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514. 
На основу члана 207. став 9. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 
9/16 – УС, 24/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19) и члана 
17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гла-
сник 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), 
министар одбране доноси 

 

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

О ОБУЦИ И ПОЛАГАЊУ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА 
ВОЈНИХ ЛИЦА ЗА ВОЗАЧЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

Члан 1. 

У Правилнику о обуци и полагању возачког испита 
војних лица за возаче моторних возила („Службени војни 
лист”, бр. 15/13 и 13/14), у члану 14. после става 1. 
додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, практична обука 
кандидата за возаче може да се врши: 

1) за С1 и С категорију, на теретном и теренскoм во-
зилу за вучу и транспорт одговарајуће категорије 
усвојеном у наоружање и војну опрему Војске Ср-
бије; 

2) за D1 и D категорију, на војном возилу намење-
ном за скупни превоз лица – аутобус одговарајуће 
категорије који се користи у Министарству одбра-
не и Војсци Србије; 

3) за С1Е и СЕ категорију – на скупу возила где је 
вучно возило теретно и теренско возило за вучу 
и транспорт одговарајуће категорије усвојено у 
наоружање и војну опрему Војске Србије.”  

Члан 2. 

У члану 15. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 
„Моторно возило за обуку кандидата за возаче во-

зила В категорије не мора имати уграђен тахограф.” 

Члан 3. 

У члану 46. после става 3. додаје се нови став 4, који 
гласи: 

„Практична обука кандидата за возаче моторних во-
зила А категорије, у првих 50% фонда часова на поли-
гону и аутодрому, може да се врши на мотоциклу који 

не испуњава услов везан за радну запремину мотора, од-
носно трајно номиналне снаге мотора уређене прописом 
из става 1. члан 14. овог правилника.”  

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 4. 

Члан 64. мења се и гласи: 

„Члан 64. 

На делу испита из предмета Управљање моторним 
возилима који се спроводи на полигону, кандидат за во-
зача изводи полигонске радње у складу са прописом ко-
јим се уређују организовање, спровођење и начин пола-
гања возачког испита и вођење и рокови чувања евиден-
ција о возачком испиту. 

Моторно возило на којем се обавља возачки испит 
мора да испуњава услове из тач. 14. и 15. овог правил-
ника.” 

Члан 5. 

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

Број 6338-13 
У Београду, 6. августа 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

515. 
На основу члана 14. став 2. тачка 32) и става 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), 
члана 9. Закона о војном образовању („Службени гла-
сник РС”, број 36/18), члана 66. став 1. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), у вези са тачком 9. Одлуке о образовању 
буџетског фонда за потребе војног образовања и војне 
научноистраживачке делатности („Службени гласник 
РС”, број 82/15) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис-
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – 
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), министар одбране до-
носи 
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П Р А В И Л Н И К 

О ПЛАНИРАЊУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИ-

ВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређујe се планирање и кори-
шћење средстава Буџетског фонда за потребе војног обра-
зовања и војне научноистраживачке делатности (у даљем 
тексту: Буџетски фонд) и критеријуми за расподелу тих 
средстава. 

II. ПЛАНИРАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА И КРИТЕРИЈУМИ  

ЗА РАСПОДЕЛУ ТИХ СРЕДСТАВА 

Члан 2. 

Средства Буџетског фонда планирају се пo наменама 
зависно од извора обезбеђења средстава, и то: 

1) средства из буџета за исплате новчаних накнада 
наставницима и сарадницима; 

2) средства из сопствених прихода које остваре орга-
низационе јединице Mинистарства одбране и Вој-
ске Србије, које се баве делатношћу истраживања, 
едукације и развоја и којe задржавају карактер соп-
ствених прихода, по основу школарина, пројеката 
и уговора у вези са реализацијом наставе, истражи-
вања и консултантских услуга и испитивања и кли-
ничких испитивања лекова и медицинских сред-
става процентуално: до 50% за исплате накнада на-
ставницима и сарадницима, минимално 30% за 
оперативне трошкове и минимално 20% за инве-
стиције; 

3) средства из сопствених прихода, изузев школари-
на, научних истраживања и испитивања и кли-
ничких испитивања лекова и медицинских сред-
става процентуално 50% за оперативне трошкове 
и 50% за инвестиције; 

4) средства из нераспоређених вишкова прихода из 
ранијих година процентуално највише 50% за опе-
ративне трошкове и најмање 50% за инвестиције; 

5) средства из донација у складу са уговорима за дату 
донацију. 

Члан 3. 

Наставницима и сарадницима, у смислу овог правил-
ника, сматрају се лица постављена и распоређена на фор-
мацијском месту на Универзитету одбране, а која по 
основу уговора о ангажовању за извођење наставе за-
кљученим у складу са прописима којима је уређено ви-
соко образовање, изводе наставу са самофинансирајућим 
студентима и лицима на школовању, односно учествују 
у активностима менторства односно учествују у комиси-
јама за израду и одбрану завршних и стручних радова 
и докторских дисертација. 

Наставницима и сарадницима, у смислу овог правил-
ника, сматрају се и лица која су изводила наставу са са-
мофинансирајућим студентима и лицима на школовању, 
односно учествовала у активностима метнорства односно 
учествовала у комисијама за израду и одбрану завршних 
и стручних радова и докторских дисертација у школским 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 годинама, 
без писаног уговора о ангажовању за извођење наставе. 

Члан 4.  

Средства Буџетског фонда користе се за: 
1) обављање делатности војног образовања и на-

учноистраживачког рада који je у функцији вој-
ношколских установа и војних научноистражи-
вачких установа; 

2) научно и стручно усавршавање запослених; 
3) набавку опреме за развој и подизање квалитета на-

ставе у војношколским установама и квалитета ра-
да научноистраживачких установа од значаја за од-
брану; 

4) друге намене у складу са законом и годишњим 
програмом коришћења средстава фонда. 

Плаћања на терет Буџетског фонда врше се до нивоа 
средстава одобрених Буџетском фонду, а преузимање 
обавеза може се вршити до нивоа остварених прихода 
Буџетског фонда. 

Члан 5. 

Наставници и сарадници остварују право на накнаду, 
у складу са законом, за реализацију следећих активности: 

1) извођење наставе са самофинансирајућим студен-
тима и лицима на школовању на академским и 
струковним студијама, посебним програмима уса-
вршавања и здравственим специјализацијама; 

2) менторства и учешће у комисијама за израду и од-
брану завршних и стручних радова и докторских 
дисертација. 

Накнаде из става 1. овог члана садрже прописане по-
резе и доприносе за социјално осигурање. 

Члан 6. 

Цена часа за обрачун накнада утврђује се посебном 
одлуком ректора Универзитета одбране. 

Члан 7. 

Накнаде лицима из члана 3. овог правилника за реали-
зацију активности из члана 5. став 1. тачка 1) овог правил-
ника исплаћује се у износу који се добија тако што се одр-
жани број часова множи са ценом часа из члана 6. овог 
правилника и одговарајућим коефицијентом по следе-
ћем: 

1) редовни професор (научни саветник) – 1.0; 
2) ванредни професор (виши научни сарадник) – 0.90; 
3) доцент (научни сарадник) – 0.8; 
4) професор војних вештина – 0.7; 
5) наставник војних вештина и асистент – 0.6; 
6) наставник страног језика, наставник физичког 

васпитања и спорта и наставник практичне на-
ставе – 0.5; 

7) сарадник у настави – 0.4. 
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Члан 8. 

Накнаде лицима из члана 3. овог правилника за реали-
зацију активности из члана 5. став 1. тачка 2) овог правил-
ника исплаћују се за целокупно ангажовање, након одбра-
не рада у износу који се добија множењем цене часа из 
члана 6. овог правилника са одговарајућим коефицијен-
том по следећем: 

1) завршни рад на студијама првог степена 
(1) ментор – 5, 
(2) члан комисије – 2; 

2) завршни рад на студијама другог степена 
(1) ментор – 8, 
(2) члан комисије – 3; 

3) завршни рад на студијама трећег степена 
(1) ментор – 15, 
(2) члан комисије – 4; 

4) стручни рад на каријерним усавршавањима 
(1) ментор – 8, 
(2) члан комисије – 3; 

5) специјалистички испит на здравственим специ-
јализацијама 

(1) ментор – 8, 
(2) члан комисије – 3. 

Члан 9. 

Евиденцију о ангажовању лица из чл. 7. и 8. овог 
правилника води надлежна катедра из организационе 
јединице Универзитета одбране. 

Члан 10. 

Исплата новчаних накнада за рад наставника и сарад-
ника из члана 3. став 1. овог правилника врши се у складу 
са закљученим уговором.  

Исплата новчаних накнада за рад наставника и сарад-
ника из члана 3. став 2. овог правилника врши се на осно-
ву одлуке министра одбране.  

III. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 11. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе Критеријуми за расподелу новчаних средстава 
Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне 
научноистраживачке делатности Министарства одбране 
(акти Универзитета одбране И број 60-8 од 28.02.2017. го-
дине и И бр. 8-188 од 08.02.2018. године). 

Члан 12. 

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

 
Број 7-772 
У Београду, 20. августа 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

516. 
На основу члана 14. став 2. тачка 42) и става 3. Закона 

о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 
– др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), а у вези 
са чл. 188. и 210. Правилника о општим логистичким по-
требама у Министарству одбране и Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, бр. 31/11 – пречишћен текст, 36/15, 
17/16, 22/16, 12/17, 14/17, 33/18, 7/19, 14/19 и 23/19) и чла-
на 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гла-
сник 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), 
министар одбране доноси  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ,  

УПРАВЉАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И ЕВИДЕНЦИЈИ 
ОБЈЕКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ САМАЧКИ 

СМЕШТАЈ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ  

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
 

1. У Одлуци о коришћењу, управљању, одржавању 
и евиденцији објеката за привремени смештај професио-
налних припадника Војске Србије и запослених у Мини-
старству одбране („Службени војни лист”, бр. 22/15, 27/18 
и 32/18), тачка 1. мења се и гласи: 

 „1. У објектима које користе Министарство одбране 
и Војска Србије који су одређени за привремени односно 
самачки смештај професионалних припадника Војске Ср-
бије и запослених у Министарству одбране (у даљем тек-
сту: објекти за привремени смештај) пружају се услуге на 
начин утврђен овом одлуком. 
 Објекти за привремени смештај су: 

Редни
број

Назив  
објекта Место 

Укупан број 
смештајних 

јединица 

Укупан 
број 

лежаја
1 2 3 4 5 

1 Војни самачки хотел 
„Звездара” Београд 190 403 

2 Војни самачки хотел 
„Галеб” Београд 127 280 

3 Спортско-рекреативни 
центар „Сурчин”  Сурчин 20 90 

2. Тачка 5. брише се. 
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном војном листу”. 
 

Број 524-20 
У Београду, 7. августа 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

517. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-856 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 28. ЈУЛА 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) 
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у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника финансијске службе 
мајор 
ЗЕЛИЋ Војислава МАРКО. Унапређује се са даном 10. 
јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

518. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-857 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 28. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 62. Закона о Војсци Србије („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), а у вези са чл. 18. и 21. 
Правилника о унапређивању у чинове војника, ученика и 
кадета војношколских установа и лица на другом струч-
ном оспособљавању за официре и подофицире и о про-
извођењу и унапређивању официра у резерви и подофи-
цира у резерви  („Службени војни лист”, бр. 21/09, 13/15 и 
23/19) 

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

у чин резервног пешадијског капетана прве класе  
резервни капетан 
СТЕВИЋ Томислава САШКО. Унапређује се са даном 
8. маја 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

519. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-858 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 28. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 62. Закона о Војсци Србије („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15, 88/15 – УС и 36/18), а у вези са чл. 56. и 57. Уредбе 
о стањима у служби професионалних војних лица и о уна-
пређивању официра и подофицира („Службени гласник 
РС”, бр. 35/12 и 119/17) и чл. 18. и 21. Правилника о уна-
пређивању у чинове војника, ученика и студената војно-
школских установа и лица на другом стручном оспосо-
бљавању за официре и подофицире и о произвођењу и 
унапређивању официра у резерви и подофицира у резерви  
(„Службени војни лист”, бр. 21/09, 13/15 и 23/19)  

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

у чин резервног пешадијског поручника 
резервни потпоручници: 
ЂОКИЋ Вилимана СРЕТЕН, 
ЈАЋИМОВИЋ Глише МИЛАН. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

520. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-861 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. ЈУЛА 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 артиљеријског заставника прве класе  
заставник 
АНТИЋ Србољуба МИРОСЛАВ.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

521. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-881 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 

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

у чин санитетског пуковника  
потпуковник 
ЋУРЧИЋ Живка ПЕТАР. Унапређује се са даном 30. јула 
2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

522. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-882 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 

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

у чин санитетског пуковника  
потпуковник 
КРСТИЋ Живка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 30. 
јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

523. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-883 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 
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в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј е  

у чин санитетског пуковника  
потпуковник 
РИСТИЋ Лабуда ПЕТАР. Унапређује се са даном 30. јула 
2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

524. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-884 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 

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

у чин санитетског потпуковника  
мајор 
НИШАВИЋ Видомира НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 30. јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

525. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-885 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 

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

у чин санитетског капетана прве класе  
капетан 
ПОПОВИЋ Јовице ИВАН. Унапређује се са даном 30. 
јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

526. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-886 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 

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

у чин санитетског заставника прве класе  
заставник 
НИКОЛИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 30. јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

527. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-889 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. АВГУСТА 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) 

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

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ПАВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

528. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-917 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. АВГУСТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
РАДОЊИЋ Миодрага ДАРКО. Унапређује се са даном 
13. јула 2020. године.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

529. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-868 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈУЛА 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 

поручнику техничке службе  
КАЛИЧАНИН Драгомира ДУШАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

530. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-869 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈУЛА 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)  
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
ПЕШИЋ Радивоја СЛАЂАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

531. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-870 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈУЛА 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  
РАНЂЕЛОВИЋ Драгослава БОБАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

532. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-871 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈУЛА 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 информатичке службе  
СПАСОЈЕВИЋ Милоша ЈУГОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

533. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-872 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈУЛА 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 

пешадијском пуковнику 
ТЕРЗИЋ Слободана ЗОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

534. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-873 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 31. ЈУЛА 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 

капетану бојног брода  
ШУШЉИК Љубе СТАНКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

535. 
НАРЕДБА  број 111-331 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 21. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) 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 
МИХАЈЛОВИЋ Душана ДАНКО. Унапређује се са да-
ном 23. јунa 2020. године; 

у чин пешадијског капетана 
поручник 
ТОДОРОВИЋ Звонимира НЕНАД. Унапређује се са 
даном 27. мајa 2020. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручник 
МИТИЋ Владимира ЛАЗАР. Унапређује се са даном 5. 
јунa 2020. године; 

у чин капетана прве класе телекомуникација 
капетан 
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана МИЛАН. Унапређује се са даном 
16. априлa 2020. године; 

у чин поручника телекомуникација 
потпоручници: 
БОГДАНОВИЋ Горана ВУК. Унапређује се са даном 
8. јунa 2020. године; 
ЂУРИЋ Стојана ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 11. јунa 
2020. године; 

у чин капетана прве класе техничке службе 
капетан 
ЂУРОВИЋ Десимира НЕНАД. Унапређује се са даном 
3. фебруарa 2020. године; 
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у чин капетана прве класе саобраћајне службе 
капетан 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Вукомира МАРКО. Унапређује се 
са даном 20. мајa 2020. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

536. 
НАРЕДБА  број 111-333 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 29. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) 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 
ГЛАДОВИЋ Милосава ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 
16. јулa 2020. године; 

у чин пешадијског капетана  
поручник 
ЖУГИЋ Вукосава НЕМАЊА. Унапређује се са даном 
1. јунa 2020. године; 

у чин артиљеријског капетана прве класе 
капетан 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Арсе АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 24. јунa 2020. године; 
у чин капетана прве класе оклопних јединица 
капетани: 
БУНАРЏИЋ Милана НЕНАД. Унапређује се са даном 
15. јуна 2020. године; 
ВЕЉОВИЋ Јордана ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 22. маја 2020. године; 
у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
ТАСИЋ Драгана ВЛАДИЦА. Унапређује се са даном 
5. јуна 2020. године; 
у чин капетана прве класе техничке службе 
капетан 
БУРИЋ Есада СРЂАН. Унапређује се са даном 13. јула 
2020. године; 
у чин капетана прве класе информатичке службе 
капетан 
ЦВЕТКОВИЋ Вукадина ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 13. јула 2020. године. 

 
Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

 

537. 

НАРЕДБА  број 111-334 
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 29. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 19. став 2. тачка 2) 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 
капетани: 
БОНЏИЋ Петра ИВАН. Унапређује се са даном 1. 
априлa 2020. године; 
ЂУЗИЋ Горољуба ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 23. 
априла 2020. године; 
ЈОВИЋ Богољуба НИКОЛА. Унапређује се са даном 1. 
априла 2020. године; 
МИЋИЋ Живка САША. Унапређује се са даном 1. 
априла 2020. године; 
ПОТПАРИЋ Миодрага ВЕЉКО. Унапређује се са даном 
25. маја 2020. године; 
РАЈИЋ Љубише БОЈАН. Унапређује се са даном 1. 
априла 2020. године; 

у чин артиљеријског капетана прве класе 
капетан 
ПАРАНДИЛОВИЋ Бошка АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 1. априла 2020. године; 

у чин капетана прве класе оклопних јединица 
капетани: 
БЛАЖИЋ Томислава ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 11. маја 2020. године; 
БРАДИЋ Луке ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 1. 
јуна 2020. године; 

у чин инжињеријског капетана прве класе 
капетан 
СТОШИЋ Војислава ИГОР. Унапређује се са даном 1. 
јуна 2020. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручник 
СТЕФАНОВИЋ Горана ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 1. јуна 2020. године; 

у чин капетана прве класе ветеринарске службе 
капетан 
ЈЕВТИЋ Милисава ДЕЈАН. Унапређује се са даном 1. 
априла 2020. године. 

 
Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 
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