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26. 

На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Вој-
сци Србије (,,Службени гласник РС”, број 106/08), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА 

ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о утврђивању елемената формацијских места официра и подофицира у Министарству од-

бране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 18/17, 7/18 и 20/18), y Прегледу елемената формациј-
ских места официра и подофицира, Табела 49 „Елементи формацијских места у Војној гимназији и 
Средњој стручној војној школи”, замењује се новом табелом: 

Елементи формацијских места у Војној гимназији и Средњој стручној војној школи 
Табела 49 

Редни 
број Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1. Начелник  пк 8  
2. Начелник одељења пп 9  
3. Управник интерната школе пп 10  
4. Начелник одсека пп 11  
5. Начелник психолошко-педагошке службе – наставник мј 12  
6. Руководилац стручног актива мј 12  
7. Начелник Секретаријата мј 12  
8. Начелник класе  мј 13  
9. Заменик начелника класе ученика кп 14  
10. Инструктор практичне наставе зк 17  
11. Командир одељења зс 18  
12. мј 13  
13. кп 14  
14. зс 18  
15. 

Остала формацијска места 

ск 19  
 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 
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27. 

На основу члана 14. став 2. тачка 59) и став 3, а у вези са чланом 23а Закона о одбрани („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09, 10/15 и 36/18), министар одбране доноси 

У П У Т С Т В О  
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈE О НАСТРАДАЛИМ И НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА  

У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА 

1. Овим упутством уређује се начин вођења евиденције о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и 
убијеним припадницима оружаних снага бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије за пери-
од од 1991. до 19. маја 1992. године и евиденције о несталим и погинулим припадницима Војске Југославије 
на територији Савезне Републике Југославије за период од 23. марта 1998. до 26. јуна 1999. године и за пери-
од од 23. марта 2001. године до 30. јуна 2001. године (у даљем тексту: евиденције) и начин издавања исправа 
у вези са остваривањем права по основу учешћа у оружаним сукобима и борбеним дејствима на подручју 
бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Југославије физичким лици-
ма и органима државне управе који решавају о правима по основу учешћа у оружаним сукобима и борбеним 
дејствима. 

2. Поједини појмови који се користе у овом упутству имају следеће значење: 

1) податак представља електронски израђен, штампани или писани документ настао на основу записа ко-
јим се утврђује веродостојност догађаја (топографска или географска карта, шема, табела, цртеж, фото-
графија, графикон, презентација, база података, видео-запис, аудио-запис или физички предмет одно-
сно изворни и репродуковани електронски израђен, писани, цртани, штампани, фотокопирани, филмо-
вани, фонографисани, читљиво писаћом машином, или на други начин примљен, створен односно за-
бележен материјал без обзира на форму и формат бележења); 

2) правно релевантна доказна средства подразумевају документа надлежног органа – институције ко-
јим се утврђују битне чињенице од значаја за вођење евиденција, које чине садржај евиденције који је 
прописан чланом 23а став 2. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. 
закон, 104/09, 10/15 и 36/18): дневна заповест, наређење, борбени и оперативни извештаји, ратни днев-
ник, оперативни дневник, дневни оперативни извештај, списак рањених и погинулих припадника војне 
поште, извештај о ванредном догађају, извештај о повређивању, уверење о околностима рањавања – 
погибије припадника војне поште, јединични картон, обрасци евиденције војних обвезника, извештај 
лекара о повреди – смрти, протокол о пруженим медицинским услугама, протокол систематских и кон-
тролних здравствених прегледа, протокол повређених и оболелих, протокол рањених и погинулих, от-
пусна листа, листа налаза лекарских специјалистичких прегледа и испитивања војних обвезника, упут-
ница за упућивање лица на здравственој заштити у Војсци у војну здравствену установу, упутница за 
упућивање лица на здравственој заштити у Војсци Југославије у цивилну здравствену установу ради 
пружања медицинских услуга, решење о оцењивању здравствене способности војних обвезника, изве-
штај са ексхумације, извештај лекара судске медицине, извештај службе мртвозорства, извод из матич-
не књиге умрлих, извештај Комисије за нестала лица Владе Републике Србије, извештај надлежних ор-
гана о извршеном увиђају, војна књижица и здравствена књижица; 

3) овлашћена лица су лица из организационих јединица и установа Министарства одбране и команди, 
јединица и установа Војске Србије која су наредбом претпостављеног старешине одређена да распола-
жу подацима која су од утицаја за вођење евиденција, као и лица одређена формацијском дужношћу за 
вођење јединствене евиденције о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадници-
ма Војске у саставу организационe јединицe Министарства одбране надлежнe за послове традиција. 

3. Oрганизациона јединица Министарства одбране надлежна за послове традиција води евиденције из 
тачке 1. овог упутства, а јединице и установе Министарства одбране и команде, јединице и установе Војске 
Србије које располажу подацима о припадницима из свог састава, у обавези су да предметне податке редов-
но, у складу са сваком насталом променом која утиче на садржај евиденције, достављају организационој једи-
ници Министарства одбране надлежној за вођење евиденције. 

4. Евиденције се воде ручно, у писаном или електронском облику попуњавањем прописаних образаца ко-
ришћењем персоналних рачунара овлашћених лица или у мрежном окружењу, а заштита података из евиден-
ције обезбеђује се у складу са прописима којима се уређује заштита тајних података и заштита података о 
личности. 
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5. Овлашћена лица воде евиденције на Обрасцу Ев-1, Обрасцу Ев-2 и Обрасцу Ев-3. 
Образац Ев-1, Образац Ев-2 и Образац Ев-3 дати су уз ово упутство и чине његов саставни део. 

6. Образац Ев-1, Образац Ев-2 и Образац Ев-3 представља појединачни картон погинулог, несталог, рање-
ног, заробљеног и убијеног припадника Војске у који се уносе подаци: име, име једног родитеља, презиме, 
дан, месец, година и место рођења, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), пребивалиште, статус (иденти-
фикација), националност, чин, стање, место стања, датум стања, опис стања, назив установе у којој је лице ле-
чено, порекло података, као и остали подаци о спроведеним активностима у вези са проналажењем лица, на 
основу којих се врши провера, обрада и унос података у евиденцијама. 

7. Измена података из евиденције може се вршити на основу правно релевантних доказних средстава. 

8. Измену података у појединачном картону погинулог, несталог, рањеног, заробљеног и убијеног при-
падника Војске може вршити само овлашћено лице на основу правно релевантних доказних средстава у скла-
ду са прописима којима се уређује управни поступак. 

9. Приликом измена или брисања података у појединачном картону погинулог, несталог, рањеног, заро-
бљеног и убијеног припадника Војске, овлашћено лице сачињава службену забелешку о разлозима поступања 
која се архивира заједно са валидном документацијом и чува трајно у складу са Правилом службене преписке 
у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/09) и Листом категорија регистратурског материјала с роко-
вима чувања у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 23/09). 

10. Правно релевантна доказна средства о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним при-
падницима Војске чувају се трајно, у одговарајућим појединачним досијеима и као скенирана документа у 
електронском облику, на серверу рачунарске мреже надлежне организационе јединице Министарства одбра-
не или на персоналним рачунарима овлашћених лица. 

11. Евиденције се воде у облику књига евиденција погинулих, несталих, рањених, заробљених и убијених 
припадника Војске које се формирају од механографски умножених појединачних картона (Образац Ев-1, 
Образац Ев-2 и Образац Ев-3), на листовима формата А-4 који су означени редним бројем и повезани јем-
ствеником у књигу са тврдим корицама, чији се укупан број страна оверава потписом одговорног лица и пе-
чатом организационе јединице Министарства одбране надлежне за вођење евиденције. На корици књиге еви-
денција исписује се назив евиденције, редни број књиге и назив надлежне организационе јединице Министар-
ства одбране за вођење евиденција. 

12. Уз књиге евиденција погинулих, несталих, рањених, заробљених и убијених припадника Војске чува-
ју се и одговарајући појединачни досијеи са документацијом на основу које су извршени уписи у појединачне 
картоне погинулог, несталог, рањеног, заробљеног и убијеног припадника Војске. 

13. Организациона јединица Министарства одбране надлежна за послове традиција на основу поднетих 
захтева издаје исправе из тачке 1. овог упутства физичким лицима о чијим правима се решава на основу по-
датака о учешћу у оружаним сукобима и борбеним дејствима, као и органима државне управе који у складу 
са прописима којима се уређује управни поступак решавају о правима по основу учешћа у оружаним сукоби-
ма и борбеним дејствима. 

14. Исправе из тачке 1. овог упутства издају се на основу ажурних података у евиденцијама, у складу са 
одредбама закона којим се уређује управни поступак и закона којим се уређује заштита података о личности. 

15. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о вођењу евиденције о погинулим, неста-
лим, рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије за период од 1991. до 19. маја 1992. године и евиденције о несталим и погинулим при-
падницима Војске Југославије на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија за период 1998. и 
1999. година („Службени војни лист”, број 18/16). 

16. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 2703-27/18 
У Београду, 8. фебруара 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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Образац Ев-1 

Редни број ___ 

ПОЈЕДИНАЧНИ КАРТОН 
О ПОГИНУЛОМ, НЕСТАЛОМ, РАЊЕНОМ, ЗАРОБЉЕНОМ И УБИЈЕНОМ ПРИПАДНИКУ 
ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД ОД 1991. ГОДИНЕ ДО 19. МАЈА 1992. ГОДИНЕ 

 

 
 

МЕМОРАНДУМ – ШТАМБИЉ 

 

 

ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПОДАТАКА 

погинулих, несталих, рањених, заробљених и убијених 
припадника оружаних снага бивше СФРЈ 
за период од 1991. до 19. маја 1992. године 

 

Број –     

 (попуњава овлашћено лице) 

 

 
 

ПОДАЦИ О ПОГИНУЛОМ, НЕСТАЛОМ, РАЊЕНОМ, ЗАРОБЉЕНОМ И УБИЈЕНОМ ПРИПАДНИКУ 
ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СФРЈ 

    
ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ  
   
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА              
    
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА  
    
НАЦИОНАЛНОСТ  
    
СТАТУС ЛИЦА (официр, подофицир, војник, 
цивилно лице, војни обвезник ... ) 

 

    
ДАТУМ ДОГАЂАЈА – ПОГИБИЈЕ, НЕСТАНКА, 
РАЊАВАЊА, ЗАРОБЉАВАЊА ИЛИ УБИСТВА 
ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ 
СФРЈ 

 

    
ВОЈНА ПОШТА (РАТНА ЈЕДИНИЦА) У КОЈОЈ 
ЈЕ НАСТАО ДОГАЂАЈ (број војне поште – ратна 
јединица – и место) 

 

    
МЕСТО ДОГАЂАЈА (место, општина, Република 
бивше СФРЈ) 

 

    
ОКОЛНОСТИ ДОГАЂАЈА (погинуо, нестао, 
рањен, заробљен или убијен у току ратних дејстава 
приликом ... или ...) 
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УВЕРЕЊЕ О ДОГАЂАЈУ (ко је издао документ: 
уверење о погибији, убиству или рањавању (Војно-
медицинска академија, војна болница, здравствена 
установа ...), као и уверење о нестанку и заробља-
вању) 

 

    
КРАТАК ОПИС ДОГАЂАЈА (опис погибије, 
нестанка, рањавања, заробљавања или убиства) 

 
 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ДОГАЂАЈА (на основу којег акта 
је евидентиран догађај (ратни дневник – редни 
број/ страна, оперативни извештај, забелешка, 
извештај ...) 

 

 
 
 
 

 

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК – ВОЈНА ПОШТА 
(РАТНА ЈЕДИНИЦА) – само за расформиране 

 
 
 
 
 

Место  

Гробље  

Гробно место  

ПОДАЦИ О САХРАНИ ПОГИНУЛОГ И 
УБИЈЕНОГ ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ 
СНАГА БИВШЕ СФРЈ 

Датум сахране  
 
 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ НАСТРАДАЛОГ ПРИПАДНИКА ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СФРЈ 
 
 
 
 
 

  
  
  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/СРОДСТВО 

  
 
 

 
 

 

  

МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА  
 
 

________________________________________________________________________________

(улица и број) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_____________________________________________

 Поштански број – ПАК (место – општина) 

 
 
 

        

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, и-мејл  
 
 

 
 
Напомена: податке уписати штампаним словима. 

_________________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 

 
(М. П.) _____________________________ 

(потпис надлежног старешине) 
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Образац Ев-2 

Редни број ___ 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ КАРТОН 
О НЕСТАЛОМ И ПОГИНУЛОМ ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ПЕРИОД  

ОД 23. МАРТА 1998. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 1999. ГОДИНЕ 

 

 
 

МЕМОРАНДУМ – ШТАМБИЉ 

 

ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПОДАТАКА 

несталих и погинулих припадника Војске 
Југославије на територији Савезне Републике 

Југославије за период од 23. марта 1998.  
до 26. јуна 1999. године 

 

Број –     

 (попуњава овлашћено лице) 

 
 

ПОДАЦИ О НЕСТАЛОМ И ПОГИНУЛОМ ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ                      
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА 

    

ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ  

   
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА              
    
ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА  
    
НАЦИОНАЛНОСТ  
    
СТАТУС ЛИЦА (официр, подофицир, војник, 
цивилно лице, војни обвезник ...) 

 

    
ДАТУМ ДОГАЂАЈА – НЕСТАНКА ИЛИ 
ПОГИБИЈЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 

    
ВОЈНА ПОШТА (РАТНА ЈЕДИНИЦА) У КОЈОЈ 
ЈЕ НАСТАО ДОГАЂАЈ (број војне поште – ратна 
јединица – и место) 

 

    
МЕСТО ДОГАЂАЈА (ближа локација, место, 
општина) 

 

    
ОКОЛНОСТИ ДОГАЂАЈА (погинуо или нестао 
у току ратних дејстава приликом .....или ...) 
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УВЕРЕЊЕ О ДОГАЂАЈУ (ко је издао 
документ: уверење о погибији или ... 
(Војномедицинска академија, војна болница, 
здравствена установа ...), као и уверење о 
нестанку или ...) 

 

   
КРАТАК ОПИС ДОГАЂАЈА (опис погибије, 
нестанка или ....) 

 

   

ЕВИДЕНЦИЈА ДОГАЂАЈА (на основу којег 
акта је евидентиран догађај (ратни дневник – 
редни број/ страна, оперативни извештај, 
забелешка, извештај и сл.) 

 

 
 
 
 
 
 

  

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК – ВОЈНА ПОШТА 
(РАТНА ЈЕДИНИЦА) – само за расформиране 

 

  
 
 

  

Место  

Гробље  

Гробно место  
ПОДАЦИ О САХРАНИ ПОГИНУЛОГ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Датум сахране  

 
 

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ НАСТРАДАЛОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
 
 
 
 
 

  
  
  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/СРОДСТВО 

  
 
 
 
 
 
 

 

  

МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА  
 
 

_________________________________________________________________________________

(улица и број) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_______________________________________

 Поштански број – ПАК (место – општина) 

 
 
 

        

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, и-мејл  
 
  
 
Напомена: податке уписати штампаним словима. 
 

_________________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 

 
(М. П.) _____________________________ 

(потпис надлежног старешине) 
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Образац Ев-3 

Редни број __ 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ КАРТОН 
О НЕСТАЛОМ И ПОГИНУЛОМ ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ПЕРИОД 

ОД 23. МАРТА 2001. ГОДИНЕ ДО 30. ЈУНА 2001. ГОДИНЕ 

 
 

 

МЕМОРАНДУМ – ШТАМБИЉ 

 

ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПОДАТАКА 

несталих и погинулих припадника Војске 
Југославије на територији Савезне Републике 

Југославије за период од 23. марта 2001.  
до 30. јуна 2001. године 

 

Број –     

(попуњава овлашћено лице) 

 
 

ПОДАЦИ О НЕСТАЛОМ И ПОГИНУЛОМ ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА 

    

ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ПРЕЗИМЕ  

   
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА              
 

   

ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА  
    
НАЦИОНАЛНОСТ  
    
СТАТУС ЛИЦА (официр, подофицир, војник, 
цивилно лице, војни обвезник ...) 

 

    
ДАТУМ ДОГАЂАЈА – НЕСТАНКА ИЛИ 
ПОГИБИЈЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 

    
ВОЈНА ПОШТА (РАТНА ЈЕДИНИЦА) У КОЈОЈ 
ЈЕ НАСТАО ДОГАЂАЈ (број војне поште – ратна 
јединица – и место) 

 

    
МЕСТО ДОГАЂАЈА (ближа локација, место, 
општина) 

 

    
ОКОЛНОСТИ ДОГАЂАЈА (погинуо или нестао 
у току ратних дејстава приликом .....или ...) 
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УВЕРЕЊЕ О ДОГАЂАЈУ (ко је издао 
документ: уверење о погибији или ... 
(Војномедицинска академија, војна болница, 
здравствена установа ...), као и уверење о 
нестанку или ...) 

 

   
КРАТАК ОПИС ДОГАЂАЈА (опис погибије, 
нестанка или ....) 

 

   

ЕВИДЕНЦИЈА ДОГАЂАЈА (на основу којег 
акта је евидентиран догађај (ратни дневник – 
редни број/ страна, оперативни извештај, 
забелешка, извештај и сл.) 

 

 
 
 
 
 
 

  

ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК – ВОЈНА ПОШТА 
(РАТНА ЈЕДИНИЦА) – само за расформиране 

 

  
 
 

  

Место  

Гробље  

Гробно место  
ПОДАЦИ О САХРАНИ ПОГИНУЛОГ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Датум сахране  

 
 

ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ НАСТРАДАЛОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 
 

  
  
  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/СРОДСТВО 

  
 
 

 

  

МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА  
 
 

_________________________________________________________________________________

(улица и број) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_______________________________________

 Поштански број – ПАК (место – општина) 

 
 
 

        

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, и-мејл  
 
  
 
Напомена: податке уписати штампаним словима. 
 

_________________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 

 
(М. П.) _____________________________ 

(потпис надлежног старешине) 
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28. 

 
На основу члана 18. 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 125. 
Правила службе Војске Србије (ВК ПРС број 2-3 од 
18. 12. 2015. године), министар одбране доноси 

У П У Т С Т В О  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ УПУТСТВА  
О КЛАСИФИКОВАЊУ, ИЗВЕШТАВАЊУ, 
ЕВИДЕНЦИЈИ И АНАЛИЗИ ВАНРЕДНИХ 

ДОГАЂАЈА И ДОГАЂАЈА У МИНИСТАРСТВУ 
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Упутству о класификовању, извештавању, 
евиденцији и анализи ванредних догађаја и догађаја 
у Министарству одбране и Војсци Србије („Службе-
ни војни лист”, бр. 14/12 и 26/14), тачка 1. мења се и 
гласи: 

„1. Ванредни догађај у Министарству одбране и 
Војсци Србије јесте сваки неочекивани догађај на-
стао за време планираних односно наређених актив-
ности, који за последицу има довођење у опасност 
живота и здравља људи, нестанак или уништење бор-
бених средстава, наоружања, муниције и минско-екс-
плозивних средстава, до кога је дошло случајном или 
намерном применом радњи и поступака, непредузи-
мањем одговарајућих мера или вишом силом. 

Под ванредним догађајем подразумева се и свака 
насилна смрт припадника Министарства одбране и 
Војске Србије настала у току вршења службе.” 

2. Тачка 3. мења се и гласи: 
„3. Врсте ванредних догађаја јесу: 

(1) насилна смрт припадника Министарства 
одбране и Војске Србије у току вршења 
службе; 

(2) покушаји убиства и самоубиства у току вр-
шења службе; 

(3) удеси ваздухоплова, борбених возила и 
пловних објеката; 

(4) експлозије, пожари, техничко-технолошке 
несреће и хаварије у војним објектима; 

(5) оружани напад на припаднике и објекте 
Министарства одбране и Војске Србије; 

(6) крађа или нестанак наоружања, муниције, 
минско-експлозивних средстава и докуме-
ната степенованих степеном тајности „др-
жавна тајна”; 

(7) бекство припадника Министарства одбране 
и Војске Србије из јединице са наоружа-
њем; 

(8) догађаји у којима је дошло до повређивања 
три и више лица; 

(9) догађаји који нарушавају углед припадника 
Министарства одбране и Војске Србије или 
могу узнемирити јавност.” 

3. У Прилогу 1. „ПРЕГЛЕД ШИФАРА ЗА ИЗ-
ВЕШТАВАЊЕ О ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА 
И ДОГАЂАЈИМА” под В) ОСТАЛИ ПОДАЦИ ЗА 
ЕВИДЕНЦИЈУ, у Прегледу „ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈ”: 

После шифре 6102 додаје се шифра 6103, која 
гласи: 

„6103 У току је утврђивање одговорности за на-
стали ВрДг (Дг)”. 

4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу”. 

 
Број 181-1 
У Београду, 5. фебруара 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

29. 

НАРЕДБА број 1-54 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 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 ј у  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 потпоручника обавештајне службе 
потпоручници у резерви: 
МИЈУКОВИЋ Стевана МИЛУТИН, 
ОБРАДОВИЋ Зарије ПЕТАР, 
РАДОЈЕВИЋ Немање МИЛОШ. 

Примају се у професионалну војну службу са да-
ном јављања на дужност, од када им се рачуна и вре-
ме у чину потпоручника. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

30. 

НАРЕДБА број 1-62 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. ЈАНУАРА 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 ј у  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 артиљеријског потпоручника 
ДИНИЋ Ивана АЛЕКСАНДАР. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 10. октобра 2018. године; 
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у чину потпоручника телекомуникација 
МИЛОВАНОВИЋ Горана НИКОЛА. Прима се у 
професионалну војну службу са даном 10. октобра 
2018. године; 
СТАНКОВИЋ Зорана ЛАЗАР. Прима се у профе-
сионалну војну службу са даном 9. октобра 2018. 
године; 

у чину потпоручника ваздушног осматрања и 
јављања 
АЈДАЧИЋ Миливоја МИЛОШ. Прима се у професи-
оналну војну службу са даном 10. октобра 2018. го-
дине; 
ГАЈИЋ Мирка КАТАРИНА. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 10. октобра 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 
 

31. 

НАРЕДБА број 1-64 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. ЈАНУАРА 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  

у чину потпоручника финансијске службе 
потпоручник у резерви 
МИХАЈЛОВИЋ Горана МАЈА. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

 
32. 

НАРЕДБА број 1-101 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ЈАНУАРА 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 ј у  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 потпоручника правне службе 
АНТИЋ Зорана СЛАЂАН. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
ВУКОМАНОВИЋ Ратомира ДРАГАН. Прима се у 
професионалну војну службу са даном 17. децембра 
2018. године; 

ГУСИНАЦ Арифа САМИР. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
КОЗАРЕВ Жарка МИЛАН. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
МИТИЋ Зорана МИОДРАГ. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
НИКОЛИЋ Слободана НАДИЦА. Прима се у профе-
сионалну војну службу са даном 17. децембра 2018. 
године; 
РИСТИЋ Зорана МИЛАН. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
СОКИЋ Драгана ЗОРАН. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
СТЕВАНОВИЋ Зорана МЛАДЕН. Прима се у про-
фесионалну војну службу са даном 17. децембра 
2018. године; 
ТАРБУК Паја БОШКО. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 17. децембра 2018. године; 
ШЕХОВИЋ Семира ЕНЕС. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 17. децембра 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

33. 

НАРЕДБА број 1-102 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ЈАНУАРА 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 ј у  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 потпоручника јединица за електронска 
дејства 
ТАДИЋ Милојка ДРАГАН. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 17. децембра 2018. го-
дине; 
у чину потпоручника кадровске службе 
ВУКСАН Бранислава ИГОР. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 17. децембра 2018. го-
дине; 
у чину потпоручника техничке службе 
ВУКОВИЋ Васиља НЕНАД. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 17. децембра 2018. го-
дине; 
РАДУЛОВИЋ Павла ДАМЈАН. Прима се у професи-
оналну војну службу са даном 17. децембра 2018. го-
дине; 
ЦОЛИЋ Јована АЛЕНКА. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 17. децембра 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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34. 

НАРЕДБА број 1-892 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
ВРАНЕШ Вука ДАРИУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
35. 

НАРЕДБА број 1-893 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику грађевинске службе 
ШИНИКОВИЋ Вучка ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
36. 

НАРЕДБА број 1-894 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
МИРКОВИЋ Петра МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
37. 

НАРЕДБА број 1-897 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику техничке службе 
ЂУКИЋ Новице ВЛАДИЦИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

38. 

НАРЕДБА број 1-898 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском заставнику 
ПЕЈИЧИЋ Ђорђа САВИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

39. 

НАРЕДБА број 1-899 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику телекомуникација 
СТОЈКОВИЋ Радисава ДАНИЈЕЛУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

40. 

НАРЕДБА број 1-902 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику ваздушног осматрања и јављања 
ВИДАКОВИЋ Војислава ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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41. 

НАРЕДБА број 1-903 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ДЕЦЕМБРА 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе 
КОВАРБАШИЋ Милана ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
42. 

НАРЕДБА број 1-904 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а 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 

заставнику прве класе техничке службе 
ПОЛЕКСИЋ Радомира РАДОЈУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
43. 

НАРЕДБА број 1-3 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском заставнику 
ПЕРОВИЋ Јована СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

44. 

НАРЕДБА број 1-4 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
СТОЈАНОВИЋ Слободана БРАТИСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

45. 

НАРЕДБА број 1-5 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
МАРКОВИЋ Стојана СРЂАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

46. 

НАРЕДБА број 1-6 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору телекомуникација 
ЂУРИЧИЋ Момчила МИЛОМИРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

47. 

НАРЕДБА број 1-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
ЂЕРИЋ Милована РАДОВАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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48. 

НАРЕДБА број 1-8 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 
БРКИЋ Риста ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

49. 

НАРЕДБА број 1-9 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском заставнику прве класе 
БИОЧАНИН Радољуба ПРВОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

50. 

НАРЕДБА број 1-10 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Бошка МИЛАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

51. 

НАРЕДБА број 4-314 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, брoj 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику оклопних јединица 
АРСОВИЋ Драгише ПЕТРУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 

52. 

НАРЕДБА број 4-316 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, брoj 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику техничке службе 
ЈЕКИЋ Миломира НЕМАЊИ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 

53. 

НАРЕДБА број 4-317 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 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”, брoj 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе  
атомско-биолошко-хемијске службе 
РАЈКОВИЋ Радована НЕНАДУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 

54. 

НАРЕДБА број 4-337 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, брoj 4/16) 
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику оклопних јединица 
КНЕЖЕВИЋ Горана НЕМАЊИ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 

55. 

НАРЕДБА број 1-18 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. ЈАНУАРА 2019. 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”, брoj 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
ДОЈЧИНОВИЋ Тихомира ЗОРАНУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 

56. 

НАРЕДБА број 174-1 
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 8. ЈАНУАРА 2019. 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”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану саобраћајне службе 
СПАЈИЋ Звонимира ВЕСЕЛИНУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, с. р. 

 

57. 

НАРЕДБА број 174-2 
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 15. ЈАНУАРА 2019. 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”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
СТАМЕНИЋ Миленка НЕДЕЉКУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, с. р. 

 
 

58. 

НАРЕДБА број 174-3 
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 15. ЈАНУАРА 2019. 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”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

воднику телекомуникација 
ДМИТРОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДРУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, с. р. 

 
 

59. 

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 октобар 2018. године 

 

Република Србија  РСД 

Зараде Номинални индекс  

X. 2018. I - X. 2018. 
X. 2018. 

IX. 2018. 

Просечна 
зарадa 69.012 68.132 104,2 

Просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

49.901 49.279 104,1 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

                                                 
* Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 103 од 26. 
децембра 2018. 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  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GoranCMYK2400'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


