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81. 

На основу члана 102. став 3. Закона о одбрани („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 42. став 1. Зако-
на 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), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о подацима и пословима значајним за систем одбране 
који се морају чувати и штитити у складу са законом 

којим се уређује заштита тајности података  
и о критеријумима за попуну радних места  
на којима се ти задаци и послови обављају 

Члан 1. 

Овом уредбом ближе се уређују подаци значајни за 
систем одбране који се морају чувати и штитити у скла-
ду са законом којим се уређује заштита тајности пода-
така, послови од посебног значаја за систем одбране ко-
је у државним органима, предузећима и другим прав-
ним лицима треба штитити применом посебних мера 
безбедности и критеријуми за попуну радних места на 
којима се ти задаци и послови обављају. 

Члан 2. 

Подаци значајни за систем одбране који се морају 
чувати и штитити у складу са законом којим се уређује 
заштита тајности података су: 

1) подаци садржани у војним, економским и другим 
проценама, на којима се заснива политика Репу-
блике Србије; 

2) подаци садржани у Плану одбране Републике Ср-
бије; 

3) подаци садржани у плановима употребе Војске 
Србије; 

4) подаци о оперативним и функционалним способ-
ностима Министарства одбране и Војске Србије, 
као и других органа, предузећа и правних лица 
када су у функцији одбране; 

__________ 
1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 8 од 31. јану-

ара 2020. године. 

5) подаци садржани у актима о организацији и фор-
мацији Војске Србије; 

6) подаци садржани у плановима и програмима раз-
воја за јавна предузећа, привредна друштва и дру-
га правна лица која су од посебног значаја за од-
брану земље; 

7) подаци о врсти, укупној количини и размештају 
робних резерви Републике Србије и капацитети-
ма и могућностима ратне производње; 

8) подаци садржани у анализама и оценама стања 
припрема за одбрану Републике Србије; 

9) подаци садржани у плановима припрема и уређе-
ња државне територије за потребе одбране земље; 

10) подаци о војним објектима и објектима који су 
одлуком надлежног органа одређени као објекти 
од посебног значаја за одбрану земље (локација, 
назив, структура, опремљеност и други подаци 
који би у ратном и ванредном стању били од по-
себног значаја за одбрану земље); 

11) подаци о научним, техничким и технолошким 
проналасцима који су од посебног значаја за од-
брану земље; 

12) подаци о средствима и уређајима намењеним од-
брани земље, који су у процесу усвајања и испи-
тивања; 

13) подаци садржани у проценама, анализама и по-
јединим мерама државних органа, који су од по-
себног значаја за одбрану земље; 

14) подаци који се односе на организацију телекому-
никационо-информационих система у миру и ра-
ту, планове и средства за криптозаштиту, као и 
подаци који се односе на прописане норме и по-
ступке спровођења криптозаштите; 

15) подаци који се односе на ратну организацију др-
жавних органа; 

16) подаци садржани у мобилизацијским плановима 
јавних предузећа, привредних друштава и дру-
гих правних лица која су од посебног значаја за 
одбрану земље; 

17) подаци садржани у плановима организације без-
бедносно-обавештајних служби, оперативни по-
даци служби безбедности у вези са контраоба-
вештајном и безбедносном заштитом и обаве-
штајни подаци и подаци у вези са њима; 
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18) подаци Војне полиције о обављању послова су-

збијања криминалитета, обезбеђења одређених 
личности, најзначајнијих војних објеката, доку-
мената и наоружања и подаци у вези са њима; 

19) подаци садржани у безбедносним проценама и 
подаци садржани у документима донетим у скла-
ду са безбедносним проценама; 

20) подаци о материјалним средствима намењеним 
потребама одбране; 

21) подаци који проистекну из истраживања геоло-
шког састава земљишта, геомагнетизма, хидро-
лошких карактеристика терена, који су од посеб-
ног значаја за одбрану земље; 

22) подаци садржани у анализама и оценама стања 
припрема за одбрану јединица локалне самоупра-
ве, појединих државних органа и других правних 
лица; 

23) подаци садржани у инспекцијским извештајима 
са обилазака о стању одбрамбених припрема; 

24) прописи о раду државних органа, привредних дру-
штава и других правних лица за време ратног и 
ванредног стања; 

25) подаци о дужностима и радним и формацијским 
местима значајним за одбрану земље; 

26) подаци о организацији, формацији и структури 
војнотериторијалних органа и јединица; 

27) подаци садржани у картографским публикаци-
јама који су од интереса за одбрану земље; 

28) аерофото снимци подручја значајних за одбрану; 
29) подаци о укупној структури кадра и њиховом 

распореду на ратне дужности; 
30) подаци о врстама и капацитетима природних и 

вештачких склоништа за заштиту становништва 
и материјалних добара у рату; 

31) подаци о предузетим мерама и спроведеним рад-
њама и поступцима, на основу одлука, наређења, 
саопштења и других аката којима се регулише 
област одбране земље, а чијим откривањем би 
се могла нанети штета по интересе Републике 
Србије и снагама одбране земље; 

32) други подаци који су од стране надлежног орга-
на утврђени као подаци од значаја за систем од-
бране. 

Члан 3. 

Послови од посебног значаја за систем одбране које 
у државним органима, предузећима и другим правним 
лицима треба штитити применом посебних мера безбед-
ности су: 

1) израда аката и прилога за припрему Плана одбра-
не Републике Србије, складу са прописима ко-
јима се уређује начин израде планова одбране; 

2) обрада података о билансним потребама и могућ-
ностима вршења производње и услуга од значаја 
за одбрану; 

3) обезбеђивање планираних капацитета и обавезне 
резерве од значаја за одбрану; 

4) организовање и праћење стања припрема за од-
брану; 

5) доношење методолошких, стручних и техничких 
упутстава припрема за одбрану правних лица из 
делокруга своје надлежности; 

6) оспособљавање запослених и предузимање мера 
неопходних за успешно функционисање привред-
них и других делатности у ратном и ванредном 
стању; 

7) спровођење мера приправности у ванредном ста-
њу и других мера неопходних за прелазак на ор-
ганизацију за рад у ратном и ванредном стању; 

8) планирање и обезбеђивање средстава и опреме за 
рад у ратном и ванредном стању; 

9) инспекцијски послови у вези са радом и припре-
мама за одбрану; 

10) други послови који су актом надлежног органа 
утврђени као послови од значаја за одбрану. 

Члан 4. 

Лице које се у државном органу, предузећу и дру-
гом правном лицу распоређује на послове из члана 3. 
ове уредбе или те послове и задатке обавља у оквиру 
редовних послова и задатака према акту о систематиза-
цији, односно формацији, поред општих услова пропи-
саних законом за пријем у радни однос, односно службу 
потребно је да поседује безбедносни сертификат за при-
ступ тајним подацима, одговарајућег степена тајности, 
у складу са законом којим се уређује заштита тајности 
података. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи 
Уредба о критеријумима за утврђивање података значај-
них за одбрану земље који се морају чувати као држав-
на или службена тајна и о утврђивању задатака и посло-
ва од посебног значаја за одбрану земље које треба шти-
тити применом посебних мера безбедности („Службе-
ни лист СРЈ”, број 54/94 и „Службени гласник РС”, 
бр. 88/09 и 111/09). 

Члан 6. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 број 110-373/2020 
У Београду, 30. јануара 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 
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82. 
На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Вој-

сци Србије (,,Службени гласник РС”, број 4/20), 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, 20/18, 4/19, 10/19, 16/19, 21/19, 22/19, 23/19, 
33/19, 34/19 и 4/20), y Прилогу ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И 
ПОДОФИЦИРА, Табела 63 „Елементи формацијских места у Објектима посебне намене Гарде”, заме-
њује се новом табелом: 

 
Елементи формацијских места у Објектима посебне намене Гарде 

 
Табела 63 

Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1.  Управник објеката посебне намене пк 8  

2.  Управник објекта посебне намене пп 10  

3.  Начелник групе мј 13  

4.  Начелник групе за финансије кIк 14  

5.  Референт за морал кп 15  

6.  зс 18  

7.  
Командир одељења 

ск 18  

8.  Руковалац ск 19  

9.  кп 14  

10.  зс 18  

11.  ск 18  

12.  св 19  

13.  св 20  

14.  

Остала формацијска места 

вд 20  

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу”. 

 
Број 286-5 
У Београду, 14. фебруара 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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83. 

На основу члана 74. став 1. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), министар 
одбране доноси   

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ НА 
ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА  

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о условима за упућивање на шко-

ловање и усавршавање професионалних припадника 
Војске Србије („Службени војни лист”, број 10/19), у 
члану 6.  после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно, уколико приоритетне потребе Министар-
ства одбране и Војске Србије то захтевају, по одлуци ми-
нистра одбране, на специјалистичке и мастер академске 
студије у грађанству, уз испуњење осталих посебних 
услова прописаних ставом 1. овог члана, може бити упу-
ћен професионални припадник Војске Србије који је 
претходни ниво студија из става 1. тачка 1) овог члана 
завршио са просечном оценом нижом од 8,00.” 

Члан 2.  
У члану 7.  после става 1. додаје се став 2, који гласи: 
„Изузетно, уколико приоритетне потребе Министар-

ства одбране и Војске Србије то захтевају, по одлуци ми-
нистра одбране, на докторске академске студије у гра-
ђанству, уз испуњење осталих посебних услова пропи-
саних ставом 1. овог члана, може бити упућен профе-
сионални припадник Војске Србије који је студије из 
става 1. тачка 1) овог члана завршио са просечном оце-
ном нижом од 8,00.” 

Члан 3.  
У члану 8. став 1. тачка 5) мења се и гласи: 
 „5) да у години у којој му се доноси решење о упу-

ћивању на специјализацију у здравственој струци није 
старији од 46 година;”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
 „Изузетно, на специјализацију из медицинских на-

ука дефицитарних специјалности уз испуњење осталих 
посебних услова прописаних ставом 1. овог члана, може 
бити упућен професионални припадник Војске Срби-
је који је студије из става 1. тачка 1) овог члана завршио 
са просечном оценом нижом од 8,00, и ако је положио 
пријемни испит са општим успехом „врло добар”.  

Преглед дефицитарних специјалности из става 4. 
овог члана одобрава министар одбране на предлог 
организационе јединице надлежне за послове војног 
здравства.” 

Члан 4. 
У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
„На основне струковне студије могу бити упућени 

подофицири и војни службеници санитетске службе 
који испуњавају следеће посебне услове:”. 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 637-19 
У Београду, 19. фебруара 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

84. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-142 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј е  

у чин потпуковника оклопних јединица 
мајор 
СТОШИЋ Часлава ДЕЈАН. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

85. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-150 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19)  

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства 
заставник 
ВОШТИЋ Филипа СРЕЋКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

86. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-151 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана прве класе 
капетан 
СЕЛЕНИЋ Милоја МАРКО. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године; 
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у чин капетана прве класе артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства 
капетан 
ВОЈИНОВИЋ Братислава МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 4. јануара 2020. године; 
у чин капетана прве класе безбедносне службе 
капетан 
ЈЕВТИЋ Радована ИВАН. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године; 
у чин капетана безбедносне службе 
поручници: 
ЛОВРИЋ Милана МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године; 
МИТРОВИЋ Љубомира ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 4. јануара 2020. године; 
у чин капетана прве класе техничке службе 
капетан 
ЛАЗИЋ Миленка ЖАРКО. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

87. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-152 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин капетана прве класе оклопних јединица 
капетан 
ГЛАВЧИЋ Томислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 4. јануара 2020. године; 
у чин артиљеријског капетана прве класе 
капетан 
ДЕСПОТОВИЋ Марка ВЕЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 4. јануара 2020. године; 
у чин капетана обавештајне службе 
поручник 
МАТИЋ Мате ДЕЈАН. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године; 
у чин капетана прве класе информатичке службе 
капетани: 
АНТИЋ Јовице ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године; 
ДЕНДА Миливоја ЗОРАН. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године; 
у чин капетана прве класе финансијске службе 
капетан 
НИКИЋ Илије ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

88. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-104 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈАНУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском мајору 
ДРАГАНОВИЋ Животе СРЂАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

89. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-111 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација  
ТАСИЋ Божидара МОМИРУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

90. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-112 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском пуковнику  
МАЛИЋ Милоша ДАРИЈУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

91. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-113 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору безбедносне службе  
ТОМИЋ Душка НЕМАЊИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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92. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-125 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације  
ДЕНИЋ Панајота САШИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

93. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-128 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. ФЕБРУАРА 2020. 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, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација  
НУШИЋ Драгутина ДРАГАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

94. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-2 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику оклопних јединица  
ЈАНКОВИЋ Ненада БОБАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

95. 
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се 

у Правилнику о условима и поступку упућивања профе-
сионалних припадника Војске Србије на програме обра-
зовања током живота („Службени војни лист”, број 11/19) 
поткрала грешка па се, на основу члана 31. став 2. и чла-
на 35. став 2. Правилника о условима и поступку упући-
вања професионалних припадника Војске Србије на про-
граме образовања током живота („Службени војни лист”, 
број 11/19), даје 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ 

УПУЋИВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
НА ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВАЊА  

ТОКОМ ЖИВОТА 

 
У Правилнику о условима и поступку упућивања 

професионалних припадника Војске Србије на програ-
ме образовања током живота („Службени војни лист”, 
број 11/19) у Прилогу 1. у преамбули уместо речи: „На 
основу члана 31. став 4. Правилника о условима и по-
ступку упућивања професионалних припадника Војске 
Србије и државних службеника на програме образова-
ња током живота („Службени војни лист”, бр. ___)” 
треба да стоје речи: „На основу члана 31. став 2. Правил-
ника о условима и поступку упућивања професионал-
них припадника Војске Србије на програме образовања 
током живота („Службени војни лист”, бр. ___) и у 
Прилогу 2. и обрасцима 2а, 2б и 2в у преамбули уместо 
речи: „На основу члана 36. став 3. Правилника о усло-
вима и поступку упућивања професионалних припад-
ника Војске Србије и државних службеника на програ-
ме образовања током живота („Службени војни лист”, 
бр. ___)” треба да стоје речи: „На основу члана 35. став 2. 
Правилника о условима и поступку упућивања про-
фесионалних припадника Војске Србије на програме 
образовања током живота („Службени војни лист”, 
бр. ___)”. 

 
Из Управе за кадрове 

Сектора за људске ресурс 

96. 
Републички завод за статистику објављује 

 
П О Д А Т К Е2 

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

за новембар 2019. године 
 
Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 

XI.  
2019. 

I-XI.  
2019. 

XI. 2019. 
X. 2019. 

Просечна зарада 77.879 75.218 102,3 

Просечна зарада без 
пореза и доприноса 56.331 54.471 102,3 

 
Директор, 

др Миладин Ковачевић, с. р. 
__________ 
2 Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 6 од 24. ја-
нуара 2020. 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  
 


