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На основу члана 40. став 3, члана 41. став 2. и 
члана 45. став 4. Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 
10/15) и члана 42. став 1. 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 и 44/14), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о пријему у професионалну војну службу 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се услови и начин пријема 
лица у професионалну војну службу, услови и посту-
пак пријема у професионалну војну службу цивилних 
лица на служби у Војсци Србије и државних службе-
ника и намештеника запослених у Министарству од-
бране, као и услови и начин произвођења у чин пот-
поручника подофицира који су стекли одговарајуће ви-
соко образовање. 

II. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ 
ВОЈНУ СЛУЖБУ 

Члан 2. 

Држављанин Републике Србије који испуњава оп-
ште услове за пријем у професионалну војну службу 
из члана 39. став 1. Закона о Војсци Србије (у даљем 
тексту: Закон), посебне услове прописане овом уред-
бом и услове утврђене формацијом команде, јединице 
и установе Војске Србије, односно актом о унутра-
шњем уређењу и систематизацији радних места ван 
Војске Србије која се у смислу Закона сматрају фор-
мацијским местима (смер, односно специјалност у 
оквиру стручне спреме, знање страног језика и друга 
потребна знања, радно искуство, посебни здравстве-
ни услови и др.), може се примити у професионалну 
војну службу као: 

1) професионални војник; 
2) подофицир у радном односу на одређено време; 

__________ 
1 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 35 од 

17. априла 2015. године. 

3) подофицир у радном односу на неодређено време; 
4) официр у радном односу на одређено време; 
5) официр у радном односу на неодређено време. 

Члан 3. 

У професионалну војну службу у својству профе-
сионалног војника може се примити држављанин Ре-
публике Србије ако, поред општих услова за пријем 
утврђених Законом и услова утврђених формацијом ко-
манде, јединице и установе Војске Србије (у даљем тек-
сту: формација команде, јединице и установе), одно-
сно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места ван Војске Србије која се у смислу За-
кона сматрају формацијским местима, испуњава услов 
да има најмање основно образовање. 

Под условом из става 1. овог члана, у професио-
налну војну службу у својству професионалног вој-
ника може се примити и припадник активне резерве. 

Изузетно, под условом из става 1. овог члана, у про-
фесионалну војну службу у својству професионалног 
војника могу се примити и цивилно лице на служби у 
Војсци Србије и државни службеник и намештеник за-
послени у Министарству одбране, ако потребе попуне 
формацијских места професионалних војника то зах-
тевају. 

Члан 4. 

У професионалну војну службу у својству подофи-
цира на одређено или на неодређено време, може се 
примити лице, које поред општих услова за пријем и 
услова утврђених формацијом команде, јединице и ус-
танове, односно актом о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији формацијских радних места ван Војске Ср-
бије, испуњава и ове услове: 

1) да има средње образовање у трајању од четири 
године; 

2) да је у служби у својству професионалног вој-
ника провело најмање три године; 

3) да у току службе није негативно оцењено и да 
има просек службених оцена најмање „истиче се“; 

4) да има препоруку старешине на положају коман-
данта батаљона, њему равном или вишем положају, од-
носно непосредно претпостављеног руководиоца;  

5) да има најмање чин десетара.  
У професионалну војну службу у својству подо-

фицира на одређено или на неодређено време, може се 
примити припадник активне резерве који има одгова-
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рајући чин резервног подофицира, ако поред општих 
услова за пријем и услова утврђених формацијом ко-
манде, јединице и установе, односно актом о унутра-
шњем уређењу и систематизацији формацијских рад-
них места ван Војске Србије испуњава и услов из ста-
ва 1. тачка 1) овог члана. 

Изузетно, ако потребе службе то захтевају, у про-
фесионалну војну службу у својству подофицира на од-
ређено или на неодређено време, може се ради попуне 
формацијских места у Војсци Србије за које су про-
писана специфична знања и вештине, примити држа-
вљанин Републике Србије који је одслужио војни рок 
са оружјем, ако поред општих услова за пријем и ус-
лова утврђених формацијом команде, јединице и ус-
танове, односно актом о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији формацијских радних места ван Војске Ср-
бије испуњава и услов из става 1. тачка 1) овог члана. 

Изузетно, под условима из става 1. тач. 1), 3) и 4) 
овог члана, у професионалну војну службу у својству 
подофицира на одређено или на неодређено време, ра-
ди попуне појединих формацијских места у служби, 
могу се примити и цивилно лице на служби у Војсци 
Србије и државни службеник и намештеник запослени 
у Министарству одбране, уколико потребе службе то 
захтевају. 

Члан 5. 

У професионалну војну службу у својству офици-
ра на одређено или на неодређено време, може се при-
мити држављанин Републике Србије, ако поред оп-
штих услова за пријем и услова утврђених формаци-
јом команде, јединице и установе, односно актом о уну-
трашњем уређењу и систематизацији формацијских 
радних места ван Војске Србије, да има завршене ос-
новне академске студије у трајању од најмање четири 
године. 

У професионалну војну службу у својству офици-
ра на одређено или на неодређено време, може се при-
мити и припадник активне резерве који има одгова-
рајући чин резервног официра, ако поред општих ус-
лова за пријем и услова утврђених формацијом коман-
де, јединице и установе, односно актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији формацијских радних ме-
ста ван Војске Србије испуњава и услов из става 1. овог 
члана.  

У професионалну војну службу у својству офици-
ра на одређено или на неодређено време, под условом 
из става 1. овог члана може се примити и професио-
нални војник, подофицир, цивилно лице на служби у 
Војсци Србије и државни службеник и намештеник у 
Министарству одбране, уколико потребе службе то зах-
тевају и ако испуњава и ове услове: 

1) да у току службе није негативно оцењен и да 
има просек службених оцена у току службе најмање 
„истиче се“; 

2) да има препоруку старешине на положају ко-
манданта батаљона, њему равном или вишем поло-
жају, односно непосредно претпостављеног руково-
диоца. 

III. НАЧИН ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ 
ВОЈНУ СЛУЖБУ 

1. Попуна формацијских места 

Члан 6. 

Попуна формацијских места у командама, једини-
цама и установама и радних места утврђених актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији ван Војске 
Србије, која се у смислу Закона, сматрају формациј-
ским местима, врши се у складу са планом попуне. 

За извршење плана из става 1. овог члана, мини-
стар одбране, односно старешина кога он овласти над-
лежан је за оглашавање слободних формацијских ме-
ста, односно формацијских радних места, прописива-
ње мерила за избор и доношење одлуке о избору кан-
дидата за пријем у професионалну војну службу.  

Попуна формацијских места из става 1. овог чла-
на може се обуставити до доношења акта о пријему у 
професионалну војну службу. 

Члан 7. 

Предлог за попуну формацијских места професи-
оналних војних лица пријемом лица у професионалну 
војну службу подноси командант батаљона, њему ра-
ван или виши старешина.  

Предлог из става 1. овог члана сачињава се по родо-
вима и службама, а у оквиру рода, односно службе по 
категоријама кадра, номенклатурним ознакама и ду-
жностима. У предлогу се наводи назив команде, једи-
нице и установе за коју се тражи попуна и гарнизон у 
којем се налази команда, јединица и установа. 

Члан 8. 

Лица из члана 2. ове уредбе примају се у профе-
сионалну војну службу:  

1) јавним конкурсом;  
2) интерним конкурсом;  
3) без конкурса.  
Зависно од трајања службе, пријем у професионал-

ну војну службу врши се на неодређено време или на 
одређено време, у складу са годишњим кадровским 
планом. 

2. Пријем у професионалну војну службу 
јавним конкурсом  

Члан 9. 

Јавни конкурс оглашава се у магазину „Одбрана“ 
и у најмање једном дневном јавном гласилу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије, а 
оглас се доставља и организацији надлежној за запо-
шљавање, уз пријаву о слободним радним местима.  

Старешина надлежан за доношење одлуке о избору 
кандидата за пријем у професионалну војну службу за 
сваки јавни конкурс прописује мерила за избор кан-
дидата за пријем у професионалну војну службу, ко-
јима се може предвидети и провера стручне оспосо-
бљености, знања и вештина кандидата за пријем, као 
и друге провере потребне за селекцију кандидата. 
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Члан 10. 

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о: коман-
ди, јединици и установи у којој се врши пријем; кате-
горији кадра који се прима; општим условима за при-
јем у професионалну војну службу; посебним услови-
ма за пријем у професионалну војну службу, месту 
службовања (за пријем на одређено време); потреб-
ној стручној и другој оспособљености за пријем у про-
фесионалну војну службу; времену трајања уговора (за 
пријем на одређено време); команди, јединици или 
установи којој се пријава подноси; документима која 
се прилажу уз пријаву и року у којем се подносе прија-
ве и року у којем се може изјавити жалба на одлуку о 
избору кандидата. 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат прилаже ори-
гинале или оверене копије докумената којима доказу-
је испуњеност услова из става 1. овог члана.  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не 
може бити краћи од 15 дана од дана оглашавања јав-
ног конкурса.  

Члан 11. 

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
образује старешина надлежан за доношење одлуке о 
избору кандидата за пријем у професионалну војну 
службу.  

Конкурсна комисија образује се за спровођење сва-
ког конкурса посебно. 

Конкурсна комисија ради у саставу са непарним 
бројем чланова укључујући и председника, при чему 
број чланова не може бити мањи од три. 

У састав конкурсне комисије одређује се један члан 
из команде, јединице или установе у коју се лице при-
ма у професионалну војну службу и један члан из ро-
да, односно службе у коју се лице прима.  

Конкурсна комисија престаје са радом након при-
хватања извештаја о спроведеном изборном поступку. 

Члан 12. 

У поступку спровођења јавног конкурса, након пре-
гледа комплетне конкурсне документације, конкурс-
на комисија сачињава записник који садржи следеће 
прилоге:  

1) списак свих пријављених кандидата у који се 
уносе: презиме и име, датум и година рођења, пол, ад-
реса, контакт телефон, ниво образовања и подаци о ис-
пуњености услова конкурса;  

2) списак пријављених кандидата који не испуња-
вају услове конкурса, са назнаком који услов конкур-
са не испуњавају или чије су пријаве неблаговремене, 
неразумљиве, недопуштене или непотпуне;  

3) списак кандидата који испуњавају услове кон-
курса за пријем у професионалну војну службу; 

4) изјаве чланова конкурсне комисије о непосто-
јању сукоба интереса. 

Спискови кандидата из става 1. овог члана сачи-
њавају се по азбучном реду. 

Члан 13. 

Изборни поступак спроводи се између кандидата 
који испуњавају услове конкурса за пријем у профе-
сионалну војну службу.  

Пријаве кандидата из члана 12. став 1. тачка 2) 
ове уредбе конкурсна комисија одбацује закључком 
против којег се може изјавити жалба старешини над-
лежном за доношење одлуке о избору кандидата за 
пријем у професионалну војну службу.  

У изборном поступку утврђују се резултати кан-
дидата према мерилима прописаним за избор. 

Изборни поступак спроводи се следећим редосле-
дом: провера физичких способности, а по потреби и 
провера теоријских и практичних знања и вештина кан-
дидата за пријем у професионалну војну службу и пси-
холошка процена. 

Конкурсна комисија позива на разговор кандида-
те који успешно савладају елементе изборног поступ-
ка из става 4. овог члана, најкасније осам дана пре за-
казаног термина за разговор.  

Редослед кандидата на листи за избор утврђује се 
према резултатима кандидата у изборном поступку и 
обављеног разговора. 

Кандидати који су са најбољим резултатима ис-
пунили мерила прописана за избор упућују се надле-
жној војнолекарској комисији ради оцене способности 
за војну службу. 

Члан 14. 

По завршеном изборном поступку конкурсна ко-
мисија утврђује коначну листу за избор кандидата за 
пријем у професионалну војну службу, сачињава за-
писник и извештај о спроведеном поступку доставља 
старешини надлежном за доношење одлуке о избору 
кандидата за пријем у професионалну војну службу.  

Члан 15. 

Старешина надлежан за доношење одлуке о избо-
ру кандидата за пријем у професионалну војну слу-
жбу врши избор за пријем у професионалну војну слу-
жбу између кандидата са коначне листе за избор. 

Старешина из става 1. овог члана је дужан да од-
луку о избору кандидата за пријем у професионалну 
војну службу донесе у року од осам дана од дана до-
стављања коначне листе за избор. 

Члан 16. 

Одлука о избору кандидата доставља се свим кан-
дидатима који су учествовали у изборном поступку у 
року од осам дана од дана доношења одлуке о избо-
ру, препорученом пошиљком на адресу наведену у 
пријави на јавни оглас. 

Кандидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да у року од 15 дана од дана пријема одлу-
ке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је 
у изборном поступку било неправилности које би мо-
гле утицати на објективност његовог исхода.  
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Жалба се подноси старешини надлежном за доно-
шење одлуке о избору кандидата за пријем у профе-
сионалну војну службу, а коначну одлуку о жалби до-
носи њему непосредно претпостављени старешина.  

Против коначне одлуке о избору може се покре-
нути управни спор пред надлежним судом.  

Члан 17. 

Јавни конкурс није успео ако конкурсна комисија 
утврди да ниједан кандидат није испунио услове из 
конкурса.  

О томе да јавни конкурс није успео обавештавају 
се сви кандидати.  

3. Пријем у професионалну војну службу 
интерним конкурсом  

Члан 18. 

У професионалну војну службу на одређено и на 
неодређено време, на основу интерног конкурса, уко-
лико потребе службе то захтевају, може се примити 
следеће лице:  

1) професионални војник – у својству подофици-
ра и официра;  

2) подофицир на одређено време – у својству по-
дофицира и официра;  

3) официр на одређено време – у својству официра;  
4) цивилно лице на служби у Војсци Србије и др-

жавни службеник и намештеник запослен у Министар-
ству одбране – у својству професионалног војника, по-
дофицира и официра. 

Члан 19. 

Интерни конкурс за попуну формацијских места 
у Војсци Србије и Министарству одбране на предлог 
старешине команде, јединице и установе, односно ста-
решине организационе јединице Министарства одбра-
не у којој се формацијско место, односно формациј-
ско радно место попуњава расписује министар одбра-
не, односно старешина кога он овласти.  

Интерни конкурс из става 1. овог члана спроводи 
се када одлучи министар одбране, односно стареши-
на кога он овласти, ради попуне извршилачког фор-
мацијског места, односно формацијског радног места 
и ако формацијско место, односно формацијско рад-
но место није попуњено премештајем, односно рас-
поредом професионалног војног лица, цивилног лица 
на служби у Војсци Србије или државног службеника 
и намештеника запосленог у Министарству одбране.  

Интерни конкурс се објављује на wеб страници 
Министарства одбране, односно Војске Србије и у ма-
газину „Одбрана“. 

Члан 20. 

Интерни конкурс садржи податке из члана 10. 
став 1. ове уредбе. 

Рок за подношење пријава на интерни конкурс не 
може бити краћи од осам дана од дана објављивања. 

Члан 21. 

Лице које се пријави за учешће на интерном кон-
курсу не подноси документа која се већ налазе у ње-
говом досијеу персоналних докумената.  

Документа из става 1. овог члана комисија за при-
јем у професионалну војну службу интерним конкур-
сом прибавља по службеној дужности и након окон-
чања поступка пријема враћа организационој једини-
ци Министарства одбране које чува досијеа персонал-
них података. 

Члан 22. 

Спровођење интерног конкурса и избор кандида-
та врши се према одредбама чл. 11. до 16. ове уредбе. 

4. Пријем у професионалну војну службу 
без конкурса  

Члан 23. 

У професионалну војну службу без конкурса, од-
носно непосредним пријемом (у даљем тексту: непо-
средни пријем) могу се, ако су испуњени општи усло-
ви прописани Законом односно посебни услови про-
писани овом уредбом и уколико потребе службе то 
захтевају, примити следећа лица: 

1) војник на служењу војног рока – у својству про-
фесионалног војника, након одслужења војног рока; 

2) војник у резерви из евиденције регионалних цен-
тара Министарства одбране – у својству професионал-
ног војника; 

3) професионални војник – у својству подофици-
ра, након завршеног основног курса за подофицире; 

4) слушалац класе резервних официра – у свој-
ству официра, након одслужења војног рока; 

5) припадник активне резерве у својству професио-
налног војника, подофицира на одређено време и офи-
цира на одређено време. 

Професионални војник, подофицир на одређено 
време и официр на одређено време чије се формациј-
ско место у случају организацијских промена укида мо-
же бити непосредно примљен у професионалну војну 
службу на одређено време у другу команду, јединицу 
и установу. 

Старешина надлежан за доношење одлуке о избо-
ру кандидата за пријем у професионалну војну слу-
жбу образује комисију која утврђује испуњеност ус-
лова за пријем у професионалну војну службу и сачи-
њава извештај са предлогом кандидата за непосредни 
пријем. 

5. Доношење акта о пријему у професионалну 
војну службу 

Члан 24. 

Кандидати за пријем у професионалну војну службу 
примају се: 

1) у својству професионалног војника – наредбом 
надлежног старешине; 

2) у својству подофицира – наредбом начелника 
Генералштаба Војске Србије; 



29. април 2015. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 13 – Страна 409
 

3) у својству официра – наредбом министра од-
бране. 

Кандидат за кога је донета наредба о пријему у про-
фесионалну војну службу на одређено време закљу-
чује уговор о раду на одређено време (у даљем тек-
сту: уговор о раду).  

Лице из става 2. овог члана постаје професионал-
но војно лице даном јављања на дужност у команду, 
јединицу и установу. 

Члан 25. 

Кандидати за пријем у професионалну војну слу-
жбу примају се у професионалну војну службу у почет-
не чинове професионалног војника (разводник), под-
официра (водник) и официра (потпоручник).  

Приликом обнављања уговора са професионалним 
војним лицима која су у професионалној војној слу-
жби на одређено време, може се уговорити виши чин 
од чина који има, зависно од одговарајућег степена 
оспособљености за одговарајућу дужност и времена 
проведеног у претходном чину, с тим да се не може 
одредити виши чин од чина одређеног за формациј-
ско место на којем ће вршити дужност.  

Изузетно од става 1. овог члана, лице које се при-
ма у професионалну војну службу у својству подофи-
цира и официра службе, ако има радно искуство које 
одговара захтевима формацијског места на које се 
прима, производи се у одговарајући чин подофицира 
и официра, тако што се стечено радно искуство узи-
ма у обзир као време које би према одредбама Закона 
морало да проведе у војној служби за унапређење у 
чин, с тим да му се не може одредити виши чин од чи-
на старијег водника односно капетана. 

6. Закључивање уговора о раду  

Члан 26. 

Са лицем које се прима у професионалну војну 
службу на одређено време закључује се уговор о раду 
у писаном облику, на обрасцу који је одштампан у 
прилогу ове уредбе и чини њен саставни део. 

Уговор о раду са кандидатом за професионалног 
војника, подофицира на одређено време и официра на 
одређено време закључује старешина надлежан пре-
ма прописима којима је уређена надлежност за реша-
вање о стањима у служби и другим односима у слу-
жби професионалних припадника Војске Србије.  

Уговор о раду, по правилу, закључује се на пери-
од од три године, а зависно од потреба службе може 
се закључити и на краће време, али не краће од шест 
месеци.  

Уколико се уговор о раду закључује на рок дужи 
од шест месеци, уговара се пробни рад од два месеца. 
За време пробног рада уговорне стране могу да отка-
жу уговор о раду са отказним роком који не може би-
ти краћи од пет радних дана.  

Професионалном војном лицу који за време проб-
ног рада није показао одговарајуће радне и стручне 
способности престаје радни однос даном истека рока 
одређеног за пробни рад. 

Члан 27. 

Уговором о раду утврђују се: назив команде, је-
динице и установе у којој ће лице обављати дужност; 
презиме, име родитеља, име и јединствени матични 
број грађана (ЈМБГ) лица које се прима на одређено 
време; место пребивалишта; занимање; род, служба у 
коју се прима; чин у којем се прима на дужност; место 
службовања; трајање уговора; трајање пробног рада; 
дан, месец и година почетка и завршетка рада; права 
и обавезе уговорних страна и друга права и обавезе. 

У току војне службе на одређено време уговорне 
стране споразумно могу мењати или допуњавати све 
елементе уговора о раду, у складу са одредбама Зако-
на и ове уредбе. 

IV. ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ 
  У ЧИНУ ПОТПОРУЧНИКА ПОДОФИЦИРА КОЈИ СУ    
  СТЕКЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Члан 28. 

Подофицир на неодређено време који је стекао од-
говарајуће високо образовање може бити произведен 
у чин потпоручника и примљен у професионалну вој-
ну службу на неодређено време интерним конкурсом, 
ако испуњава опште услове за пријем из члана 39. 
став 1. Закона, посебне услове прописане овом уред-
бом и услове утврђене формацијом команде, једини-
це и установе, односно актом о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места ван Војске Србије 
која се у смислу Закона сматрају формацијским ме-
стима.  

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 29. 

Уговори о раду закључени пре ступања на снагу 
ове уредбе остају на снази до истека уговореног рока.  

Члан 30. 

Поступци пријема који су започети, а нису окон-
чани до дана ступања на снагу ове уредбе спровешће се 
у складу са Уредбом о пријему у професионалну војну 
службу („Службени гласник РС“, бр. 112/08 и 34/10). 

Члан 31. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да ва-
жи Уредба о пријему у професионалну војну службу 
(„Службени гласник РС“, бр. 112/08 и 34/10). 

Члан 32. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 110-3783/2015 
У Београду, 2. априла 2015. године 

Влада 
Председник 

Александар Вучић, с. р. 
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Прилог 

ЈМБГ............................................. 
 
 

На основу члана 42. ст. 2. и 3. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. 
закон и 10/15), члана 28. Уредбе о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС“, број 
......... ) и тачке ...... подтачка ...... Одлуке о овлашћењима за решавање о стањима у служби и другим односима 
у служби професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08, 32/08, 14/09, 11/10, 
15/10, 18/12 и 9/13),  

 
1. Министарство одбране, које заступа ........................................................................................................................ 

                                                                  (дужност, чин, презиме и име) 

и  

 
2. ....................................................................................................................................................................................... 

(презиме, име једног родитеља и име, занимање и место пребивалишта) 

 
закључују у ............................................................,     дана .................................... године, 

 

УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је пријем у професионалну војну службу по уговору на одређено време у својству1 

.........................................................................................................................................................................................., 
(презиме, име једног родитеља и име) 

а на основу предлога ...................................................................................................................................................... 
(команда, јединица и установа) 

Члан 2. 

Министарство одбране по овом уговору:  
 

1) .......................................................................................................................................................................... прима  
 (презиме, име једног родитеља и име) 

 

у професионалну војну службу по уговору на одређено време у својству2 ...............................................................  

......................................... у чину ............................... на време од ................................................, која ће трајати од  
                                                                                    (дан, месец и година) 

до .................................., ради обављања дужности у ................................................................................................... 
       (дан, месец и година)                                                                               (назив команде, јединице и установе) 

 
у месту службовања ............................................................; 

 
2) обавезује се да .............................................................................................................................................. постави  
                                                                                (презиме, име и чин који добија) 

 
на дужност у ....................................................................... у месту службовања ........................................................ 
                                  (назив команде, јединице и установе) 
__________ 

1 Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника. 
2 Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника. 
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и да му обезбеди права која према Закону о Војсци Србије и другим прописима припадају3 
 
..........................................................................................................................................................................................; 

 
3) ...................................................................................................................................................................................... 

(друге обавезе које се уговарају) 

Члан 3. 

........................................................................................................................................................................................... 
 (презиме, име једног родитеља и име) 

обавезује се: 
 

1) да ће ....................................... ступити на дужност у ................................................................................................      
                   (дан, месец и година)                                                                     (назив команде, јединице и установе) 

  
у месту службовања ............................................................................, а према постављењу надлежног старешине; 

 
2) да ће у професионалној војној служби на одређено време остати до ...................................................... године; 
3) да ће дужност вршити савесно и у складу са прописима;  
4) да ће се за време професионалне војне службе по уговору придржавати свих прописа који се односе на4 

     ...........................................................................................; 
5) да ће надокнадити трошкове школовања – усавршавања у Војсци Србије ако војна служба престане њего-

вом кривицом пре истека уговореног рока у случајевима прописаним чланом 112. став 3. тач. 2) до 5) и 
став 4. Закона о Војсци Србије; 

6) да у случају организацијских промена, укидања команде, јединице и установе у којој је на служби и дисло-
кације команде, јединице и установе или укидања формацијског места прихвата распоред у другу команду, 
јединицу и установу и на друго одговарајуће формацијско место у истом или другом месту службовања; 

7) да у случају потреба службе прихвата привремено упућивање у другу команду, јединицу и установу Војске 
Србије ради извршавања одређених задатака, у складу са одредбама члана 72. ст. 5. и 6. Закона о Војсци Србије; 

8) да у случају потреба службе прихвата распоред на друго формацијско место које одговара његовој специ-
јалности у истој или другој команди, јединици или установи Војске Србије у истом месту службовања. 

Члан 4. 

Професионална војна служба ......................................................................................................... рачуна се од дана  
      (презиме, име и чин који добија) 

јављања на уговорену дужност у команду, јединицу и установу Војске Србије и од тог дана именовани стиче права 

и обавезе по основу уговора и својство5 ....................................................................................................................... 

Члан 5. 

Ако се ...............................................................................................................................................................................  
(презиме, име и чин који добија) 

 
без оправданог разлога не јави на дужност на дан утврђен у члану 3. тачка 1) овог уговора, сматраће се да овај 
уговор није закључен. 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да пробни рад по овом уговору траје два месеца, рачунајући од дана јављања 
именованог на дужност. 
__________ 

3 Уписати: официру на одређено време или подофициру на одређено време или професионалном војнику. 
4 Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника. 
5 Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника. 
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Члан 7. 

Професионална војна служба по овом уговору престаје:  
1) под условима прописаним одредбама члана 112. Закона о Војсци Србије;  
2) када због организацијских промена, укидања команде, јединице и установе у којој је на служби и дислока-

ције команде, јединице и установе или укидања формацијског места не прихвати распоред у другу коман-
ду, јединицу и установу и на друго одговарајуће формацијско место у истом или другом месту службовања; 

3) када у случају потреба службе не прихвати привремено упућивање у другу команду, јединицу и установу 
Војске Србије ради извршавања одређених задатака, у складу са одредбама члана 72. ст. 5. и 6. Закона о 
Војсци Србије;  

4) када у случају потреба службе не прихвати распоред на друго формацијско место које одговара његовој 
специјалности у истој или другој команди, јединици или установи Војске Србије у истом месту службовања;  

5) истеком рока одређеног за пробни рад, ако није показао одговарајуће радне и стручне способности.  

Члан 8. 

Уговорне стране прихватају сва права, обавезе и одговорности утврђене Законом о Војсци Србије, другим 
прописима и овим уговором и сагласне су да се за време трајања овог уговора могу споразумно мењати или 
допуњавати сви елементи уговора. 

Члан 9. 

Овај уговор сачињава се у шест истоветних примерака, од којих се један примерак уручује лицу са којим је 
овај уговор закључен, други примерак се доставља команди, јединици и установи која  чува досијеа персонал-
них података, трећи примерак се чува у команди, јединици и установи у којој је лице на служби, четврти при-
мерак се доставља унутрашњој организационој јединици надлежној за рачуноводствене послове уз решење о 
плати, пети примерак се доставља надлежном фонду за пензијско и инвалидско осигурање уз основну пријаву 
осигурања и шести примерак се доставља Фонду за социјално осигурање војних осигураника, а са подофици-
ром на одређено време и официром на одређено време сачињава се и у још једном примерку који се доставља 
унутрашњој организационој јединици Министарства одбране надлежној за кадрове. 
 

 
...................................................................................  
 (место, дан, месец и година закључења уговора)  

 
 
 
 

..................................................................................                    
.......................................................................................................

(потпис лица које се прима у службу)  (потпис старешине надлежног за закључивање уговора) 
 
 
 

..................................................................................
(М.П.) 

 
 
 

............................................................................................
(презиме, име једног родитеља и име) 

 
 
 

 
(дужност, чин, презиме и име) 

..................................................................................  ............................................................................................
(датум ступања на дужност)  (потпис старешине који оверава ступање на дужност) 

  
 
 
 

 (М.П.) ............................................................................................
  (дужност, чин, презиме и име) 
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211. 
На основу члана 70. став 3. Закона о одбрани („Слу-

жбени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. за-
кон, 104/09 – др. закон и 10/15) и члана 43. 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 и 44/14), 

Влада доноси 

О Д Л У К У2 
о измени Одлуке о одређивању великих 
техничких система од значаја за одбрану 

1. У Одлуци о одређивању великих техничких си-
стема од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, 
број 41/14), у тачки 3. подтачка 5) речи: „Радиофузна 
установа Радио Телевизија Србије, Београд“ замењу-
је се речима: „Јавна медијска установа Радио-телеви-
зија Србије, Београд“. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 88-4134/2015 
У Београду, 16. априла 2015. године 

Влада 
Председник 

Александар Вучић, с. р. 

212. 
На основу члана 54. став 2. и члана 62. Закона о 

Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон и 10/15), министар одбране 
прописује 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНАПРЕЂИВАЊУ У ЧИНОВЕ ВОЈНИКА, УЧЕНИ-
КА И СТУДЕНАТА ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНО-
ВА И ЛИЦА НА ДРУГОМ СТРУЧНОМ ОСПОСО-
БЉАВАЊУ ЗА ОФИЦИРЕ И ПОДОФИЦИРЕ И О 
ПРОИЗВОЂЕЊУ И УНАПРЕЂИВАЊУ ОФИЦИРА 

У РЕЗЕРВИ И ПОДОФИЦИРА У РЕЗЕРВИ 

Члан 1. 

У Правилнику о унапређивању у чинове војника, 
ученика и студената војношколских установа и лица на 
другом стручном оспособљавању за официре и подо-
фицире и о произвођењу и унапређивању официра у ре-
зерви и подофицира у резерви („Службени војни лист“, 
број 21/09), у називу Правилника, члану 1, називу одељ-
ка III, члану 6. став 1, члану 19. ст. 2. и 4, члану 20. став 1. 
и члану 23. став 5. реч: „студент“ у одређеном падежу 
замењује се речју: „кадет“ у одговарајућем падежу. 
__________ 

2 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 35 од 
17. априла 2015. године. 

Члан 2. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 

Разводник у резерви, десетар у резерви и млађи 
водник у резерви који испуњава услове из члана 9. 
овог правилника и има најмање четворогодишње сред-
ње образовање може се произвести у чин водника у 
резерви након завршеног Основног курса за подофи-
цире.“ 

Члан 3. 

У члану 20. после става 5. додаје се став 6, који 
гласи: 

„Официри у резерви односно подофицири у ре-
зерви редовно се унапређују у виши чин за дан вида.“ 

Члан 4. 

После члана 23. додаје се нови члан 23а, који 
гласи: 

„Члан 23а 

Изузетно од члана 15. овог правилника, а најка-
сније до 31. 12. 2019. године, разводник у резерви, 
десетар у резерви и млађи водник у резерви може се 
произвести у чин водника у резерви ако је од прет-
ходног унапређења провео најмање 15 дана на војној 
вежби или другој одговарајућој обуци у јединицама 
односно установама Војске Србије и ако је по завр-
шеној војној вежби или другој одговарајућој обуци 
оцењено да може успешно обављати дужност за коју 
је предвиђен за постављење.“ 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 16 
21. априла 2015. године 

Београд 
Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

213. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-113 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) 

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

у чин пешадијског потпуковника 
мајор 
КАРАПЕТРОВИЋ Миладина ЉУБИНКО. Унапређу-
је се са даном 23. априла 2015. године; 
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у чин мајора оклопних јединица 

капетани: 
ЂУЂИЋ Златка НИНОСЛАВ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТАНКОВИЋ Радета БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин пуковника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
потпуковник 
ЈАНКОВИЋ Миленка ТИОСАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана фрегате 

капетан корвете 
СТАНИЋ Драгутина ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин пуковника јединица за електронска дејства 

потпуковник 
ПОКРАЈАЦ Петра ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин мајора безбедносне службе 

капетан 
ТРИФУНОВИЋ Момчила ДРАГИША. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора музичке службе 

капетан 
ЖИВКОВИЋ Радосава НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора техничке службе 

капетан 
РАДИСАВЉЕВИЋ Златка ИГОР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин заставника прве класе техничке службе 

заставник 
СВИЛЕНКОВИЋ Миодрага ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин санитетског пуковника 

потпуковници: 
БРОЋИЋ Милована МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ДАМЊАНОВИЋ Негосава ГОРАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
СТЕПИЋ Владислава НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ТОМИЋ Паје АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског заставника прве класе 
заставник 
ЛУКОВИЋ Милоја САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника саобраћајне службе 
мајор 
РАКИЋ Миланка ИВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин мајора саобраћајне службе 
капетан 
КНЕЖЕВИЋ Јована НИКОЛА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
МОМЧИЛОВИЋ Момчила МИЉАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

214. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-114 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског пуковника 
потпуковници: 
ВАСИЋ Саве СНЕЖАНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ИРИШКИЋ Фехима САВО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
КУЗМАНОВИЋ Велимира СРЕЋКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Благоја МИРЈАНА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ Ремза ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
СТОЈКОВИЋ Слободана ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин пуковника оклопних јединица 
потпуковници: 
ДОКНИЋ Лака БОРИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОВАНОВИЋ Љубомира ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
КУЛИЋ Мирка РАТКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
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у чин артиљеријског пуковника 
потпуковници: 
БРАНКОВИЋ Милосава МИЧО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МИЛКОВИЋ Бранка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МИНИЋ Ранка ЈОВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин инжињеријског пуковника 
потпуковник 
СИМИЋ Станоја ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин пуковника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
потпуковник 
ТОДОРОВ Трајчета ЈАНКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин пуковника авијације 
потпуковник 
ВЛАЧИЋ Ивана СЛАВИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин капетана бојног брода 
капетани фрегате: 
МАРКОВИЋ Слободана ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
НОВАКОВИЋ Недељка СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Сретена НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин пуковника јединица за електронска дејства 
потпуковник 
ЈЕЛОВАЦ Миодрага ВЕСЕЛИН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин пуковника телекомуникација 
потпуковници: 
ЈАНКОВИЋ Јанка МИЛОРАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МОМЧИЛОВИЋ Радоша САША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
НИНКОВИЋ Живка МИЛОШ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин пуковника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
потпуковник 
ВЕЛИЧКОВИЋ Сретена ЗЛАТЕ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин пуковника техничке службе 
потпуковници: 
ИЛИЋ Цвике ЗОРАН. Унапређује се са даном 23. апри-
ла 2015. године; 
КУЉАНИН Гојка МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

МИЛОЈЕВИЋ Србислава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ПЕРИЋ Радована СРЕТЕН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин интендантског пуковника 
потпуковници: 
МИЈАТОВИЋ Будимира РАДОШ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МИРЧЕВСКИ Риста МАРЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског пуковника 
потпуковник 
НЕНАДИЋ Бранка ДАНЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин ветеринарског пуковника 
потпуковник 
АНЂЕЛКОВИЋ Радована РАДИВОЈЕ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

215. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-115 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског потпуковника 
мајори: 
ЈОВИЧИЋ Милоја ВОЈИН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МАРКОВИЋ Петра ДАМЊАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МАТИЋ Драгослава ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИЛКИЋ Верољуба МИЉАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника оклопних јединица 
мајори: 
ИКОНИЋ Радоша ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ИСАИЛОВИЋ Мирка МИЛОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
ЈОКИЋ Манојла ГОЈКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТАНКОВИЋ Радована МИЛОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
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у чин артиљеријског потпуковника 
мајори: 
РАДОВАНОВИЋ Митра АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 
СТОЈАНОВИЋ Станка ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин инжињеријског потпуковника 
мајор 
БОЖАНИЋ Ивана ДАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства 
мајори: 
БОГДАНОВИЋ Драгомира ВЛАДИМИР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2015. године; 
ПЕТРОВИЋ Бранка ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин капетана фрегате 
капетани корвете: 
НИКОЛИЋ Будимира СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ПЕТРОВИЋ Велимира БРАНИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника телекомуникација 
мајори: 
ЈЕВТИЋ Милована ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОНИЋ Миливоја ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ПРОТИЋ Живојина ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника ваздушног осматрања 
и јављања 
мајор 
ЛАКЕТИЋ Анђелка ИВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
мајори: 
ЈЕИНА Џафера САМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ПРЧИЋ Недељка СТЕВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника безбедносне службе 
мајор 
ТОЧИЛОВАЦ Добривоја РАДОИЦА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника информатичке службе 
мајор 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Ратка НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника финансијске службе 
мајори: 
ЗЛОПОРУБОВИЋ Љубомира ЛУКА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
КОСТИЋ Обрена РАДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника техничке службе 
мајори: 
БОГДАНОВ Ђурице ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ДЕЛИЋ Милована ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Мирослава БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ЈАНИЋИЈЕВИЋ Милоја НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
МАНОЈЛОВИЋ Милуна СТОЈАДИН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
МИКЛУЦ Лазе ДАВОРИН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИЛЕНКОВ Александра МАРЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
ПАВЛОВИЋ Мирка РАДЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Миливоја МИЛАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин интендантског потпуковника 
мајори: 
БУГАРСКИ Станислава ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
СПАСИЋ Бранислава БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског потпуковника 
мајори: 
ДИНЧИЋ Мирослава МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ДРАГОВИЋ Бошка САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Риста ДУШАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Слободана ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
ЗЕЉКОВИЋ Здравка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈАДРАНИН Предрага ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОВАНОВИЋ Миленка БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
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ЈОВАНОСКИ Илије ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОРДАНОВ Ратка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МИЛИЋ Томислава РАДЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИЛУТИНОВИЋ Мирка ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МИТИЋ Стојана МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Љубомира ЈОВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
ПЕЈЧИЋ Живојина МИЛОРАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
РАДОВИЋ Радојице СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
РАДОИЧИЋ Кренислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
РАКОЊАЦ Мирка БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
РИСТИЋ Миодрага ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТЕФАНОВИЋ Братислава ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Димитрија ЈУГОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 
ТАСО Енеса ЕРВИН. Унапређује се са даном 23. априла 
2015. године; 
ТАТИЋ Вујадина ЗОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ХРИСТОВИЋ Владимира ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ЧИКИРИЗ Слободана НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин ветеринарског потпуковника 
мајори: 
ЈОВАНОВИЋ Велибора НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ПАТКОВИЋ Душана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника саобраћајне службе 
мајори: 
ДИМИЋ Хранислава СРЂАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЛУКОВАЦ Марка ВЕСКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЉУБОЈЕВИЋ Драгана СРЂАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
НИКОЛИЋ Аце НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

216. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-116 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског мајора 
капетани: 
АНДРЕЈИЋ Славољуба СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
НОВКОВИЋ Љубомира ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
СЕДЛАР Вељка ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин артиљеријског мајора 
капетани: 
ВОЛКОВ Радована БОРИС. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ВУЧИНИЋ Мирослава ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Радована МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин инжињеријског мајора 
капетан 
АЛЕКСИЋ Славимира МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин мајора авијације 
капетани: 
БУЈИШИЋ Драгана ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
КНЕЖЕВИЋ Здравка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана корвете 
поручници фрегате: 
ГРОЗДАНОВИЋ Зорана ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ЧУКИЋ Николе САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин мајора телекомуникација 
капетани: 
МИЛОШЕВИЋ Зорана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИХАИЛОВИЋ Добрице ДУШАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
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у чин мајора ваздушног осматрања и јављања 
капетани: 
ПЕТОШЕВИЋ Радета ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ПЕТРОВИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора обавештајне службе 

капетан 
ПАПИЋ Милана БОШКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин мајора информатичке службе 

капетан 
ДОМАЗЕТОВИЋ Николе НЕМАЊА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора геодетске службе 

капетан 
БОГДАНОВИЋ Сотира АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора финансијске службе 

капетани: 
ДРЛИЋ Николе СРЂАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИЛОЈЕВИЋ Мирослава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
САИЧИЋ Стевана НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин мајора правне службе 

капетан 
СТОЈАНОВИЋ Бранка ВЕЛИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора техничке службе 

капетани: 
ЈАНКОВИЋ Драгована ДАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
КРСТИЋ Боже БРАНИМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СУРЛА Стевана РАДОСЛАВ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин интендантског мајора 

капетани: 
АРСИЋ Николе СЛАВИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СИМИЋ Милана САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског мајора 

капетани: 
ЂУРИЋ Радомира ИВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЖИВКОВИЋ Вукадина МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године;  
ИЛИЋ Милана ДАРКО. Унапређује се са даном  
23. априла 2015. године; 
ЈЕЛИЋ Јездимира НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОВАНОВИЋ Михајла БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
КОВАЧ Петра БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
КОСТИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЛЕКОВИЋ Миланка МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МАРКОВИЋ Деспота АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Сретена МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
МИЛОЈКОВИЋ Милана НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Владана ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
НИКОЛИЋ Божидара НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
НИШАВИЋ Видомира НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
ПИЈЕВЧЕВИЋ Богосава НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
РАДОЈИЧИЋ Веље ЈОРДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
РИСТИЋ Александра САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СВИЛАР Стевана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СЕЛАКОВИЋ Митра ДАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТОЈСАВЉЕВИЋ Јова МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ТАТИЋ Стојана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ФУРТУЛА Новака РАДОВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ШИПЧИЋ Зека МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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217. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-117 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 

поручници: 
БРОЊА Етема АРИФ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОВАНОВИЋ Миливоја МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
НИКОЛИЋ Власте МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин артиљеријског капетана 

поручник 
ГВОЗДАНОВИЋ Милована ВЛАДИМИР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана јединица за електронска дејства 

поручник 
МИХАЈЛОВИЋ Слободана НЕНАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана информатичке службе 

поручници: 
АНТИЋ Млађана БРАНКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ДУЛАНОВИЋ Ивана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЂУРИЋ Милете НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин капетана финансијске службе 

поручник 
КРСТИЋ Драгана ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин капетана правне службе 

поручник 
МАРКОВИЋ Светислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана техничке службе 

поручници: 
СТАНКОВИЋ Ранислава МОМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

СТОЈАНОВИЋ Драгана ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин интендантског капетана 

поручник 
ИВАНОВА Предрага БИЉАНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског капетана 

поручник 
ПЕШИЋ Бранка НИКОЛА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
РАЧИЋ Милоша АНДРЕЈ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

218. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-118 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског поручника 

потпоручник 
БРКОВИЋ Срете ВИОЛЕТА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин поручника финансијске службе 

потпоручник 
ТОМИЋ Пантелије ЖАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин поручника техничке службе 

потпоручници: 
КРСТОВИЋ Богдана МИРЈАНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ДИНИЋ Душана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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219. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-119 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
МИЛОЈЕВИЋ Србољуба ДРАГИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин артиљеријског заставника прве класе 
заставник 
РАЂЕЉАЦ Бранислава ЈАНКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин заставника прве класе јединица 
за електронска дејства 
заставници: 
МАКСИЋ Данила ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Станише ДРАГИША. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 

у чин заставника прве класе телекомуникација 
заставници: 
МИЛИВОЈЕВИЋ Мике ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ОГЊАНОВИЋ Богислава ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин заставника прве класе информатичке службе 
заставник 
БУБАЛО Светозара ИГОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставници: 
БОГОСАВЉЕВИЋ Мирослава ДРАГАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 
ЖАРКОВИЋ Радише БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставник 
ГОЛУБОВИЋ Боривоја РАДЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

220. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-120 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Живорада ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 
ВУКИЋЕВИЋ Радомана ДРАГОЉУБ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
ГЛИШИЋ Живадина ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ПРЕЛИЋ Андрије ЈОВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин заставника оклопних јединица 
старији водници прве класе: 
КОСТИЋ Слободана ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТЕФАНОВИЋ Александра МИЛАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
НИШАВИЋ Мирослава ДАНИЛО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин заставника атомско-биолошко-хемијске службе 
старији водник прве класе 
ЈОНЧИЋ Драгољуба ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин заставника информатичке службе 
старији водник прве класе 
ЈОВИЋ Ђорђа БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин заставника техничке службе 
старији водници прве класе: 
ВАСИЉКОВИЋ Ђоке ЈАНКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОВАНОВИЋ Ратка МОМЧИЛО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
СТОЈАНОВ Стојана ДУШКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТОЈИЋ Драгана ИВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
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у чин интендантског заставника 
старији водници прве класе: 
ЖИВКОВИЋ Драгана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ПЕШИЋ Момчила ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског заставника 
старији водници прве класе: 
БОЈОВИЋ Миодрага ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ВУКАЈЛОВИЋ Борисава СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Томислава МИЛУН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
ЖИВКОВИЋ Новице ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЈОЧИЋ Драгмила ЈОВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
МАРКОВИЋ Душана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ПАШИЋ Јосипа ВЕЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
СТОШКОВИЋ Стојадина ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

221. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-121 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
ВУЧИЋЕВИЋ Стеве ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе 
старији водници: 
БУРГИЋ Драгана ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ВАСИЉ Јоже ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ВУЈИСИЋ Вукоице САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЂОКИЋ Саве МИЛОШ. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Зорана ДУШАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

ЖИВКОВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
ЗЛАТАНОВИЋ Љубише АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2015. године; 
ЈОВАНОВИЋ Драгише БОБАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
КАЛИЧАНИН Душана БОБАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
КОСТИЋ Предрага САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 
РАДОСАВЉЕВИЋ Радивоја БРАНКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 
СТАНКОВИЋ Србе МИЛЕНТИЈЕ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне службе 
старији водници: 
КРМПОТИЋ Томислава ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
СТОШИЋ Јовице МИЉАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

222. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-112 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 6. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе 
БОБИЋ Бранка ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

223. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-131 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације 
КРКОВИЋ Милана НЕНАДУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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224. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-132 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. АПРИЛА 2015. 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 и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
СТОЈАНОВИЋ Љубише ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

225. 
Н А Р Е Д Б А  број 241-165 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 15. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ 

I 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08, 32/08, 14/09, 
11/10, 15/10, 18/12 и 9/13) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин артиљеријског мајора 
капетан 
СТЕВАНОВИЋ Владе ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин инжињеријског мајора 
капетан 
ПЕТРОВИЋ Радета МИЛЕНКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин мајора јединица за електронска дејства 
капетан 
ФИЛИЋ Новице МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2015. године; 

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
НИКОЛИЋ Живе ДЕЈАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2015. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин пешадијског капетана 
поручник 
МИЛЕНКОВИЋ Божидара ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручници: 
ВУЈОВИЋ Момчила МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
КАРПИЋ Милана НЕДЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручник 
АЛЕКСИЋ Слободана ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2015. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручник 
СТОЈАНОВИЋ Стојана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2015. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручници: 
БОГДАНИЋ Ивана ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године; 
БУРИЋ Есада СРЂАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2015. године; 
ТОМИЋ Нинослава ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2015. године.  

Н а ч е л н и к  
генерал 

Љубиша Диковић, с. р. 

226. 
Н А Р Е Д Б А  број 3221-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
И ИНФОРМАТИКУ (Ј-6) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 12. МАРТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану информатичке службе 
ПОЛИМАЦ Петра ДРАГАНУ. 

Н а ч е л н и к  
бригадни генерал 

Предраг Симовић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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