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357. 
На основу члана 40. став 2. Закона о употреби Војске 

Србије и других снага одбране у мултинационалним опе-
рацијама ван граница Републике Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 88/09 и 36/18) и члана 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправ-
ка, 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 У* 
о условима, начину прибављања и располагања 
покретним стварима у јавној својини и начину 
вођења евиденције, као и начину прибављања  

радова и услуга у иностранству за потребе  
припадника Војске Србије и других снага  

одбране ангажованих у мулти- 
националним операцијама 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом уредбом прописују се услови, начин приба-
вљања и располагања покретним стварима у јавној сво-
јини (у даљем тексту: покретне ствари) и начин вођења 
евиденције, као и начин прибављања радова и услуга, 
у иностранству за потребе припадника Војске Србије и 
других снага одбране ангажованих у мултинационалним 
операцијама. 

Члан 2. 

Одредбе ове уредбе примењују се на прибављање 
покретних ствари, радова и услуга у иностранству за по-
требе мултинационалних операција ван граница Репу-
блике Србије (у даљем тексту: мултинационалне опера-
ције), током припрема, упућивања, ангажовања и повла-
чења из мултинационалних операција и располагање по-
кретним стварима које се налазе у иностранству. 

Члан 3. 

Поједини појмови који се користе у овој уредби, 
имају следеће значење: 
__________ 

* Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 66 од 7. маја 
2020. године. 

1) надлежни орган су Министарство одбране, Мини-
старство унутрашњих послова, други органи др-
жавне управе и правна лица чије је учешће у мул-
тинационалним операцијама одобрено и којима су 
додељена буџетска средства за ту намену у скла-
ду са законом којим се уређује употреба Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије; 

2) надлежни старешина је старији национални пред-
ставник или командант националног контингента 
у мултинационалној операцији, односно поједи-
нац који самостално извршава задатке у мултина-
ционалној операцији; 

3) наоружање и војна опрема су добра наведена у 
одлуци којом се утврђује национална контролна 
листа наоружања и војне опреме и одлуци којом 
се утврђује национална контролна листа робе дво-
струке намене, у складу са законом; 

4) отуђење покретних ствари подразумева продају 
и давање покретних ствари; 

5) покретне ствари обухватају наоружање и војну 
опрему и остала добра која су потребна припад-
ницима Војске Србије и других снага одбране ан-
гажованих у мултинационалним операцијама; 

6) прибављање покретних ствари подразумева на-
бавку и донацију од правних и физичких лица и 
других субјеката за потребе припадника Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама у иностранству; 

7) прибављање радова је обезбеђење извођења радова 
или пројектовања и извођења радова од правних 
и физичких лица и других субјеката за потребе 
припадника Војске Србије и других снага одбране 
у мултинационалним операцијама у иностран-
ству; 

8) прибављање услуга је обезбеђење услуга од прав-
них и физичких лица и других субјеката за потре-
бе припадника Војске Србије и других снага од-
бране у мултинационалним операцијама у ино-
странству; 

9) располагање покретним стварима је давање ства-
ри на коришћење и отуђење покретних ствари. 
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II. УСЛОВИ И НАЧИН ПРИБАВЉАЊА ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ, РАДОВА И УСЛУГА 

Члан 4. 

Набавке покретних ствари, радова и услуга ван гра-
ница Републике Србије спроводе се ако постоји потре-
ба да се предмет набавке обезбеди од правних и физич-
ких лица или других субјеката у иностранству, а међу-
народним уговором којим је организована мултинаци-
онална операција није обезбеђен ослонцем на капаци-
тете земље домаћина или на капацитете националних 
контингената других држава. 

За набавку покретних ствари потребно је да буду ис-
пуњени следећи услови: 

1) да се покретне ствари не могу обезбедити ставља-
њем на располагање покретних ствари на кори-
шћењу у земљи или њихов транспорт ван грани-
ца Републике Србије до зоне мултинационалне 
операције није економски оправдан; 

2) да набавка покретних ствари у Републици Србији 
и њихов транспорт ван граница Републике Србије 
до зоне мултинационалне операције није економ-
ски оправдана. 

За набавку радова и услуга потребно је да буде испу-
њен услов да не постоје капацитети да се сопственим 
снагама и средствима изврше потребне услуге и радови. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана набавка покретних 
ствари, радова и услуга може се извршити ако је обезбе-
ђење предмета набавке потребно извршити хитно због 
ванредних околности или непредвиђених догађаја. 

О испуњености услова за набавку покретних ства-
ри, радова и услуга ван граница Републике Србије из 
ст. 1. до 4. овог члана одлучује руководилац надлежног 
органа или лице које он овласти. 

Члан 5. 

Набавке за потребе подршке учешћа Војске Србије 
и других снага одбране на подручју мултинационалних 
операција, спроводе се: 

1) прикупљањем писмених понуда, као основним 
методом; 

2) непосредном погодбом, у специфичним ситуаци-
јама; 

3) непосредном куповином на локалном тржишту, 
у специфичним ситуацијама. 

Целокупна документација у вези са набавкама из 
става 1. овог члана израђују се на српском језику. За 
део докумената који се доставља субјектима на тржи-
шту, укљученим у процес набавке, израђује се препис, 
по правилу на енглеском језику. 

Члан 6. 

Прикупљање писмених понуда у поступку спрово-
ђења набавки примењује се када постоји могућност 
добијања писмених понуда од стране понуђача, који су 
током испитивања локалног тржишта исказали интерес 
за пословање са контингентима Војске Србије и других 
снага одбране, као и у условима повољне безбедносне 
ситуације. 

Непосредна погодба у поступку спровођења набавки 
примењује се када не постоје могућности прибављања 
писмених понуда од потенцијалних понуђача који су 
у процесима иницијалног испитивања и истраживања 
локалних тржишта исказали интерес за пословање са 
контингентима Војске Србије и других снага одбране, 
а начелно под условима неповољне безбедносне ситуа-
ције и ограничене слободе кретања, спровођења поступ-
ка са удаљене локације и монопола на тржишту. 

Непосредна куповина на локалном тржишту у по-
ступку спровођења набавки примењује се када не посто-
ји могућност реализације набавки на начин прописан у 
ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 7. 

Начин поступања надлежног старешине и процеду-
ре за спровођење поступака набавки прописаних овом 
уредбом уређује руководилац надлежног органа. 

Члан 8. 

Надлежни старешина и друго лице упућено у мулти-
националну операцију може, по захтеву надлежног орга-
на, отворити девизни рачун код овлашћене банке у зе-
мљи у којој се извршава мултинационална операција, 
а ради дозначавања средстава од стране надлежног ор-
гана у складу са прописима којима се уређује држање де-
виза резидената на рачунима у иностранству. 

Дозначена девизна средства из става 1. овог члана 
могу се користити за плаћање обавеза припадника Вој-
ске Србије и других снага одбране у мултинационалној 
операцији у вези са извршавањем задатака контингента, 
односно појединца у тој мултинационалној операцији, 
под условом да се те обавезе не могу уопште или у по-
требном року измирити из Републике Србије. 

Плаћање обавеза из става 2. овог члана, по правилу, 
врши се безготовински, а изузетно и у готовини, уколико 
је такво плаћање условљено стањем на терену. 

Члан 9. 

Одлуку о пријему донације покретних ствари у ино-
странству за потребе мултинационалних операција доно-
си руководилац надлежног органа под условима про-
писаним законом којим се уређују донације. 

Уговор, протокол или споразум о пријему донације 
покретних ствари из става 1. овог члана закључује ру-
ководилац надлежног органа или лице које он овласти, 
којим се одређује предмет и вредност донације. 

III. РАСПОЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА 

Члан 10. 

За законито располагање покретним стварима у 
складу са овом уредбом одговоран је надлежни старе-
шина. 

Контролу законитог располагања покретним ства-
рима у мултинационалној операцији за лица из свог 
састава врши руководилац надлежног органа или лице 
које он овласти. 
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Члан 11. 

Коришћење покретних ствари врши се у складу са 
природом и наменом покретних ствари, а ради реали-
зације задатака мисије мултинационалних операција 
обухваћених Годишњим планом реализације учешћа 
Војске Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама. 

Припадници Војске Србије и других снага одбране 
не могу користити покретне ствари за обављање привред-
них и других услужних делатности у иностранству, осим 
делатности које се односе на логистичку подршку зајед-
ничких снага, у складу са међународним уговором којим 
је организована конкретна мултинационална операција. 

Члан 12. 

За наменско коришћење и употребу покретних ства-
ри које су му поверене током извођења мултинационал-
не операције одговара припадник Војске Србије и дру-
гих снага одбране – учесник мултинационалне операци-
је, под условима прописаним законом којим се уређује 
употреба Војске Србије и других снага одбране у мулти-
националним операцијама ван граница Републике Срби-
је и закљученим уговором о ангажовању у одобреној 
мултинационалној операцији. 

Члан 13. 

Покретне ствари које нису исправне за даљу употре-
бу, а њихово довођење у исправно стање није економски 
оправдано, као и покретне ствари које више нису потреб-
не припадницима Војске Србије и другим снагама од-
бране у мултинационалним операцијама, а њихово вра-
ћање у земљу није економски оправдано могу се отуђити. 

О отуђењу покретних ствари одлучује руководилац 
надлежног органа у складу са законом којим се уређује 
јавна својина. 

Предлог за отуђење покретних ствари мора да садр-
жи образложење из којег се може утврдити постојање 
разлога оправданости отуђења покретних ствари и на-
чина на који отуђење покретних ствари треба извр-
шити. 

Отуђење покретних ствари може се вршити, по пра-
вилу, у поступку јавног оглашавања, односно прикупља-
њем писмених понуда, а изузетно, непосредном погод-
бом, под условима утврђеним законом којим се уређује 
јавна својина и овом уредбом. 

Најнижа продајна цена покретних ствари које се оту-
ђују из јавне својине утврђује се у односу на висину тр-
жишне вредности предметне или сличне покретне ства-
ри на основу: 

1) набавне цене из уговора о набавци; 
2) амортизације покретне ствари; 
3) употребљивости, комплетности и квалитативног 

стања покретне ствари; 
4) тржишних услова (понуда и потражња); 
5) стварних трошкова продаје (таксе, оглашавање, 

складиштење, отпремање и слично). 
Покретне ствари које нису отуђене у поступку јав-

ног оглашавања, односно прикупљањем писмених по-
нуда могу се отуђити непосредном погодбом. 

Изузетно од става 4. овог члана, покретне ствари 
могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, 
али не испод процењене тржишне вредности, ако у кон-
кретном случају то представља једино могуће решење, 
уз посебно образложење разлога оправданости и целис-
ходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би 
могло реализовати јавним надметањем, односно прику-
пљањем писмених понуда. 

Изузетно од става 7. овог члана, покретне ствари мо-
гу се отуђити из јавне својине и испод тржишне цене, 
односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим рас-
полагањем, као што је отклањање последица елементар-
них непогода. 

Начин поступања и процедуре за располагање по-
кретним стварима, као и примопредају покретних ствари 
уређује руководилац надлежног органа. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

Члан 14. 

О покретним стварима на коришћењу у мултина-
ционалним операцијама води се посебна евиденција 
покретних ствари у облику помоћне књиге. 

Посебна евиденција покретних ствари из става 1. овог 
члана садржи битна документа која обезбеђују ревизор-
ски траг за промене на покретним стварима. 

Начин поступања и процедуре за вођење евиденције 
из става 1. овог члана, усклађивање стања у евиденцији 
са стварним стањем, као и пренос рачуноводствених ис-
права од места формирања до места књижења и архи-
вирања, уређује руководилац надлежног органа. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Надлежни органи који имају ангажоване снаге у 
мултинационалним операцијама донеће подзаконска ак-
та у складу са овлашћењима из ове уредбе у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове уредбе. 

Надлежни органи који ступањем на снагу ове уред-
бе немају ангажоване снаге у мултинационалним опе-
рацијама, донеће подзаконска акта у складу са овлашће-
њима из ове уредбе у року од 90 дана од дана доношења 
одлуке о употреби њихових снага у мултинационалним 
операцијама, у складу са законом којим се уређује упо-
треба Војске Србије и других снага одбране у мултина-
ционалним операцијама ван граница Републике Србије. 

Члан 16. 

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

05 број 110-3540/2020 
У Београду, 7. маја 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 
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358. 

На основу члана 29. Уредбе о начелима и критерију-
мима за унутрашње уређење и систематизацију радних 
места у Министарству одбране (,,Службени гласник РС”, 
број 72/19), а у вези са чланом 3. Правилника о планира-
њу развоја система одбране („Службени војни лист”, 
број 11/19), министар одбране доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА  
ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ 

 
1. У Министарству одбране образује се Савет за пла-

нирање одбране (у даљем тексту: Савет) као стручно тело 
министра одбране. 

2. Задаци Савета су да:  
(1) разматра нацрте Стратегије националне без-

бедности Републике Србије и Стратегије од-
бране Републике Србије; 

(2) разматра нацрт Процене војних и невојних 
изазова, ризика и претњи по безбедност зе-
мље; 

(3) разматра нацрт Дугорочног плана развоја си-
стема одбране Републике Србије и документа 
за његову разраду; 

(4) разматра предлог Доктрине Војске Србије; 
(5) разматра предлог Стратегијског прегледа од-

бране Републике Србије; 
(6) разматра предлог Средњорочног плана и про-

грама развоја система одбране;  
(7) разматра питања која се односе на План одбра-

не Републике Србије и предлог годишњег из-
вештаја Владе о стању припрема за одбрану; 

(8) разматра нацрт Одлуке о употреби Војске Ср-
бије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Ср-
бије; 

(9) разматра предлог Смерница за израду Плана 
одбране Републике Србије; 

(10) разматра извештаје о реализацији планова и 
програма и предлаже корективне мере; 

(11) разматра и друга питања из области плани-
рања одбране. 

3. Чланови Савета су: државни секретари, заменик 
начелника Генералштаба Војске Србије, секретар Мини-
старства одбране, помоћници министра одбране, дирек-
тори органа управе у саставу Министарства одбране, 
ректор Универзитета одбране, командант Копнене вој-
ске, командант Ратног ваздухопловства и противвазду-
хопловне одбране, командант Команде за обуку, руко-
водилац унутрашње јединице Министарства одбране 
надлежне за стратегијско планирање, руководилац уну-
трашње јединице Министарства одбране надлежне за 
планирање припрема за одбрану и војну, радну и ма-
теријалну обавезу, руководилац унутрашње јединице 
Министарства одбране надлежне за буџет, руководилац 
унутрашње јединице Генералштаба Војске Србије над-
лежне за оперативне послове и руководилац унутрашње 

јединице Генералштаба Војске Србије надлежне за раз-
вој и опремање. 

4. Председник Савета је државни секретар, а заме-
ник председника је заменик начелника Генералштаба 
Војске Србије. 

Секретар Савета је руководилац унутрашње једи-
нице Министарства одбране надлежне за стратегијско 
планирање. 

5. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Савета обавља унутрашња јединица Министар-
ства одбране надлежна за стратегијско планирање која 
одређује лице из свог састава за обављање послова тех-
ничког секретара. 

6. За разматрање конкретних проблема планирања 
одбране у систему одбране, Савет може, по потреби, 
образовати радна тела из свог састава, као и од представ-
ника који нису чланови Савета. 

7. Организација и начин рада Савета и његових рад-
них тела уређују се Пословником о раду Савета. 

8. Пословник о раду Савета усваја Савет, на предлог 
унутрашње јединице Министарства одбране надлежне за 
стратегијско планирање. 

9. Финансијска средства за рад Савета обезбеђују се 
из средстава намењених за финансирање одбране. 

10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о образовању Савета за планирање одбране 
(„Службени војни лист”, бр. 20/13 и 2/15). 

11. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у ,,Службеном војном листу”. 

 
Врој 77-15 
У Београду, 5. јуна 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

359. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-550 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. МАЈА 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 и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин старијег водника прве класе  телекомуникација 
старији водник 
СТАНЧИЋ Драгише МИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2020. године; 
у чин санитетског потпуковника  
мајор 
ИЛИЋ Михајла МАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2020. године; 
у чин санитетског капетана прве класе 
капетани: 
ВЛАДИМИРОВ Ивана ДАВОР. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године; 
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ЗАКИЋ Радисава ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године; 
ЈОВАНОВИЋ Божидара НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 4. јануара 2020. године; 
ПЕТРОВИЋ Љубише МИЛАН. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

360. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-551 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. МАЈА 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 оклопних јединица 
мајор 
ВЕЛИЧКОВИЋ Славољуба БРАНКО. Унапређује се са 
даном 14. јуна 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

361. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-562 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона о Војсци 

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

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину пешадијског потпоручника  
потпоручник у резерви 
МИЛИЋЕВИЋ Радомира МИРКО.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

362. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-574 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 3. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

  
На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона о Војсци 

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

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину потпоручника техничке службе 
потпоручник у резерви 
РАДУЛОВИЋ Ненада ЛУКА. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

363. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-582 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. 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 финансијске службе 
мајор 
МИЛОЈЕВИЋ Мирослава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 15. маја 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

364. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-546 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7) Закона о Војсци 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе  
МИЛОЈЕВИЋ Србислава ИВАНУ.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

365. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-547 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 

  
На основу члана 18. став 1. тачка 7) Закона о Војсци 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства  
МАНДИЋ Милана ВЕЛИМИРУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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366. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-548 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 29. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану техничке службе  
АНТОНИЈЕВИЋ Раденка ГОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

367. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-549 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД  29. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
РАДОИЧИЋ Кренислава ДРАГАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

368. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-559 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. 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)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 
ГОЛУБОВИЋ Радомира СЛАВИШИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

369. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-560 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику  
МАРТИНОВИЋ Дамјана ВЕЉКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

370. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-561 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. 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)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику јединица за електронска дејства  
МИЛУТИНОВИЋ Славољуба НЕНАДУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

371. 
Н А Р Е Д Б А  Број 1-567 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 3. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику авијације 
МАРЈАНОВИЋ Драгољуба ЗОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

372. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-573 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 3. 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 и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
ЖУЖА Милорада БОЖИДАРУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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373. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-580 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. 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, 10/15,  88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
МАТИЋ Милана ГРАДИМИРУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

374. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-581 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику геодетске службе  
РАНЂЕЛОВИЋ Томислава ГОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

375. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-556 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 144. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), 
решавајући по службеној дужности даје се 

И С П Р А В К А  

У Наредби министра одбране број 1-465 од 13. маја 
2020. године, у делу који се односи на престанак про-
фесионалне војне службе уместо речи: „капетану фи-
нансијске службе РАДИВОЈЕВИЋ Миленка ВЛАДИ-
МИРУ” треба да стоје речи: „капетану прве класе фи-
нансијске службе РАДИВОЈЕВИЋ Миленка ВЛАДИ-
МИРУ”.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 
 

376. 
Н А Р Е Д Б А број 1-577 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 3. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 144. Закона о општем управном по-

ступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) 
даје се 

И С П Р А В К А  

У Наредби министра одбране број 1-473 од 14. маја 
2020. године, у делу који се односи на унапређење уме-
сто речи: „у чин санитетског заставника прве класе 
ЈОВАНОВИЋ Мирослава МИОДРАГА” треба да стоје 
речи: „у чин артиљеријског заставника прве класе 
ЈОВАНОВИЋ Мирослава МИОДРАГА”. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

377. 
Н А Р Е Д Б А  број 20-11 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 36. 

Правилника о војним спомен-медаљама и војним споме-
ницама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 
2/14, 16/14 и 7/19), а у складу са предлогом Сектора за 
политику одбране, као знак признања лекарском тиму 
из Народне Републике Кине за остварену успешну сарад-
њу на пружању помоћи у спречавању ширења и сузби-
јању епидемије коронавируса на територији Републике 
Србије 

 
д о д е љ у ј е  с е  

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС  
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 
 
господину 
Лиу Дајуеу, члану медицинског тима; 

госпођи 
Танг Кеђинг, члану медицинског тима; 
госпођи 
Ченг Шоуџен, члану медицинског тима. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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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  
 


