТОБРА 2019. 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 јединица за електронска дејства 
БОГДАНОВИЋ Станише МИРОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

539. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1053 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. ОКТОБРА 2019. 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 

потпуковнику техничке службе 
ЈОВАНОВИЋ Михајла ДРАГАНУ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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540. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1065 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. ОКТОБРА 2019. 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 и 10/15, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
санитетском потпуковнику 
СТОШИЋ Станише ЗОРАНУ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

541. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1066 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. ОКТОБРА 2019. 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, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору техничке службе 
СТОЈКОВИЋ Бранка ЈОВИЦИ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

542. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1067 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. ОКТОБРА 2019. 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 
поручнику техничке службе 
ЗЕЛЕНОВИЋ Марка НИКОЛИ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

543. 
Н А Р Е Д Б А  број 19-14 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу чланa 66. став 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) и члана 48. став 4. 
Правилника о војним спомен-медаљама и војним споме-
ницама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 
2/14, 16/14 и 7/19), а у складу са предлозима Војске Ср-
бије и Војнобезбедноснe агенцијe 

I 

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

РАЊАВАЊА У БОРБЕНИМ ДЕЈСТВИМА 
 

пуковнику 
ЕГЕРИЋ Љубише СРЕТЕНУ; 

 
II 

д о д е љ у ј е  с е  

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ЈЕДНО 
РАЊАВАЊЕ У БОРБЕНИМ ДЕЈСТВИМА 

 
пуковнику 
ФИЛИПОВИЋ Милутина СТАНКУ; 
капетану фрегате 
НЕДЕЉКОВИЋ Бранислава ДЕЈАНУ; 
мајорима: 
ВЕЛИМИРОВИЋ Кранислава СЛАВИШИ, 
ДМИТРОВИЋ Братислава САВИЦИ; 
заставницима: 
АНЂЕЛКОВИЋ Ђорђа ДЕЈАНУ, 
ЛЕЖАИЋ Милића МИРОСЛАВУ, 
МИТРОВИЋ Драгана МИРКУ, 
ТАНДАРИЋ Новице САВИ; 
старијем воднику прве класе 
ЛАТКОВИЋ Тома БОШКУ; 
млађем воднику 
СТАНКОВИЋ Мирослава ИГОРУ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

544. 
Н А Р Е Д Б А  број 261-5 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ (Ј-2) 

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 9. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преноше-

њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист”, број 10/19) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника јединица за електронска дејства 
старији водник прве класе 
ТАСИЋ Војислава ИГОР. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2019. године. 

 
Начелник 
бригадни генерал 
Мирољуб Чупић, с. р. 
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545. 
Н А Р Е Д Б А  број 03/1173-3 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОПЕРАТИВНЕ 
ПОСЛОВЕ (Ј-3) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 20. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 6) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањи-
ма у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист”, број 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставника прве класе техничке службе 
УМИЋЕВИЋ Славка БРАНЕТУ. 

 
Начелник 
генерал-мајор 
Желимир Глишовић, с. р. 

546. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-298 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 27. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преноше-

њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист”, брoj 10/19)  

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник прве класе  
АРСИЋ Миодрага ДЕЈАН. Унапређује се са даном 1. 
августа 2019. године; 
у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник  
СТОЈКОВИЋ Небојше ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 18. септембра 2019. године; 
у чин пешадијског старијег водника 
водник  
ИВКОВИЋ Новице БОБАН. Унапређује се са даном 
18. септембра 2019. године; 
у чин артиљеријског заставника 
старији водник прве класе  
СТОЈАНОВИЋ Сретка СТОЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јула 2019. године; 
у чин старијег водника оклопних јединица 
водник  
ЈОВАНОВИЋ Милета СИНИША. Унапређује се са да-
ном 1. јула 2019. године; 

у чин инжињеријског заставника 
старији водник прве класе  
НАЈДАНОВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. јула 2019. године; 
у чин заставника телекомуникација  
старији водници прве класе:  
КОЦИЋ Божидара ВЛАДИЦА. Унапређује се са да-
ном 11. септембра 2019. године; 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Миливоја ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. септембра 2019. године; 
у чин старијег водника прве класе 
телекомуникација  
старији водници прве класе:  
ИЛИЋ Бранислава ЗОРАН. Унапређује се са даном 
23. септембра 2019. године; 
НОВАКОВИЋ Слободана БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 19. августа 2019. године; 
у чин заставника техничке службе  
старији водник прве класе  
СТУПАР Данета НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
23. августа 2019. године; 
у чин интендантског старијег водника прве класе  
старији водник  
САВИЋ Милета НЕНАД. Унапређује се са даном 8. јула 
2019. године. 
 

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

547. 
Републички завод за статистику објављује 

 
П О Д А Т К Е* 

о просечним зарадама и просечним зарадама без 
пореза и доприноса по запосленом,  

за јул 2019. године 
 

Република Србија                                                    РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 
VII 2019. I-VII 

2019. 
VII 2019. 
VI 2019. 

Просечна зарада 76.056 74.922 102,8 

Просечна зарада без 
пореза и доприноса 55.042 54.278 102,6 

 
Директор, 
др Миладин Ковачевић,с. р. 

                                                 
* Објављени у „Службеном гласнику РС” број 69  од 27. 
септембра 2019. године  
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

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

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
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