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285. 

На основу члана 24. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. 
закон и 10/15), на предлог министра одбране, председник Републике доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДАНА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ ВОЈНИХ ПРАЗНИКА 

1. Овом одлуком одређују се датуми за обележавање Дан Војске Србије, дана вида, рода, службе, једини-
ца односно установа и других војних празника у Министарству одбране и Војсци Србије. 

2. За Дан Војске Србије одређује се 23. април. 
3. За Дан Копнене војске одређује се 16. новембар. 
4. За Дан Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране одређује се 24. децембар. 
5. Одређују се датуми за обележавање дана родова и служби, и то: 

  1) за Дан пешадије одређује се 16. новембар; 
  2) за Дан оклопних јединица одређује се 31. октобар; 
  3) за Дан артиљерије одређује се 14. септембар; 
  4) за Дан инжињерије одређује се 6. новембар; 
  5) за Дан артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства одређује се 30. септембар; 
  6) за Дан авијације одређује се 2. август; 
  7) за Дан речних јединица одређује се 6. август; 
  8) за Дан јединица за електронска дејства одређује се 11. новембар; 
  9) за Дан кадровске службе одређује се 1. септембар; 
10) за Дан службе телекомуникација одређује се 20. септембар; 
11) за Дан службе ваздушног осматрања и јављања одређује се 18. јун; 
12) за Дан атомско-биолошко-хемијске службе одређује се 28. септембар; 
13) за Дан обавештајне службе одређује се 5. март; 
14) за Дан безбедносне службе одређује се 12. новембар; 
15) за Дан информатичке службе одређује се 21. фебруар; 
16) за Дан геодетске службе одређује се 5. фебруар; 
17) за Дан метеоролошке и навигацијске службе одређује се 1. новембар; 
18) за Дан финансијске службе одређује се 8. новембар; 
19) за Дан правне службе одређује се 10. мај; 
20) за Дан музичке службе одређује се 10. јануар; 
21) за Дан верске службе одређује се 12. новембар; 
22) за Дан техничке службе одређује се 15. септембар; 
23) за Дан интендантске службе одређује се 14. септембар; 

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540

 



Страна 554 – Број 21 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 27. јул 2015.
 

24) за Дан санитетске службе одређује се 30. јул; 
25) за Дан ветеринарске службе одређује се 1. новембар; 
26) за Дан саобраћајне службе одређује се 15. септембар; 
27) за Дан грађевинске службе одређује се 8. новембар. 

6. За Дан Војне полиције одређује се 14. септембар. 
7. За Дан војних ветерана одређује се 4. децембар. 
8. За Дан војних падобранаца одређује се 14. октобар. 
9. Одређују се датуми за обележавање дана јединица односно установа Војске Србије, и то: 

  1) за Дан Гарде одређује се 6. мај; 
  2) за Дан Центра за мировне операције одређује се 17. новембар; 
  3) за Дан 224. центра за електронска дејства одређује се 11. новембар; 
  4) за Дан Централне логистичке базе одређује се 16. новембар; 
  5) за Дан Бригаде везе одређује се 20. септембар; 
  6) за Дан Центра за обуку путем симулација одређује се 16. април; 
  7) за Дан 1. бригаде Копнене војске одређује се 9. новембар; 
  8) за Дан 2. бригаде Копнене војске одређује се 12. јул; 
  9) за Дан 3. бригаде Копнене војске одређује се 7. октобар; 
10) за Дан 4. бригаде Копнене војске одређује се 31. јануар; 
11) за Дан Специјалне бригаде одређује се 29. септембар; 
12) за Дан Мешовите артиљеријске бригаде одређује се 14. септембар; 
13) за Дан Речне флотиле одређује се 6. август; 
14) за Дан 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства одређује се 24. новембар; 
15) за Дан 126. бригаде ваздушног осматрања, јављања и навођења одређује се 18. јун; 
16) за Дан 204. ваздухопловне бригаде одређује се 2. децембар; 
17) за Дан 98. ваздухопловне бригаде одређује се 28. новембар; 
18) за Дан Центра за обуку Копнене војске одређује се 16. новембар; 
19) за Дан 1. центра за обуку одређује се 13. новембар; 
20) за Дан 2. центра за обуку одређује се 15. октобар; 
21) за Дан 3. центра за обуку одређује се 7. октобар; 
22) за Дан Команде за развој Банатске бригаде одређује се 17. новембар; 
23) за Дан Команде за развој Београдске бригаде одређује се 1. новембар; 
24) за Дан Команде за развој Тимочке бригаде одређује се 19. октобар; 
25) за Дан Команде за развој Расинске бригаде одређује се 19. октобар; 
26) за Дан Војногеографског института одређује се 5. фебруар; 
27) за Дан Техничког опитног центра одређује се 22. март; 
28) за Дан Центра за примењену математику и електронику одређује се 5. мај; 
29) за Дан Центра за командно-информационе системе и информатичку подршку одређује се 21. фебруар; 
30) за Дан Техничког ремонтног завода „Чачак“ одређује се 30. септембар; 
31) за Дан Ваздухопловномедицинског института одређује се 11. новембар; 
32) за Дан Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“ одређује се 1. јул. 

10. Одређују се датуми за обележавање дана организационих јединица Министарства одбране, и то: 
1) за Дан Војнообавештајне агенције одређује се 5. март; 
2) за Дан Војнобезбедносне агенције одређује се 12. новембар; 
3) за Дан Инспектората одбране одређује се 26. фебруар; 
4) за Дан Универзитета одбране одређује се 24. фебруар; 
5) за Дан Војне академије одређује се 18. март; 
6) за Дан Војномедицинске академије одређује се 2. март; 
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  7) за Дан Института за стратегијска истраживања одређује се 5. фебруар; 
  8) за Дан Војнотехничког института одређује се 3. новембар; 
  9) за Дан Војног музеја одређује се 22. август; 
10) за Дан Медија центра „Одбрана“ одређује се 24. јануар; 
11) за Дан Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ одређује се 26. септембар; 
12) за Дан Војнофилмског центра „Застава филм“ одређује се 14. новембар; 
13) за Дан Војног архива одређује се 5. фебруар; 
14) за Дан Центра војномедицинских установа Београд одређује се 9. јун; 
15) за Дан Војне болнице Ниш одређује се 22. јануар; 
16) за Дан Војномедицинског центра Нови Сад одређује се 11. новембар; 
17) за Дан Техничког ремонтног завода НХ „Ђурђе Димитријевић – Ђура“ одређује се 26. септембар; 
18) за Дан Војне штампарије „Београд“ одређује се 6. мај; 
19) за Дан Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију одређује се 5. јул. 

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању Дана Војске Србије и оста-
лих војних празника у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 17/08, 21/08 – ис-
правка и 2/12). 

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

ВК ПРС број 3-9 од 7. јула 2015. године 
Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

286. 
На основу члана 9. став 1. Закона о употреби Вој-

ске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама ван граница Републике Србије („Службени 
гласник РС“, број 88/09) и Одлуке о учешћу припадника 
Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2015. 
години („Службени гласник РС“, број 54/15), председ-
ник Републике доноси 

О Д Л У К У 
О УПУЋИВАЊУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 

1. Упућују се припадници Војске Србије ради уче-
шћа у мултинационалним операцијама у 2015. годи-
ни, и то: 

(1) у мировну операцију Уједињених нација у Де-
мократској Републици Конго (MONUSCO), 

(2) у мировну операцију Уједињених нација у Ре-
публици Либерији (UNMIL), 

(3) у мировну операцију Уједињених нација у Ре-
публици Обали Слоноваче (UNOCI), 

(4) у мировну операцију Уједињених нација у Ре-
публици Кипар (UNFICYP), 

(5) у мировну операцију Уједињених нација у Ре-
публици Либан (UNIFIL), 

(6) у мировну операцију Уједињених нација на 
Блиском истоку (UNTSO), 

(7) у мировну операцију Уједињених нација у Цен-
тралноафричкој Републици (MINUSCA), 

(8) у мировну операцију Уједињених нација у За-
падној Сахари (MINURSO), 

(9) у мировну операцију Уједињених нација у Ре-
публици Мали (MINUSMA), 

(10) у мировну операцију Уједињених нација у Џа-
му и Кашмиру (UNMOGIP), 

(11) у мировну операцију Уједињених нација у Јуж-
ном Судану (UNMISS), 

(12) у мировну операцију Уједињених нација у 
Судану (UNAMID), 

(13) у мировну операцију Уједињених нација у 
Судану (UNISFA), 

(14) у мировну операцију Уједињених нација нa 
Блиском истоку (UNDOF), 

(15) у мисију Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Сомалије (EUTM Somalia), 

(16) у војну операцију поморских снага Европске 
уније у Сомалији (EUNAVFOR ATALANTA), 

(17) у мисију Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Малија (EUTM Mali), 

(18) у војну операцију Европске уније у Централ-
ноафричкој Републици (EUFOR RCA), 

(19) у војну саветодавну мисију Европске уније у 
Централноафричкој Републици (EUMAM RCA). 

2. Број припадника Војске Србије, услови, припре-
ма, начин и време ангажовања реализоваће се у скла-
ду са законом, одобреним мандатом мировних опера-
ција из тачке 1. ове одлуке и Одлуком о усвајању Го-
дишњег плана употребе Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама у 2015. го-
дини („Службени гласник РС“, број 54/15). 
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3. Извршавање ове одлуке обезбеђују Министар-
ство одбране и Војска Србије, на основу закона, за-
кључених међународних уговора и наредбе министра 
одбране. 

4. Ову одлуку доставити Министарству одбране 
ради реализације. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном потписивања. 
6. Ову одлуку објавити у „Службеном војном ли-

сту“. 

ВК ПРС број 3-12 од 16. јула 2015. године 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

287. 
На основу члана 3. став 4, члана 83. став 2. и чла-

на 97. став 4. Закона о војној, радној и материјалној 
обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) 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 У* 
о допунама Уредбе о начину и поступку 

извршавања војне, радне и 
материјалне обавезе 

Члан 1. 

У Уредби о начину и поступку извршавања војне, 
радне и материјалне обавезе („Службени гласник РС“, 
број 100/11), у члану 29. после става 4. додаје се став 5, 
који гласи: 

„Захтеви за попуну обвезницима радне обавезе 
достављају се у року који одреди Министарство од-
бране.“ 

Члан 2. 

У члану 32. после става 4. додаје се нови став 5, 
који гласи: 

„Захтеви за измену или стављање ван снаге Пла-
на попуне достављају се најкасније 60 дана од наста-
ле промене у ратној организацији односно система-
тизацији.“ 

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8. 

Члан 3. 

У члану 45. после става 4. додаје се став 5, који 
гласи: 

„Захтеви за попуну стварима из пописа доставља-
ју се у року који одреди Министарство одбране.“ 
__________ 

* Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 60 од 8. јула 
2015. године. 

Члан 4. 

У члану 49. после става 3. додаје се нови став 4, 
који гласи: 

„Захтеви за измену или стављање ван снаге Пла-
на попуне достављају се најкасније 60 дана од наста-
ле промене у ратној организацији, односно система-
тизацији.“ 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7. 

Члан 5. 

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

05 број 110-7100/2015 
У Београду, 2. јула 2015. године 

Влада 
Председник 

Александар Вучић, с. р. 

288. 
На основу члана 23. став 4. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон и 10/15), министар одбране доноси 

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

О ИЗАСЛАНСТВИМА ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о изасланствима одбране Републи-
ке Србије („Службени војни лист“, бр. 25/09, 15/11, 
24/13 и 26/14), у члану 47. став 1. речи: „три године“ 
замењују се речима: „четири године“. 

Члан 2. 

У члану 48. став 1. број: „18“ замењује се бројем: 
„12“. 

Члан 3. 

На лица која су упућена на дужност у изаслан-
ства одбране пре ступања на снагу овог правилника 
примењују се одредбе Правилника о изасланствима 
одбране Републике Србије које су важиле на дан упу-
ћивања на дужност. 

Члан 4. 

Овлашћује се Правна управа Секретаријата Ми-
нистарства одбране да у сарадњи са Војнообавештај-
ном агенцијом утврди пречишћен текст Правилника 
о изасланствима одбране Републике Србије и објави 
га у „Службеном војном листу“. 
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Члан 5. 

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

Број 2381-13 
У Београду, 16. јула 2015. године 

 
Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

289. 
На основу члана 41. став 3. Правилника о изаслан-

ствима одбране Републике Србије („Службени војни 
лист“, бр. 25/09, 15/11, 24/13 и 26/14), министар одбра-
не доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРИЈЕМ НА РАД 

У ИЗАСЛАНСТВО ОДБРАНЕ 

1. У Одлуци о посебним критеријумима за при-
јем на рад у изасланство одбране („Службени војни 
лист“, бр. 12/10, 6/12, 26/12, 24/13 и 26/14), у тачки 2. 
у подтачки 7) речи: „три године“ замењују се речима: 
„четири године“. 

2. У тачки 13. речи: „По завршетку курса“ заме-
њују се речима: „По завршетку усавршавања“. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 2381-14 
У Београду, 16. јула 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

290. 
На основу члана 13. Уредбе о основима и мери-

лима за увећање плате и друга новчана примања при-
падника Војске Србије и других снага одбране за вре-
ме учешћа у мултинационалним операцијама ван гра-
ница Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
27/11), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА РИЗИК У 
СЛУЖБИ И КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ГЕОГРАФСКЕ И 
КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ ЗА ВРЕМЕ 
УЧЕШЋА У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1. Припадницима Војске Србије и других снага 
одбране за време учешћа у мултинационалним опера-
цијама за одређивање накнаде трошкова за ризик у 
служби одређује се коефицијент, и то: 

(1) у Мировној операцији Уједињених нација у Де-
мократској Републици Конго – MONUSCO у подруч-
јима са средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(2) у мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Либерији – UNMIL у подручјима са сред-
њим ризиком – коефицијент 3,00; 

(3) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Обала Слоноваче – UNOCI у подручјима 
са средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(4) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Кипар – UNFICYP у подручјима са врло 
ниским ризиком – коефицијент 1,00; 

(5) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Либан – UNIFIL у подручјима са средњим 
ризиком – коефицијент 3,00; 

(6) у Мировној операцији Уједињених нација на 
Блиском истоку – UNTSO у подручјима са средњим 
ризиком – коефицијент 3,00; 

(7) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Централноафричкој Републици – MINUSCA у подруч-
јима са средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(8) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Хаити – MINUSTAH у подручјима са сред-
њим ризиком – коефицијент 3,00; 

(9) у Мисији Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Сомалије – EUTM Somalia у подручјима 
са високим ризиком – коефицијент 4,00; 

(10) у Војној операцији поморских снага Европске 
уније у Сомалији – EUNAVFOR – ATALANTA за 
припаднике аутономног тима за заштиту бродова у под-
ручјима са средњим ризиком – коефицијент 3,00 и на 
копну у региону источне Африке у подручјима са вр-
ло ниским ризиком – коефицијент 1,00; 

(11) у Мисији Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Малија – EUTM Mali у подручјима са сред-
њим ризиком – коефицијент 3,00; 

(12) у Војној саветодавној мисији Европске уније 
у Централноафричкој Републици – EUMAM RCA у 
подручјима са средњим ризиком – коефицијент 3,00. 

2. Припадницима Војске Србије и других снага од-
бране за време учешћа у мултинационалним операци-
јама за одређивање додатка за географске и климат-
ске услове одређује се коефицијент, и то: 

(1) у Мировној операцији Уједињених нација у Де-
мократској Републици Конго – MONUSCO за услове 
тропске климе – коефицијент 0,60; 

(2) у Мировној операцији Уједињених нација у Ре-
публици Либерији – UNMIL за услове тропске климе 
– коефицијент 0,60; 

(3) у Мировној операцији Уједињених нација у Ре-
публици Обала Слоноваче – UNOCI за услове троп-
ске климе – коефицијент 0,60; 

(4) у Мировној операцији Уједињених нација у Цен-
тралноафричкој Републици – MINUSCA за услове троп-
ске климе – коефицијент 0,60; 

(5) у Мировној операцији Уједињених нација у Ре-
публици Хаити – MINUSTAH за услове тропске климе 
– коефицијент 0,60; 
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(6) у Мисији Европске уније за обуку безбедносних 
снага Сомалије – EUTM Somalia за услове тропске кли-
ме – коефицијент 0,60; 

(7) у Војној операцији поморских снага Европске 
уније у Сомалији – EUNAVFOR – ATALANTA у зо-
ни мисије у водама Индијског океана и на копну у ре-
гиону источне Африке за услове тропске климе – ко-
ефицијент 0,60; 

(8) у Мултинационалној војној операцији Европ-
ске уније за обуку безбедносних снага Малија – EUTM 
Mali за услове пустињске климе – коефицијент 1,50; 

(9) у Војној саветодавној мисији Европске уније 
у Централноафричкој Републици – EUMAM RCA за 
услове тропске климе – коефицијент 0,60. 

3. Даном ступана на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању коефицијента за ризик у 
служби и коефицијента за географске и климатске 
услове припадницима Војске Србије и других снага 
одбране за време учешћа у мултинационалним опера-
цијама ван граница Републике Србије („Службени вој-
ни лист“, бр. 26/13, 21/14 и 5/15). 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу“. 

Број 3329-11 
У Београду, 23. јула 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

291. 
У К А З  број 1-14 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 13. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон и 10/15) 

п р о и з в о д и  с е  

у чин потпоручника грађевинске службе 
МИЛОВАНОВИЋ Спасоја МАРКО. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

292. 
Н А Р Е Д Б А  број 15-16 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу чланa 66. став 1. Закона о Војсци Срби-
је („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон и 10/15) и члана 48. став 3. Правилника о 
војним спомен-медаљама и војним споменицама („Слу-
жбени војни лист“, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 2/14 и 16/14), 
а поводом успешне реализације војне параде „БЕО-
ГРАД 2014 – КОРАК ПОБЕДНИКА“ 

I 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕНИЦА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ВОЈНОЈ ПАРАДИ 

пуковницима: 
МАРИНКОВИЋ Драгољуба ВЛАДИМИРУ, 
СТИЈАЧИЋ Јована САШИ; 

потпуковнику 
КОЦИЋ Благоја ДРАГАНУ; 

мајорима: 
ВУКОСАВЉЕВИЋ Радета МИЛАНУ, 
ПЕТКОВИЋ Ника ЗЛАТКУ; 

војном намештенику 
ВАСИЋ Томислава РАДОВАНУ. 

II 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕНИЦА ЗА ДОПРИНОС 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ВОЈНЕ ПАРАДЕ 

потпуковнику 
ФЕТА Рамадана ЕЛИФАТУ; 

пуковнику у пензији 
ЈОВИЋ Владимира МИЛОРАДУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу“. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

293. 
Н А Р Е Д Б А  број 12-10 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 6. МАРТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском поручнику 

КИЋОВИЋ Бошка ВУКУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-мајор 

Милосав Симовић, с. р. 
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294. 
Н А Р Е Д Б А  број 12-162 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 

МУСТАФИЋ Трајка АНТОНИЈУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 

Милосав Симовић, с. р. 

295. 
Н А Р Е Д Б А  број 12-210 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 3. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану оклопних јединица 

МЛАДЕНОВИЋ Будимира МИЛОШУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 

Милосав Симовић, с. р. 

296. 
Н А Р Е Д Б А  број 12-219 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 13. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану оклопних јединица 

БОЦА Рада МИЛАНУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 

Милосав Симовић, с. р. 

297. 
Н А Р Е Д Б А  број 583-37 

КОМАНДАНТА 4. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. МАРТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) и тачке 1. алинеја 2. Одлу-
ке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у 
служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику оклопних јединица 

ВЕЛИЧКОВИЋ Станише СВЕТИСЛАВУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 
Зоран Лубура, с. р. 

298. 
Н А Р Е Д Б А  број 583-43 

КОМАНДАНТА 4. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 24. МАРТА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) и тачке 1. алинеја 2. Одлу-
ке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у 
служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе оклопних јединица 

ПЕРИЋ Миодрага НЕНАДУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 
Зоран Лубура, с. р. 
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