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442. 
На основу члана 40. став 5, 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, 10/15, 88/15 – УС, 
36/18 и 94/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 
– др. закон), 

Влада доноси 

 
У Р Е Д Б У1 

о изменама и допунама Уредбе о пријему  
у професионалну војну службу 

Члан 1. 

У Уредби о пријему у професионалну војну службу 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/15 и 98/18), у члану 4. 
после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

 „У професионалну војну службу у својству подофи-
цира на неодређено време, може се примити стипенди-
ста који се школовао за потребе Војске Србије, који има 
средње образовање у трајању од четири године и који је 
након завршетка школовања завршио одговарајућу војну 
обуку са оружјем.” 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. речи: 

„одслужио војни рок” замењују се речима: „завршио од-
говарајућу војну обуку”. 

Члан 2. 

У члану 5. после става 2. додаје се нови став 3, који 
гласи: 

„У професионалну војну службу у својству официра 
на неодређено време, може се примити стипендиста који 
се школовао за потребе Војске Србије који испуњава 
услове из става 1. овог члана и који је након завршетка 
школовања завршио одговарајућу војну обуку са оруж-
јем.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 63 од 30. 
априла 2020. године. 

Члан 3. 

У члану 23. став 1. после тачке 3. додаје се тачка 3а, 
која гласи: 

„3а) стипендиста – у својству подофицира на неод-
ређено време и официра на неодређено време, након за-
вршетка одговарајуће војне обуке са оружјем;”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Професионални војник, односно подофицир у рад-

ном односу на одређено време, уколико потребе службе 
то захтевају, независно од услова у погледу година живота 
прописаних одредбом члана 39. став 1. тачка 7) Закона, 
може се непосредно примити у професионалну војну 
службу у својству подофицира на неодређено време.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 4. 

У члану 28. речи: „до навршене 43 године живота” 
замењују се речима: „до навршене 45 године живота”. 

Члан 5. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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У Р Е Д Б У2 

о изменама и допунама Уредбе о стањима у служби 
професионалних војних лица и о унапређивању 

официра и подофицира 

Члан 1. 

У Уредби о стањима у служби професионалних вој-
них лица и о унапређивању официра и подофицира („Слу-
жбени гласник РС”, број 28/19), у члану 21. став 3, 
члану 22. ст. 1. до 4, члану 23. став 2. и члану 45. став 1. 
тачка 2) реч: „капетан” у одређеном падежу замењује се 
речима: „капетан прве класе” у одговарајућем падежу, 
а речи: „поручник фрегате” у одређеном падежу замењују 
се речима: „поручник бојног брода” у одговарајућем 
падежу. 

Члан 2. 

У члану 8. став 3. брише се. 

Члан 3. 

У члану 12. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који 
гласе: 

„Изузетно, старешина надлежан за одлучивање о 
стањима у служби може, на образложени предлог непо-
средно потчињеног старешине, официру, односно подо-
фициру који је постављен на формацијско место непо-
средно нижег чина на основу тачке 4) овог члана, проду-
жити време задржавања на том формацијском месту и 
дуже од годину дана. 

Акт о постављењу на формацијско место непосредно 
нижег чина из става 2. овог члана доноси се пре истека 
периода из става 1. тачка 4) овог члана.” 

Члан 4. 

У члану 21. став 4. речи: „четири године” замењују 
се речима: „пет година”. 

Члан 5. 

У члану 22. став 3. тачка 1) после речи: „војношкол-
ској установи” запета и речи: „осим за официре санитет-
ске, ветеринарске, верске, музичке, метеоролошке и на-
вигацијске и грађевинске службе, који имају завршен од-
говарајући облик стручног усавршавања у својој служби” 
бришу се. 

Тачка 3) мења се и гласи: 
„3) да је дужност за коју је формацијом одређен нај-

мање чин капетана или капетана прве класе, односно по-
ручника фрегате или поручника бојног брода обављао 
непрекидно две године; ”. 

У ст. 4. и 5. реч: „поручник” у одређеном падежу 
замењује се речју: „капетан” у одговарајућем падежу, 
а речи: „поручник корвете” замењују се речима: „поруч-
ник фрегате” у одговарајућем падежу. 
__________ 

2 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 63 од 30. 
априла 2020. године. 

Члан 6. 

У члану 25. тачка 3) брише се. 

Члан 7. 

У члану 45. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Официру, односно подофициру који је примљен у 

професионалну војну службу на неодређено време, за 
унапређење у непосредно виши чин рачуна се и време 
проведено у чину који је имао у статусу официра, одно-
сно подофицира на одређено време.” 

Члан 8. 

У члану 54. у ставу 4. после речи: „подофицир”, до-
дају се запета и речи: „по правилу”. 

После става 4. додаје се став 5, који гласи: 
„У случају да официр, односно подофицир из става 4. 

овог члана не буде унапређен у виши чин са даном испу-
њења услова за унапређење, старешина надлежан за уна-
пређење унапредиће га са даном доношења акта о уна-
пређењу.” 

Члан 9. 

Акти о постављењима официра чина поручника, од-
носно поручника корвете који су постављени на дужност 
за коју је формацијом одређен чин мајора, односно капе-
тана корвете које су надлежне старешине, у складу са 
овлашћењима, донеле до почетка примене ове уредбе 
остају на снази до доношења других аката о поставље-
њима. 

Акти о постављењима официра чина капетана, одно-
сно поручника фрегате који су постављени на дужност 
за коју је формацијом одређен чин потпуковника, од-
носно капетана фрегате које су надлежне старешине, 
у складу са овлашћењима, донеле до почетка примене 
ове уредбе остају на снази до доношења других аката о 
постављењима. 

Акти о постављењима официра чина мајора, односно 
капетана корвете који су постављени на дужност за коју 
је формацијом одређен чин капетана, односно поручника 
фрегате које су надлежне старешине, у складу са овла-
шћењима, донеле до почетка примене ове уредбе остају 
на снази до доношења других аката о постављењима. 

Члан 10. 

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

05 број 110-3402/2020 
У Београду, 30. априла 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

444. 
На основу члана 23. став 4. Закона о одбрани („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране 
доноси  
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П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
 О ВОЈНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Члан 1. 

У Правилнику о војним представништвима Репу-
блике Србије („Службени војни лист”, број 22/16), 
члан 47. мења се и гласи: 

„Члан 47. 

Избор кандидата за дужности у војном представни-
штву врши се на предлог помоћника министра одбране 
за политику одбране или на основу интерног конкурса. 

На дужности у војно представништво на предлог 
помоћника министра одбране за политику одбране могу 
се изабрати професионални припадници Војске Србије 
који имају одговарајуће искуство у раду са међународ-
ним организацијама или војнодипломатско искуство. 

Одлуку о избору из става 2. овог члана, доноси ми-
нистар одбране на предлог помоћника министра одбране 
за политику одбране. 

По потреби интерни конкурс расписује Сектор за 
политику одбране уз сагласност министра одбране. 

Конкурсна процедура за избор кандидата утврђује 
се одлуком о утврђивању посебних критеријума за при-
јем на рад у војна представништва Републике Србије. 

Одлуку о избору лица за пријем на рад у војно пред-
ставништво доноси министар одбране.” 

Члан 2. 

У члану 48. после става 1. додају се нови ст. 2 и 3, 
који гласе: 

„Припреме кандидата изабраног за дужност у војном 
представништву, на предлог помоћника министра одбране 
за политику одбране, трају најмање три месеца. 

Припреме кандидата изабраног за дужност у војном 
представништву, на основу интерног конкурса, трају нај-
мање шест, а највише 12 месеци.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5. 
Досадашњи став 2. који постаје став 4, мења се и 

гласи: 
„Период трајања припрема из ст. 2. и 3. овог члана, 

одређује се зависно од расположивог времена, стручне 
оспособљености кандидата за рад са међународном орга-
низацијом или регионалном иницијативом у коју се упу-
ћује, као и других потреба Сектора за политику одбране.” 

Члан 3. 

Члан 51. мења се и гласи:  

„Члан 51. 

После завршених припрема, кандидат за дужност 
у војном представништву добија оцену о оспособљено-
сти. Уколико оцена буде позитивна, кандидат се актом 
надлежног руководиоца распоређује и поставља на ду-
жност у војно представништво.” 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 539-17 
У Београду, 10. јула 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

445. 
На основу члана 14. став 2. тач. 42) и 47) и став 3. и 

члана 45. став 3, а у вези са ставом 1. тачка 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), министар 
одбране доноси 
 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛА КАПАЦИТЕТА  

ВОЈНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ 
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА УПРАВЕ 

ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ СЕКТОРА  
ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  

 
1. Овом одлуком одређују се војне установе које су 

у надлежности Дирекције за услуге стандарда Управе 
за општу логистику Сектора за материјалне ресурсе Ми-
нистарства одбране (у даљем тексту: Дирекција за услуге 
стандарда), које ће део својих капацитета користити за 
потребе Министарства одбране и Војске Србије. 

2. Одлуку о коришћењу дела капацитета војних уста-
нова за потребе Министарства одбране и Војске Србије 
из тачке 1. ове одлуке (Војна установа „Дедиње” – Бео-
град, Војна установа „Моровић” – Моровић и Војна уста-
нова „Тара” – Бајина Башта) доноси претпостављени ор-
ган – Дирекција за услуге стандарда. 

3. Војне установе из тачке 2. ове одлуке за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије пружаће следеће 
услуге: 

1) припрема и подела летачких и диверзантских по-
луоброка професионалним припадницима Војске 
Србије; 

2) снабдевање јединица и установа Министарствa 
одбране и Војске Србије свежим конзумним јајима; 

3) снабдевање професионалних припадника Војске 
Србије службеном и свечаном униформом и лич-
ном опремом; 

4) организовање одмора у објектима предвиђеним за 
одмор, опоравак и рекреацију за:  
(1) професионалне припаднике Војске Србије и 

чланове њихових породица, 
(2) кориснике неновчаних награда у објектима 

Министарствa одбране и Војске Србије наме-
њеним за одмор и рекреацију, 

(3) професионалне припаднике Војске Србије на-
кон повратка из мултинационалних операција; 

5) припрема и подела хране за јединице и установе 
Министарствa одбране и Војске Србије по одлуци 
надлежног наредбодавца јединице или установе 
корисника услуге. 
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4. За услуге из тачке 3. подтачке 1) и 2) ове одлуке 

начелник Управе за општу логистику доноси решење 
о коришћењу дела капацитета војних установа. 

Услуге из тачке 3. подтачка 4) алинеје друга и трећа 
ове одлуке користе се у складу са наредбом надлежног 
наредбодавца. 

За услуге из тачке 3. подтачка 5) ове одлуке уговор 
закључује надлежни наредбодавац корисника услуге. 

5. Цене за производе и услуге из тачке 3. подтачке 1) 
и 2) ове одлуке које се обезбеђују у војним установама, 
на основу калкулација и услова на тржишту, утврђују 
војне установе и њихов претпостављени руководилац, а 
одобрава их начелник Управе за општу логистику. 

Цене за производе и услуге из тачке 3. подтачка 3) 
ове одлуке за одевне предмете службене и свечане уни-
форме и личном опремом која се производи у војним 
установама, одређују се на основу калкулација које утвр-
ђује заједничка комисија, састављена од представника 
Управе за општу логистику, Дирекције за услуге стан-
дарда и војне установе, а одобрава их начелник Управе 
за општу логистику. 

Цене за производе и услуге из тачке 3. подтачка 3) 
ове одлуке за одевне предмете службене и свечане уни-
форме и личном опремом која се набавља централизо-
вано са тржишта, одређују се на основу цена постигну-
тих путем јавних набавки које врши организациона је-
диница Министарства одбране за набавке и продају. 

Цене за услуге из тачке 3. подтачка 4) ове одлуке 
које се обезбеђују у војним установама, на основу кал-
кулација и услова на тржишту, утврђују војне установе, 
а одобрава их њихов претпостављени руководилац, по 
ценама које су 20% ниже у односу на цене за цивилне 
кориснике (попуст се односи на цене смештаја и исхране 
пансионске услуге). 

Цене за услуге из тачке 3. подтачка 5) ове одлуке 
које се обезбеђују у војним установама, утврђују војна 
установа, пружалац услуге и јединица односно установа 
Министарства одбране и Војске Србије која закључује 
уговор.  

Утврђена цена из ст. 1. и 2. ове тачке не сме бити већа 
од упоредиве тржишне цене. 

6. Вишак капацитета војне установе могу ангажовати 
за пружање услуга за које су основане, правним и фи-
зичким лицима ван Министарства одбране и Војске Ср-
бије, по ценама које формирају војне установе у скла-
ду са укупним трошковима и условима на тржишту. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о коришћењу капацитета војних установа 
које су у надлежности Дирекције за туризам и произ-
водњу у пружању услуга за потребе Министарства од-
бране и Војске Србије („Службени војни лист”, бр. 27/06 
и 11/07). 

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”.  
 
Број 194-15 
У Београду, 9. јула 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

446. 
На основу члана 51. Уредбе о канцеларијском посло-

вању у Војсци Србије („Службени гласник РС”, број 87/08), 
министар одбране прописује 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА  

РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
С РОКОВИМА ЧУВАЊА  

У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
 

1. У глави II – Називи регистратурског материјала 
уписаног по функцијама система одбране с роковима 
чувања у делу – Регистратурски материјал система 
одбране за функцију 33 Логистичка – Здравствена, по-
сле редног броја 18. додаје се нови редни број 18а, који 
гласи: 
  

Рок чувања оригинала 
регистратурског  

материјала (година) 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Назив регистратурског 
материјала У команди, 

јединици и 
установи 

У 
архиви

1 2 3 4 

18а
Документа из предмета 
Јавне набавке 

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

 
2. У глави II – Називи регистратурског материјала 

уписаног по функцијама система одбране с роковима 
чувања у делу – Регистратурски материјал система 
одбране за функцију 34 Логистичка – Инфраструктура, 
после редног броја 5, додаје се нови редни број 5а, који 
гласи: 
 

Рок чувања оригинала 
регистратурског 

материјала (година) 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Назив регистратурског 
материјала У команди, 

јединици и 
установи 

У 
архиви

1 2 3 4 

5а 
Документа из предмета 
Јавне набавке 

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

 
3. У глави II – Називи регистратурског материјала 

уписаног по функцијама система одбране с роковима 
чувања у делу – Регистратурски материјал система 
одбране за функцију 30 Логистичка – Снабдевање, редни 
бр. 57. и 58. мењају се и гласе: 
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Рок чувања оригинала 

регистратурског 
материјала (година) 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Назив регистратурског
материјала У команди, 

јединици и 
установи 

У 
архиви

1 2 3 4 

57. 

Реферат за набавку 
средстава наоружања  
и војне опреме или 
резервних делова 

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

58. Реферат о покретању 
набавки, радова и услуга

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

 

4. У глави II – Називи регистратурског материјала 
уписаног по функцијама система одбране с роковима 
чувања у делу – Регистратурски материјал система 
одбране за функцију 31 Логистичка – Одржавање, редни 
број 7. мења се и гласи: 
 

Рок чувања оригинала 
регистратурског 

материјала (година) 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Назив регистратурског
материјала У команди, 

јединици и 
установи 

У 
архиви

1 2 3 4 

7. 

Документација за 
уговарање набавке 
резервних делова и 
услуга одржавања 

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

 

5. У глави II – Називи регистратурског материјала 
уписаног по функцијама система одбране с роковима 
чувања у делу – Регистратурски материјал система 
одбране за функцију 32 Логистичка – Саобраћај и тран-
спорт, редни број 53. мења се и гласи: 
 

Рок чувања оригинала 
регистратурског 

материјала (година) 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Назив регистратурског
материјала У команди, 

јединици и 
установи 

У 
архиви

1 2 3 4 

53. 

Реферати за покретање 
набавки, радова и 
услуга из надлежности 
саобраћајне службе 

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

 

6. У глави II – Називи регистратурског материјала 
уписаног по функцијама система одбране с роковима 
чувања у делу – Регистратурски материјал система 
одбране за функцију 34 Логистичка – Инфраструктура, 
редни број 22. мења се и гласи: 

Рок чувања оригинала 
регистратурског 

материјала (година) 

Р
ед

н
и

 б
р

ој
 

Назив регистратурског
материјала У команди, 

јединици и 
установи 

У 
архиви

1 2 3 4 

22. Набавка материјала за 
одржавање објеката 

5 (до материјалне, 
финансијске, 
тржишне и 
грађевинске 
инспекције) 

 

 
7. Ова листа ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 5850-5 
У Београду, 13. јула 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

447. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-412 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског пуковника 
потпуковник 
ДЕНДА Жарка ДАЛИБОР; 
у чин артиљеријског пуковника 
потпуковник 
МИЈАТОВИЋ Боривоја ИВАН; 
у чин капетана бојног брода 
капетан фрегате 
ЋИТИЋ Бранислава МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 6. јула 2020. године; 
у чин пуковника саобраћајне службе 
потпуковник 
ЉУБОЈЕВИЋ Драгана СРЂАН. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

448. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-657 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 22. ЈУНА 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  
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у чин инжињеријског заставника прве класе 
заставник 
НИКОЛИЋ Радоја ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
4. маја 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

449. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-658 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 22. ЈУНА 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 потпуковника јединица за електронска дејства 
мајор 
НАКИЋ Јована НЕБОЈША. Унапређује се са даном 15. 
јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

450. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-659 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 22. ЈУНА 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 пешадијског потпуковника  
мајор 
МАНОЈЛОВИЋ Перице ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са 
даном 13. јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

451. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-660 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 22. ЈУНА 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 артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
мајор 
РИСТИЋ Мирка НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
13. јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

452. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-681 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. ЈУНА 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 капетана прве класе техничке службе 
капетан 
МИШЉЕН Јована ПЕТАР. Унапређује се са даном 4. 
јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

453. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-684 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. ЈУНА 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 потпуковника телекомуникација 
мајор 
ЖИВАНОВИЋ Цвијетина МИЋО. Унапређује се са да-
ном 15. маја 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

454. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-685 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. ЈУНА 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 артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
мајор 
ТОДОРАН Рајка ДАРКО. Унапређује се са даном 13. јула 
2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

455. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-686 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. ЈУНА 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 капетана прве класе безбедносне службе 
капетан 
ЂОРЂЕВИЋ Славољуба НЕМАЊА. Унапређује се са 
даном 27. маја 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

456. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-702 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. ЈУНА 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 потпуковника правне службе 
мајор 
ЖУЖА Недељка ДРАГОСЛАВ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

457. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-709 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 30. ЈУНА 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 артиљеријског потпуковника  
мајор 
МИТРОВИЋ Радомира ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
12. јула 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

458. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-710 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 30. ЈУНА 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 потпуковника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
мајор 
ЛУКОВИЋ Десимира БОРКО. Унапређује се са даном 
29. јуна 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

459. 
Н А Р Е Д Б А  број 5171-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ  
ЗА РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5)  

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 29. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану прве класе техничке службе 
ВЕЛИЧКОВИЋ Зорана ИВАНУ. 
 

Начелник 
бригадни генерал 
Милан Поповић, с. р. 

460. 
Н А Р Е Д Б А  број 397-10 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ  
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 17. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставник 
НИКОЛИЋ Милорада ГОРАН.  
 

Начелник 
бригадни генерал 
Рајко Миловановић, с. р. 

461. 
Републички завод за статистику објављује 

 

П О Д А Т К Е 
о просечним зарадама и просечним зарадама  

без пореза и доприноса по запосленом,  
за април 2020. године 

 
Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 

IV 2020. I-IV 2020. IV 2020. 
III 2020. 

Просечна зарада 81.486 81.734 99,0 
Просечна зарада без 
пореза и доприноса 58.932 59.173 98,7 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с.р. 

__________ 
 Објављени у „Службеном гланику РС”, број 91 од 26. 

јуна 2020. године. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 

 


