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132. 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упра-
ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 
и 99/14), а у вези са чланом 197. став 1. и чланом 199. 
став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17), ми-
нистар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРА-
ЧУН НОВЧАНИХ НАКНАДА ЛИЦИМА ВАН МИ-
НИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КО-
ЈА СЕ АНГАЖУЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
ПОСЛОВА УГОВОРОМ О ДЕЛУ ОДНОСНО УГО-
ВОРОМ О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПО-

ВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА 

1. Овом одлуком одређују се коефицијенти за об-
рачун новчаних накнада лицима ван Министарства 
одбране и Војске Србије која се ангажују за обавља-
ње одређених послова уговором о делу односно угово-
ром о обављању привремених и повремених послова. 

2. Новчане накнаде лицима из тачке 1. ове одлуке 
одредити, зависно од потребног степена стручне спре-
ме који се захтева за обављање послова, у месечном 
нето износу за пуно радно време, према основици за 
обрачун и исплату плата за државне службенике и 
намештенике у Министарству одбране, која се утвр-
ђује законом о буџету и следећим коефицијентима:  

1) 3,96 – за студије трећег степена – докторске 
академске студије; 

2) 3,16 – за студије другог степена – специјали-
стичке академске студије; 

3) 2,53 – за мастер академске студије, за специја-
листичке струковне студије и за први степен основ-
них академских студија са стручним називом „дипло-
мирани“; 

4) 1,90 – за први степен основних академских сту-
дија и за први степен основних струковних студија; 

5) 1,82 – за средње образовање у трајању од чети-
ри године са завршеном специјализацијом; 

6) 1,65 – за средње образовање у трајању од чети-
ри године; 

7) 1,54 – за средње образовање у трајању од три 
године; 

8) 1,10 – за основно образовање и васпитање и 
образовање за рад у трајању од две године и за ос-
новно образовање и стручно оспособљавање у траја-
њу до једне године. 

 3. Новчане накнаде лицима из тачке 1. ове одлу-
ке, која за своје потребе ангажују војне установе које 
су организационо и функционално везане за Мини-
старство одбране и које обављају производну и услу-
жну делатност по принципу стицања и расподеле до-
бити, уговарати, обрачунавати и исплаћивати у скла-
ду са прописима којима се уређује пословање тих ус-
танова, уз претходно прибављено мишљење органи-
зационих јединица надлежних за буџет и финансије и 
за материјалне ресурсе. 

 4. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, министар од-
бране може, зависно од значаја, сложености, обима и 
одговорности у извршавању послова предвиђених уго-
вором одредити већи коефицијент уговором за анга-
жовање лица за обављање одређених послова угово-
ром о делу односно уговором о обављању привреме-
них и повремених послова. 

 5. Приликом закључивања уговора, а у случаје-
вима да због природе посла није могуће уговором од-
редити месечни износ нето накнаде, накнаду из тачке 
2. ове одлуке прерачунати према вредности једног 
сата и одредити сразмерно времену потребном да се 
посао изврши. 

 6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању коефицијената за обра-
чун новчаних накнада лицима ван Министарства од-
бране и Војске Србије која се ангажују за обављање 
одређених послова уговором о делу односно угово-
ром о обављању привремених и повремених послова 
(„Службени војни лист“, бр. 26/08, 2/09, 6/11, 15/14 и 
27/17). 

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

Број 394-6 
У Београду, 20. априла 2018. године 
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Александар Вулин, с. р. 
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133. 
На основу члана 84. став 1. тачка 15) подтачка 

(13) и члана 160. став 3. Статута Универзитета одбра-
не у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), 
Сенат Универзитета одбране у Београду на 71. седни-
ци одржаној 11. децембра 2017. године, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАУЧНО- 

ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ 

Члан 1. 

У Правилнику о научноистраживачком раду 
(„Службени војни лист“, бр. 15/12 и 22/15), у члану 1. 
речи: „на Универзитету одбране“ замењују се речима: 
„на високошколским јединицама Универзитета од-
бране“. 

Члан 2. 

Члан 3. тачка 1) мења се и гласи:  
„1) планирање и реализацију основних, развојних 

и примењених истраживања;“. 

Члан 3. 

Члан 5. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:  
„Проректор за научноистраживачки рад, проде-

кани задужени за научноистраживачки рад и пред-
седници стручних већа Универзитета одбране чине 
Проректорски колегијум за научноистраживачки рад. 

Проректор за научноистраживачки рад, у складу 
са указаним потребама, организује седнице Прорек-
торског колегијума за научноистраживачки рад на 
којима се разматрају питања у вези планирања, реа-
лизације и извештавања о резултатима научноистра-
живачког рада, као и питања у вези контроле квали-
тета научноистраживачког рада.“ 

Члан 4. 

У члану 6. тачка 7) брише се.  
У тачки 6) тачка и запета замењују се тачком. 

Члан 5. 

У члану 8. став 2. речи: „и преиспитује их најма-
ње једном у две године, зависно од резултата оства-
рених реализацијом научноистраживачких пројеката“ 
бришу се. 

Став 5. мења се и гласи:  
„Руководилац научноистраживачког пројекта ко-

ји је оцењен неуспешним нема право да руководи на-
учноистраживачким пројектом у наредне три године.“ 

Члан 6. 

У члану 9. став 1. тачка 2) брише се. 

Члан 7. 

Члан 10. брише се.  

Члан 8. 

Члан 11. брише се.  

Члан 9. 

У члану 13. став 1. тач. 3), 4) и 5) бришу се.  
У тачки 2) тачка и запета замењују се тачком. 

Члан 10. 

У члану 15. став 1. речи: „и о могућностима за 
финансирање“ бришу се. 

Члан 11. 

Члан 16. брише се.  

Члан 12. 

Члан 17. брише се.  

Члан 13. 

У члану 26. речи: „Секретаријат Универзитета“ 
замењују се речима: „Проректор за научноистражи-
вачки рад“. 

Члан 14. 

У члану 28. став 1. реч: „младим“ брише се. 

Члан 15. 

Члан 31. мења се и гласи:  

„Члан 31. 

Магистри наука којима је одобрена израда док-
торске дисертације могу се именовати за чланове ис-
траживачког тима најкасније до 30. септембра 2018. 
године“. 

Члан 16. 

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

Број 4-268 
У Београду, 3. априла 2018. године 

Р Е К Т О Р 
генерал-мајор 
проф. др Младен Вуруна, с. р. 

134. 
На основу члана 4. тачка 3. Правилника о матери-

јалној стандардизацији у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, број 25/12), помоћ-
ник министра одбране за материјалне ресурсе доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е 
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доноси се следећи стандард одбране Републике 
Србије: 
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СОРС 9422/18: Карактеристике војних возила. 
ЕКСПЛОАТАЦИОНА ИСПИТИВАЊА ВОЖЊОМ. 

2. Стандард одбране из тачке 1. овог решења 
штампа Дирекција за стандардизацију, кодификацију 
и метрологију. 

3. Стандард одбране из тачке 1. овог решења по-
чиње да се примењује осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном војном листу“. 

Број 97-24 
У Београду, 4. априла 2018. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 

др Ненад Милорадовић, с. р. 

135. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-91 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин заставника оклопних јединица 
старији водник прве класе 
ВИЛАРЕТ Милована ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника јединица за електронска дејства 
старији водник прве класе 
МИЛУТИНОВИЋ Славољуба НЕНАД. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника информатичке службе 
старији водник прве класе 
ЛЕПШАНОВИЋ Радислава ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водници прве класе: 
ДЕРОЊИЋ Богдана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ТОДОРОВИЋ Љубинка ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин санитетског заставника 
старији водници прве класе: 
АВРАМОВИЋ Радослава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЛУКИЋ Слободана НИКОЛА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

136. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-92 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин пешадијског капетана 
поручници: 
БРКОВИЋ Срете ВИОЛЕТА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЖИВКОВИЋ Ратомира СЛАЂАНА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручници: 
КРСТОВИЋ Душана БРАНИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИХАЈЛОВ Глише МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин капетана телекомуникација 
поручник 
ФИЛИПОВИЋ Миољуба ИВАНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин капетана финансијске службе 
поручник 
ТОМИЋ Пантелије ЖАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручници: 
АНДРИЈЕВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
ДИНИЋ Душана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
КРСТОВИЋ Богдана МИРЈАНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин санитетског капетана  
поручници: 
ЖИВКОВИЋ МИЉКОВИЋ Мирољуба НАТАША. Уна-
пређује се са даном 23. априла 2018. године; 
ЗОРАНОВИЋ Уроша РАДИВОЈЕ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТАНИЋ Цветка МИРЈАНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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137. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-137 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин потпуковника телекомуникација 
мајор 
МИЋОВИЋ Милодара ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ЛАЗИЋ Милана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

138. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-138 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин мајора артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 
капетан 
ВУКАШЕВИЋ Васа ВЕЛИША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора авијације 
капетан 
ОГЊАНОВАЦ Борислава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора атомско-биолошко-хемијске службе 
капетан 
АНЂЕЛКОВИЋ Зорана МАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора финансијске службе 
капетан 
ОБРИЋ Сретена БОЈАН. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 

у чин мајора техничке службе 
капетан 
МОСКОВЉЕВИЋ Радосава МИЛАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

139. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-139 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

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

у чин пуковника техничке службе 
потпуковник 
ЛИСОВ Јагоша МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

140. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-144 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  се 
у чин пешадијског пуковника 
потпуковници: 
ВЕЛИЧКОВИЋ Братислава МИЉАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МИЈАТОВИЋ Миодрага НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИЛЕКИЋ Миленка НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПАВЛОВИЋ Николе ВЕЛИБОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
СМИЉАНИЋ Гвоздена ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника оклопних јединица 
потпуковници: 
ДИВЈАК Димитрија ЈАДРАНКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЗОРИЋ Владе МИЛЕ. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 
ОСТОЈИЋ Милована МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ПОПОВИЋ Николе БРАНКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СИМИЋ Рајка ДРАГИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин артиљеријског пуковника  
потпуковници: 
БЛАГОЈЕВИЋ Благоја ВЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
БОЖОВИЋ Милована ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
КУРТОВ Винка ДЕЈАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2018. године; 
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ЛАЗИЋ Митра СРЂАН. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 
ЛУКИЋ Миломира МИЛЕТА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ОРБОВИЋ Гојка ИВАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2018. године; 
ФИЛИПОВИЋ Милутина СТАНКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
потпуковници: 
ДОБРИЈЕВИЋ Слободана НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
АЦИЋ Александра ЗОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин пуковника авијације 
потпуковници: 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Душана ДЕЈАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЦМИЉАНОВИЋ Милорада БОЖИДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника јединица за електронска дејства 
потпуковник 
ЦВЕТКОВИЋ Стојана ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника телекомуникација 
потпуковници: 
ВУЧКОВИЋ Слободана ВЛАДИЦА. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Спасоја МИЛЕНКО. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МИМОВИЋ Драгутина ВЕСКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГОЈА ВЛАДАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Тодора ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника ваздушног осматрања и јављања 
потпуковник 
МАРКОВИЋ Милисава МАРКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника атомско-биолошко-хемијске службе 
потпуковник 
МИЈАИЛОВИЋ Милоша СТАНИСАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника информатичке службе 
потпуковник 
БАРАЋ Милована ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин пуковника геодетске службе 
потпуковник 
ТАТОМИРОВИЋ Живорада СЛАВИША. Унапређу-
је се са даном 23. априла 2018. године; 
у чин пуковника техничке службе 
потпуковници: 
БОНЏУЛИЋ Предрага БОБАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

КОСТУР Петра ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИЛАНОВИЋ Чедомира БОЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Трифка МИЛАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
РАДОЊИЋ Милоша ВОЈКАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СИМИЋ Милана СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Хранислава ГОРАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин интендантског пуковника  
потпуковници: 
ЈОВАНОВИЋ Векослава ВЕЛИБОР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
РАНИСАВЉЕВИЋ Милета МИХАЈЛО. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 

у чин санитетског пуковника  
потпуковници: 
ИЛИЋ Војислава ТИХОМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
КОСТИЋ Живка ДЕЈАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2018. године; 

у чин пуковника саобраћајне службе 
потпуковник 
МИЛАНОВИЋ Драгослава МИЛАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин пуковника грађевинске службе 
потпуковник 
ШИНИКОВИЋ Вучка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

141. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-148 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

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

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставници: 
ВУКИЋЕВИЋ Радомана ДРАГОЉУБ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ИГЊАТОВИЋ Драгослава ВЛАДАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора авијације 
капетани: 
БЕЦИЋ Александра ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 



Страна 198 – Број 12 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 24. април 2018.
 

ЂОРЂЕВИЋ Предрага ИГОР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника информатичке службе 
мајор 
БУРСАЋ Петра ЛАЗАР. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

142. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-152 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  се 

у чин потпуковника оклопних јединица 
мајор 
КНЕЖЕВИЋ Драгољуба АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора оклопних јединица 
капетани: 
МИЛЕНКОВИЋ Љубише ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ОКИЋ Омера МЛАДЕН. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 

у чин артиљеријског мајора  
капетани: 
АРАНЂЕЛОВИЋ Слободана ГОРАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МАКСИМОВИЋ Љубише МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
СТОЈКОВИЋ Ненада МИЛЕНКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора артиљеријско-ракетних јединица за про-
тивваздухопловна дејства 
капетан 
СТАНКОВИЋ Боривоја СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора јединица за електронска дејства 
капетан 
МИЛИСАВЉЕВИЋ Живорада ГОРАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора телекомуникација 
капетан 
ВРАНЕШЕВИЋ Остоје ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин мајора ваздушног осматрања и јављања 
капетан 
МАНИЋ Славољуба МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника финансијске службе 
капетан 
ГОГИЋ Радисава ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ГИЛИЋ Борислава ВОЈКАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин мајора техничке службе 
капетани: 
КОСТИЋ Љубисава ВЛАДИЦА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИЛИЋЕВ Грује БОЈАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2018. године; 
у чин интендантског потпуковника  
мајор 
ИКОДИНОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 23. априла 2018. године; 
у чин интендантског мајора 
капетан 
БРКИЋ Ставре СТАНИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

143. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-154 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-

сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  се 
у чин артиљеријског потпуковника 
мајор 
МИЛИЋ Радојка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

144. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-156 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-

сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  се 
у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
ШОШКИЋ Вука ДУШАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 



24. април 2018. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 12 – Страна 199
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

Страна 
132. Одлука о одређивању коефицијената за об-

рачун новчаних накнада лицима ван Мини-
старства одбране и Вијске Србије која се ан-
гажују за обављање одређених послова уго-
вором о делу односно уговором о обављању 
привремених и повремених послова .............  193 

133. Правилник о изменама Правилника о научно-
истраживачком раду .........................................  194 

134. Решење о доношењу стандарда одбране .......  194 
135. Наредба бр. 1-91 министра одбране о унапре-

ђењу подофицира ............................................  195 
136. Наредба бр. 1-92 министра одбране о унапре-

ђењу официра ..................................................  195 
137. Наредба бр. 1-137 министра одбране о унапре-

ђењу официру .................................................  196 

Страна 
138. Наредба бр. 1-138 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................  196 
139. Наредба бр. 1-139 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................  196 
140. Наредба бр. 1-144 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................  196 
141. Наредба бр. 1-148 министра одбране о унапре-

ђењу подофицира и официра .........................  197 
142. Наредба бр. 1-152 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................  198 
143. Наредба бр. 1-154 министра одбране о унапре-

ђењу официра .................................................  198 
144. Наредба бр. 1-156 министра одбране о унапре-

ђењу подофицира ...........................................  198 



Страна 200 – Број 12 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 24. април 2018.
 

 
 
 

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“, Београд, Ресавска 40б 
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