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378. 
На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Ср-

бије (,,Службени гласник РС”, број 4/20), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА 

ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о утврђивању елемената формацијских места официра и подофицира у Министарству одбране 
и Војсци Србије (,,Службени војни лист”, брoj 9/20), Табела 25 „Елементи формацијских места у музејима Мини-
старства одбране”, замењује се новом табелом:  

Елементи формацијских места у музејима Министарства одбране 

 Табела 25 

Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 
1. Начелник пп 9  
2. Начелник одељења пп 10  
3. Кустос мј 13  
4. мј 12  
5. 

Остала формацијска места 
зс 18  

 
У табели 40 „Елементи формацијских места у Војномедицинској академији”, на редним бројевима 41 и 42, 

у колони 4, број ,,17” замењује се бројем ,,16”.  
Табела 56 „Елементи формацијских места у команди батаљона – дивизиона – ескадриле – одреда”, замењује 

се новом табелом:  

Елементи формацијских места у команди батаљона – дивизиона – ескадриле – одреда 

 Табела 56 

Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1. пп 9 Батаљони Војне полиције  

2. 
Командант 

пп 10 

Р-0 и Р-1, Центар за обуку РВиПВО, 
Центар за обуку ВиИ и Центар за 
обуку јединица за мултинационалне 
операције 
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Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

3. пп 11 
Р-2, ИВП „Пасуљанске ливаде”, 
Центар за обуку паса и батаљон  
за обуку 

4. мј 12 Р-3 и Р-4  
5. пп 10 Батаљони Војне полиције 

6. пп 11 

Р-0 и Р-1, Центар за обуку РВиПВО, 
Центар за обуку ВиИ и Центар за 
обуку јединица за мултинационалне 
операције 

7. 

Заменик команданта 

мј 13 
Р-2, Р-3, Р-4, ИВП „Пасуљанске 
ливаде”, Центар за обуку паса и 
батаљон за обуку  

8. Помоћник команданта мј 13  
9. Начелник одсека мј 12 Одсек за логистику/логб Гарде 
10. мј 12 С-3 у батаљонима Војне полиције 

11. 
С-1, С-2, С-4, С-6 и С-8 у батаљонима 
Војне полиције 

12. 
мј 13 С-3 и С-4 (Р-0 и Р-1), С-4 (логб), 

С-2 (бЕД), С-6 (бв) и С-3, С-4 и  
С-7 у центрима за обуку 

13. 

Начелник групе 

кIк 14  
14. зс 15 Батаљони Војне полиције 
15. 

Обрађивач докумената везе и криптозаштите 
ск 18  

16. кп 14  

17. пр 15  
18. зк 15 Батаљони Војне полиције 
19. зс 15 Батаљони Војне полиције 
20. зс 18  
21. ск 16 Батаљони Војне полиције 
22. ск 19  

23. св 17 Батаљони Војне полиције 

24. св 20  
25. вк 18 Батаљони Војне полиције 
26. 

Остала формацијска места 

вд 20  

 
Табела 57 „Елементи формацијских места у чети – батерији”, замењује се новом табелом:  

Елементи формацијских места у чети – батерији 

Табела 57 

Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1. мј 13 

Р-0, Р-1, батаљони Војне полиције  
и извиђачке чете, командант групе 
војних бродова и командант војног 
брода класе 1 и чета за обуку 

2. 

Командир чете 

кIк 14 Р-2, 3 и 4 

3. Заменик командира чете кIк 13 Батаљони Војне полиције 
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Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

4. кIк 14 

Командна чета, чета за подршку, 
ракетне батерије/рд ПВД, артиље-
ријско-ракетне батерије/рд ПВД, 
самоходне ракетне батерије/срд 
ПВД и чета за обезбеђење, заменик 
команданта групе војних бродова 
и заменик командантa војног брода 
класе 1  

5. зс 15 
Батаљони Војне полиције и изви-
ђачке чете 

6. зс 18  
7. 

Четни старешина 

ск 19  
8. мј 13 Коњаник, Коњички вод 

9. кIк 14 

Командир 1. вода или 1. тима у бата-
љонима Војне полиције и извиђачким 
четама, командир командног вода у 
батаљону Војне полиције специјалне 
намене ,,Кобре” и командир вода 
Војне полиције у оперативним саста-
вима, артиљеријско-ракетни вод за 
ПВД/арб за ПВД „Панцир С1Е” и 
вод за вођење ракета/рб за ПВД 

10. кIк 14 
Командир 1. вода у четама – бате-
ријама (Р-0 и Р-1), без ФМ заменик

11. кп 14 
Уколико је вод образован ван чете 
или њој равним јединицама 

12. 
кп 15 

Командир 1. вода у четама – бате-
ријама (Р-2, 3 и 4), водови за ЕД, 
Вод за специјалну технику и везе 
и Вод за разминирање и уклањање 
неексплодираних УС 

13. 
кп 15 

Командир 2. вода или 2. тима у ба-
таљонима Војне полиције и изви-
ђачким четама  

14. мј 13 Водови за здравствену заштиту 

15. 
пр 15 

Командир вода или тима у батаљони-
ма Војне полиције и извиђачким 
четама 

16. 
пр 16  

17. 

Командир вода 

зк 17 Вод за одржавање чистоће 
18. Заменик командира вода кп 14 Коњаник, Коњички вод 

19. мј 13 
Авијацијско одељење и Извиђачко 
одељење/ 353. извиђачка ескадрила 

20. кIк 14 Одељење за здравствену заштиту 

21. 

Командир одељења – тима 

кп 14 

Одељење за узгој и негу коња, Ко-
мандно одељење/арб за ПВД „Пан-
цир С1Е”, артиљеријско-ракетно 
одељење за ПВД/арб за ПВД „Пан-
цир С1Е” и Одељење за техничко 
одржавање и снабдевање/арб за ПВД 
„Панцир С1Е” 
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Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

22. кп 15 
Одељење везе и Одељење за сензоре 
и обраду/ 353. извиђачка ескадрила 

23. пр 15 Коњаник, 1. одељење/Коњички вод 

24. пр 16 

Вод за разминирање и уклањање 
неексплодираних УС, Одељење 
командно-рачунарско/рб за ПВД, 
Одељење примопредајно/рб за ПВД 
и Одељење за контролу и испити-
вање ракета/ртб/рд за ПВД 

25. пр 
26. пт 

16 У одељењима за ЕД 

27. зк 15 

1. тим или 1. одељење у батаљонима 
Војне полиције, извиђачким четама, 
водовима Војне полиције у опера-
тивним саставима и одељењу бес-
пилотних летилица 

28. зс 15 
Батаљони Војне полиције, извиђачке 
чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

20. зк 17 
Ваздухопловнотехнички батаљони, 
161. батаљон за обезбеђење аеро-
дрома и издвојена одељења за ЕД 

30. зс 18 

СЧВ, СЦВ, Одељење Кз, МУХ, 
ДАТЦ, ГТР и самостално одељење 
у батаљону, Вод за разминирање  
и уклањање неексплодираних УС, 
четe за ВТОд у авијацијским или 
хеликоптерским ескадрилама и 
Одељење за ВТОд/ 353. извиђачка 
ескадрила 

31. зс 18 Коњаник, Коњички вод 

32. ск 16 
Батаљони Војне полиције, извиђачке 
чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

33. ск 18  

34. св 17 
Батаљони Војне полиције, извиђачке 
чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

35. св 19  

36. вк 18 Извиђачке чете 

37. вк 19  

38. вк 20  

39. вд 20  

40. кIк 14 
У јединицама за обуку, 1. тим у чети
за обуку која нема заменика 

41. кп 15 
42. пр 16 
43. зс 18 
44. 

Командир тима за обуку 

ск 18 

У јединицама за обуку 
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Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

45. кп 15 
Технолози у Центру за обуку логи-
стике и информациону безбедност 
и САЈБЕР одбрану 

46. пр 16  
47. зс 18  
48. ск 18  
49. ск 19  
50. св 19  
51. св 20  
52. 

Инструктор за обуку 

вд 20  
53. кIк 14  
54. кп 15  
55. 

Пилот и пилот – оператер 
пр 16  

56. Референт за ракетну технику кп 15 
Ракетна батерија за ПВД и артиље-
ријско-ракетна батерија за ПВД 
„Панцир С1Е” 

57. Официр за вођење ракета пр 16 Ракетна батерија за ПВД 

58. Техничар система пр 16 Ракетна батерија за ПВД 

59. Оператор ск 18 
2. артиљеријско-ракетно одељење 
у артиљеријско-ракетном воду за 
ПВД /арб за ПВД „Панцир С1Е” 

60. Коњаник ск 19  
61. св 20  
62. 

Водич – коњаник 
вк 20  

63. Ветеринарски техничар ск 19 Коњички вод 
64. Дресер – коњаник ск 19  
65. кп 15  
66. пр 16  
67. пт 16  

68. зк 15 
Батаљон Војне полиције специјалне 
намене ,,Кобре” 

69. зс 15 
Батаљони Војне полиције и извиђачке 
чете 

70. зс 18  

71. ск 16 
Батаљони Војне полиције, извиђачке 
чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

72. ск 18 

Одељење за одржавање ваздухо-
плова/ чете за ВТОд у авијациј-
ским или хеликоптерским еска-
дрилама и Одељење за ВТОд/353. 
извиђачка ескадрила 

73. ск 19  

74. св 17 
Батаљони Војне полиције, извиђачке 
чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

75. св 19  
76. св 20  

77. вк 18 
Батаљони Војне полиције и извиђачке 
чете 

78. 

Остала формацијска места 

вд 21  
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У Табели 69. Елементи формацијских места у Центру за примењену математику и електронику, после 

редног броја 2 додаје се нови ред 2а, који гласи: 

Табела 69 

Редни 
број Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 
2a Помоћник начелника за криптозаштиту пк 8 Виши криптолог 

 
Табела 70 „Елементи формацијских места у Центру за обуку путем симулација”, замењује се новом табелом: 

 

Табела 70 

Редни 
број Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 
1.  Начелник пк 7  
2.  Заменик начелника пк 8  
3.  Начелник одељења пп 9  
4.  Начелник одсека пп 10  
5.  мј 13 Инструктор-администратор система 

6.  кIк 14 Инструктор-администратор за  
симулациони софтвер 

7.  

Инструктор 

кп 14  
8.  зк 17 Одсек за техничку подршку 

9.  Техничар – уједно инструктор зс 18 Одсек за планирање и анализу,  
Одсек за моделовање симулација 

10.  Руковалац техничких материјалних 
средстава ск 19  

11.  кп 14  
12.  Остала формацијска места ск 18  

Члан 2. 

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

Број 753-11 
У Београду, 8. јуна 2020. године  

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

379.  
На основу члана 13. став 3. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о 

поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, бр. 9/19, 26/19 и 18/20), на пред-
лог организационе јединице Министарства одбране надлежне за кадрове, министар одбране доноси  
 

О Д Л У К У 
О БРОЈУ И ВИСИНИ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
1. Министарство одбране за школску 2020/2021. годину додељује 76 стипендија за ученике средњих школа. 
2. Висина стипендије коју Министарство одбране додељује за ученике средњих школа је: 
1) за ученике четвртог разреда средње школе  25.000,00 динара;  
2) за ученике трећег разреда средње школе  20.000,00 динара; 
3) за ученике другог разреда средње школе  15.000,00 динара.  
3. Министарствo одбране расписаће конкурс за доделу ученичких стипендија најкасније три месеца пре почетка 

школске године. 
4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном листуˮ, а примењује се за школску 

2020/2021. годину. 
 

Број 5142-7 
У Београду, 17. јуна 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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380. 

На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране 
(„Службени војни лист”, бр. 25/14, 27/16, 11/17, 24/17 и 12/20) и члана 23. Пословника о раду Савета за научноистра-
живачку делатност у Министарству одбране (акт Управе за стратегијско планирање Сектора за политику одбране 
Министарства одбране И број 2-121 од 10. марта 2017. године), председник Савета за научноистраживачку делат-
ност у Министарству одбране доноси  
  

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА  

САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ О  
НОРМАТИВНО-ПРАВНОМ УРЕЂЕЊУ ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

У СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 
 

1. У Решењу о образовању Сталног радног тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству 
одбране о нормативно-правном уређењу области научноистраживачке делатности у систему одбране („Службени 
војни лист”, бр. 10/13, 18/16, 3/18 и 12/20), у тачки 3. подтачка (2) мења се и гласи: 

„(2) за секретара – Нада Марковић, војни службеник из Управе за стратегијско планирање;”. 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном војном листу”. 

 
Број 21-209 
У Београду, 12. јуна 2020. године 

Председник 
Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране 
Александар Живковић, с. р. 

381. 
На основу члана 55а, а у вези чл. 52, 54. и 55. Правилника о признањима и неновчанима наградама („Слу-

жбени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 13/16, 13/17 и 26/19) и члана 64. тачка 14) Статута Универзитета одбране 
(„Службени војни лист”, број 24/11), ректор Универзитета одбране утврђује 

К Р И Т Е Р И Ј У М Е 
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИХ КАДЕТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, КАДЕТА МЕДИЦИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ, ПОЛАЗНИКА КОМАНДНО-ШТАБНОГ  
УСАВРШАВАЊА И ГЕНЕРАЛШТАБНОГ УСАВРШАВАЊА 

1. Основне одредбе 

1. Овим критеријумима одређује се избор најбоље рангираних кадета Војне академије, кадета Медицинског 
факултета Војномедицинске академије, полазника Командно-штабног усавршавања и полазника Генералштабног 
усавршавања.  

2. Критеријуми за избор најбоље рангираних кадета Војне академије 

2. Максималан број бодова које кадет Војне академије може да оствари приликом рангирања за најбољег кадета 
је 10 (десет).  

3. Избор најбољих кадета Војне академије врши се према следећим критеријумима:  
1) просечна оцена студирања са учешћем у укупном броју бодова 75%; 
2) оцена претпостављених старешина са учешћем у укупном броју бодова 15%; 
3) оцена социометријског испитивања са учешћем у укупном броју бодова 5%; 
4) ваннаставне активности са учешћем у укупном броју бодова 5%. 
4. Укупан број бодова по критеријумима из тачке 3. утврђује се по следећем: 
1) бодови за рангирање на основу просечне оцене студирања добијају се множењем просечне оцене студирања 

са коефицијентом 0,75; 
2) претпостављене старешине (начелник класе и командир вода) оцењују кадете Војне академије оценама од 5 

до 10. Број бодова за рангирање добија се множењем средње оцене претпостављених старешина са коефи-
цијентом 0,15; 

3) на основу социометријског испитивања кадет Војне академије може добити оцену у распону од 5 до 10. 
Бодови за рангирање на основу оцене социометријског испитивања добијају се множењем последње оцене 
са социометријског испитивања са коефицијентом 0,05; 

4) ваннаставне активности бодују се кроз учешће на спортским такмичењима и такмичењима знања. 
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Резултати које је кадет Војне академије остварио у току школовања на спортским такмичењима и активностима 

вреднују се према следећој табели: 
 

Врста резултата Број бодова 

Освојена медаља на олимпијским играма, CISM – светским војним играма 0,4 

Освојена медаља на светским играма, CISM – светским војним првенствима 0,25 

Освојена медаља на европском првенству, CISM – европским војним првенствима 0,2 
Освојена медаља на медитеранским играма, Универзијади, студентском првенству света, 
балканском првенству, CISM – регионалним војним првенствима 0,2 

Учешће на олимпијским играма, CISM – учешће на светским војним играма. 
Освојена медаља на државном првенству, првенству Војске Србије 0,15 

Учешће на светском првенству, учешће на CISM – светском војном првенству 0,075 

Учешће на европском првенству, учешће на CISM – европском војном првенству 0,05 

Табела 1. Вредновање резултата остварених на спортским такмичењима и активностима 

Резултати које је кадет Војне академије остварио у току школовања на такмичењима знања вреднују се 
према следећој табели. 
 

Врста резултата Број бодова 

Освојена награда (прва, друга или трећа) на такмичењима знања на светском нивоу 0,4 

Освојена награда (прва, друга или трећа) на такмичењима знања на европском нивоу 0,3 
Освојена награда (прва, друга или трећа) на такмичењима знања на међународном,  
регионалном и државном нивоу 0,2 

Освојена награда (прва, друга или трећа) на такмичењима чији је организатор удружење 
студената или факултет 0,1 

Табела 2. Вредновање резултата остварених на такмичењима знања 

Бодови за рангирање кадета Војне академије добијају се сабирањем остварених броја бодова према табе-
лама 1. и 2. Уколико је остварени број бодова већи од 0,5, за прорачун укупног броја бодова узима се вред-
ност 0,5. 

5. У случајевима када више кадета Војне академије имају исти укупан број бодова предност се одређује 
на основу броја бодова остварених по критеријуму просечне оцене студирања. Уколико и тада кандидати 
имају исти број бодова примењује се поређење по критеријумима из тачке 3. ових критеријума по реду којим 
су наведени (приликом поређења броја бодова узима се укупан број остварених бодова без ограничења наве-
дених за критеријум 4), док се не одреди кадет који има предност. У случају да и након примене последњег 
критеријума кадети имају исти број бодова, одлуку о редоследу кандидата доноси декан високошколске уста-
нове. 

3. Критеријуми за избор најбоље рангираних кадета Медицинског факултета 
Војномедицинске академије 

6. Максималан број бодова које кадет Медицинског факултета Војномедицинске академије може да оствари 
приликом рангирања за најбољег кадета је 10 (десет). 

7. Избор најбољих кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије врши се према следећим 
критеријумима: 

1) просечна оцена студирања са учешћем у укупном броју бодова 75%; 
2) учешће на међународним и државним конгресима и симпозијумима са учешћем у укупном броју бодова 10%; 
3) оцена претпостављеног старешине са учешћем у укупном броју бодова 5%; 
4) оцена социометријског испитивања са учешћем у укупном броју бодова 5%; 
5) ваннаставне активности са учешћем у укупном броју бодова 5%. 
8. Укупан број бодова по критеријумима из тачке 7. ових критеријума утврђује се по следећем: 
1) бодови за рангирање на основу просечне оцене студирања добијају се множењем просечне оцене студирања 

са коефицијентом 0,75; 
2) бодови за рангирање на основу учешћа на међународним и државним конгресима и симпозијумима одређују 

се према следећој табели:  
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Укупан број учешћа на међународним и државним конгресима и симпозијумима  
у току школовања Број бодова 

 више од 15 1 

11–15 0,75 

6–10 0,5 

0–5 0,25 

Табела 3. Вредновање резултата учешћа на међународним и државним конгресима и симпозијумима у току шко-
ловања 

3) претпостављени старешина (командант класе) оцењује кадете Медицинског факултета Војномедицинске 
академије оценама од 5 до 10. Број бодова за рангирање добија се множењем средње оцене претпостављеног 
старешине са коефицијентом 0,05; 

4) на основу социометријског испитивања кадет Медицинског факултета Војномедицинске може добити 
оцену у распону од 5 до 10. Бодови за рангирање на основу оцене социометријског испитивања добијају 
се множењем последње оцене са социометријског испитивања са коефицијентом 0,05; 

5) ваннаставне активности бодују се учешћем на спортским такмичењима и активностима и такмичењима знања. 
Резултати које је кадет Медицинског факултета Војномедицинске академије остварио у току школовања на 

спортским такмичењима и активностима вреднују се према следећој табели: 
 

Врста резултата Број бодова 

Освојена медаља на олимпијским играма, CISM – светским војним играма 0,4 

Освојена медаља на светским играма, CISM – светским војним првенствима 0,25 
Освојена медаља на европском првенству, CISM – европским војним првенствима 0,2 
Освојена медаља на медитеранским играма, Универзијади, студентском првенству света, 
балканском првенству, CISM – регионалним војним првенствима 0,2 

Учешће на олимпијским играма, CISM – учешће на светским војним играма. 
Освојена медаља на државном првенству, првенству Војске Србије 0,15 

Учешће на светском првенству, учешће на CISM – светском војном првенству 0,075 
Учешће на европском првенству, учешће на CISM – европском војном првенству 0,05 

Табела 4. Вредновање резултата остварених на спортским такмичењима и активностима 

Резултати које је кадет Медицинског факултета Војномедицинске академије остварио у току школовања на 
такмичењима знања вреднују се према следећој табели: 
 

Врста резултата Број бодова 
Освојена награда (прва, друга, трећа) на такмичењима знања на светском нивоу 0,4 
Освојена награда (прва, друга, трећа) на такмичењима знања на европском нивоу 0,3 
Освојена награда (прва, друга, трећа) на такмичењима знања на међународном, регионалном 
и државном нивоу 0,2 

Освојена награда (прва, друга, трећа) на такмичењима знања чији је организатор удружење 
студената или факултет 0,1 

Табела 5. Вредновање резултата остварених на такмичењима знања 

Бодови за рангирање кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије добијају се сабирањем остваре-
ног броја бодова према табелама 3, 4. и 5. Уколико је остварени број бодова већи од 0,5 за прорачун укупног броја 
бодова узима се вредност 0,5. 

9. У случајевима када више кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије има исти укупан 
број бодова предност се одређује на основу броја бодова остварених по критеријуму просечне оцене студирања. 
Уколико и тада кадети имају исти број бодова примењује се поређење по критеријумима из тачке 7. ових крите-
ријума по реду којим су наведени (приликом поређења броја бодова узима се укупан број остварених бодова 
без ограничења наведених у тачки 7. подтачка 5) ових критеријума), док се не одреди кадет који има предност. 
У случају да и након примене последњег критеријума кадети имају исти број бодова, одлуку о редоследу кадета 
доноси декан високошколске установе. 
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4. Критеријуми за избор најбоље рангираних полазника Командно-штабног усавршавања 

10. Критеријум „постигнут општи успех”, подразумева да полазник са бољим општим успехом буде боље 
рангиран. 

11. Уколико два или више полазника имају постигнут исти општи успех пo критеријуму из тачке 10. ових кри-
теријума, рангирање извршити на основу средње оцене свих положених испита пo предметима и стручног рада, 
тако да полазник са бољом средњом оценом буде боље рангиран, при чему се руководити следећим смерницама: 

1) уколико два или више полазника имају исту средњу оцену свих положених испита пo предметима и стручног 
рада, рангирање извршити на основу оцене из предмета Тактика (Операције јединица батаљонског нивоа), 
тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

2) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Тактика (Операције јединица батаљонског 
нивоа), рангирање извршити на основу оцене из предмета Командовање и руковођење 1, тако да полазник 
са бољом оценом буде боље рангиран; 

3) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Командовање и руковођење, рангирање 
извршити на основу оцене из предмета Тактика родова и служби, тако да полазник са бољом оценом буде 
боље рангиран; 

4) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Тактика родова и служби, рангирање 
извршити на основу оцене из предмета Операције јединица бригадног нивоа, тако да полазник са бољом 
оценом буде боље рангиран; 

5) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Операције јединица бригадног нивоа, ранги-
рање извршити на основу оцене из предмета Војна стратегија 1, тако да полазник са бољом оценом буде 
боље рангиран; 

6) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Операције јединица бригадног нивоа, 
рангирање извршити на основу оцене из предмета Логистичка подршка, тако да полазник са бољом 
оценом буде боље рангиран; 

7) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Логистичка подршка, рангирање извршити 
на основу оцене из предмета Обавештајно и безбедносно обезбеђење у операцијама, тако да полазник са 
бољом оценом буде боље рангиран; 

8) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Обавештајно и безбедносно обезбеђење у 
операцијама, рангирање извршити на основу оцене из предмета Основе оператике, тако да полазник са бољом 
оценом буде боље рангиран; 

9) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Основе оператике, рангирање извршити 
на основу оцене из предмета Војна географија, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

10) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Војна географија, рангирање извршити на 
основу оцене из предмета Војна историја, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

11) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Војна географија, рангирање извршити 
на основу оцене из предмета Методологија војних наука, тако да полазник са бољом оценом буде боље 
рангиран; 

12) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Методологија војних наука, рангирање 
извршити на основу оцене из предмета Савремени системи наоружања, тако да полазник са бољом оце-
ном буде боље рангиран; 

13) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Савремени системи наоружања, рангирање 
извршити на основу оцене из Стручног рада, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

14) уколико два или више полазника имају исту оцену из Стручног рада, рангирање извршити на основу 
оцене из предмета Физичка обука, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

15) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Физичка обука, рангирање извршити 
на основу гласања чланова колегијума начелника Школе националне одбране, тако да полазник са већим 
бројем гласова буде боље рангиран. 

5. Критеријуми за избор најбоље рангираних полазника Генералштабног усавршавања 

12. Критеријум „постигнут општи успех”, подразумева да полазник са бољим општим успехом буде боље 
рангиран. 

13. Уколико два или више полазника имају постигнут исти општи успех пo критеријуму из тачке 12. ових кри-
теријума, рангирање извршити на основу средње оцене свих положених испита пo предметима и стручног рада, 
тако да полазник са бољом средњом оценом буде боље рангиран, при чему се руководити следећим смерницама: 

1) уколико два или више полазника имају исту средњу оцену свих положених испита пo предметима и 
стручног рада, рангирање извршити на основу оцене из предмета Оператика, тако да полазник са бо-
љом оценом буде боље рангиран; 
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2) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Оператика, рангирање извршити на 

основу оцене из предмета Bojнa стратегија 2, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 
3) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Војна стратегија 2, рангирање изврши-

ти на основу оцене из предмета Командовање и руковођење 2, тако да полазник са бољом оценом буде 
боље рангиран; 

4) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Командовање и руковођење 2, рангира-
ње извршити на основу оцене из предмета Стратегија, тако да полазник са бољом оценом буде боље 
рангиран; 

5) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Стратегија, рангирање извршити на 
основу оцене из стручног рада, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

6) уколико два или више полазника имају исту оцену из стручног рада, рангирање извршити на основу 
оцене из предмета Физичка обука, тако да полазник са бољом оценом буде боље рангиран; 

7) уколико два или више полазника имају исту оцену из предмета Физичка обука, рангирање извршити на 
основу решавања комплексног оперативног задатка из Оператике, тако да полазник са већим бројем 
бодова буде боље рангиран; 

8) уколико два или више полазника имају исти број бодова из завршног рада – комплексног оперативног 
задатка из предмета Оператика, рангирање извршити на основу броја бодова из контролног оператив-
ног задатка из наведеног предмета, тако да полазник са већим бројем бодова буде боље рангиран; 

9) уколико два или више полазника имају исти број бодова из контролног оперативног задатка из Опера-
тике, рангирање извршити на основу броја бодова из дела садржаја предмета Оператика – Операција 
здружених снага, тако да полазник са већим бројем бодова буде боље рангиран; 

10) уколико два или више полазника имају исти број бодова из дела садржаја предмета Оператика – Опе-
рација здружених снага, рангирање извршити на основу гласања чланова колегијума начелника Шко-
ле националне одбране, тако да полазник са већим бројем гласова буде боље рангиран. 

14. Ови критеријуми ступају на снагу даном потписивања. 

 
Број 15-81 
У Београду, 10. јуна 2020. године 

Ректор 
генерал-потпуковник 
доц. др Горан Радовановић, с. р. 

 

382. 
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 март 2020. године 

Република Србија                                                                                                                                                   РСД 

Зараде Номинални индекс  

III 2020. I-III 2020. 
III 2020. 
II 2020. 

Просечна зарада 82 320 81 817 102,5 

Просечна зарада без пореза  
и доприноса 59 681 59 254 102,7 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 77 од 26. маја 2020. године. 
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