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187. 

Ha основу члана 99. став 1. тачка 7. Устава Репу-
блике Србије, члана 8. став 1. Закона о употреби Вој-
ске Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије („Слу-
жбени гласник PC”, број 88/09) и члана 8. став 1. За-
кона о Народној скупштини („Службени гласник PC”, 
број 9/10),  

Народна скупштина Републике Србије, на Четвр-
тој седници Првог редовног заседања у 2018. години, 
одржаној 27. априла 2018. године, донела је 

О Д Л У К У1 
о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије 
и других снага одбране у мултинационалним 

операцијама у 2018. години 

1. Усваја се Годишњи план употребе Војске Ср-
бије и других снага одбране у мултинационалним опе-
рацијама у 2018. години, који је одштампан уз ову од-
луку и чини њен саставни део. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”. 

РС број 23 
У Београду,  27. априла 2018. године 

Народна скупштина Републике Србије 
Председник 

Маја Гојковић, с. р. 

ГОДИШЊИ ПЛАН 
УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА 

ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 
ОПЕРАЦИЈАМА У 2018. ГОДИНИ 

I. НАЗИВ ПЛАНИРАНИХ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ 
ОПЕРАЦИЈА 

На основу члана 7. ст. 2. и 3. Закона о употреби 
Војске Србије и других снага одбране у мултинацио-
налним операцијама ван граница Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 88/09) планирана је упо-
треба Војске Србије и других снага одбране у 2018. го-
дини у следећим мултинационалним операцијама: 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 31 од 27. 
априла 2018. године. 

1. Министарство одбране: 
1.1. Мировна операција Уједињених нација у Ре-

публици Либерији (UNMIL), 
1.2. Мировна операција Уједињених нација у Де-

мократској Републици Конго  (MONUSCO), 
1.3. Мировна операција Уједињених нација у Ре-

публици Либан (UNIFIL), 
1.4. Мировна операција Уједињених нација у Ре-

публици Кипар (UNFICYP), 
1.5. Мировна операција Уједињених нација на 

Блиском истоку (UNTSO), 
1.6. Мировна операција Уједињених нација у За-

падној Сахари (MINURSO), 
1.7. Мировна операција Уједињених нација у Ре-

публици Мали (MINUSMA), 
1.8. Мировна операција Уједињених нација у Ју-

жном Судану (UNMISS), 
1.9. Мировна операција Уједињених нација у Су-

дану (UNAMID), 
1.10. Мировна операција Уједињених нација у 

Судану (UNISFA), 
1.11. Мировна операција Уједињених нација у 

Џами и Кашмиру (UNMOGIP), 
1.12. Мировна операција Уједињених нација на 

Блиском истоку (UNDOF), 
1.13. Мировна операција Уједињених нација у 

Централноафричкој Републици (MINUSCA), 
1.14. Мисија Европске уније за обуку безбедно-

сних снага Сомалије (EUTM Somalia), 
1.15. Војна операција поморских снага Европске 

уније у Сомалији (EUNAVFOR АTALANTA), 
1.16. Мисија Европске уније за обуку безбедно-

сних снага Малија (EUTM Mali), 
1.17. Мисија Европске уније за обуку безбедно-

сних снага Централноафричке Републике (EUТM 
RCA), 

1.18. Војна операција поморских снага Европске 
уније у Медитерану (EUNAVFOR MED SOPHIA) и  

1.19. Хуманитарним операцијама. 
2. Министарство унутрашњих послова: 
2.1. Мировна операција Уједињених нација у Ре-

публици Кипар (UNFICYP) и 
2.2. Цивилне мисије Европске уније за управља-

ње кризама. 
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II. МАНДАТ ПЛАНИРАНИХ 
МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА 

1. Мировна операција Уједињених нација у Репу-
блици Либерији (UNMIL) успостављена је Резолуци-
јом Савета безбедности Уједињених нација број 1509 
од 19. септембра 2003. године. У складу са Резолуци-
јом Савета безбедности Уједињених нација број 2333 
од 23. децембра 2016. године, мандат мисије је про-
дужен до 30. марта 2018. године. Мандат мисије је 
подршка имплементацији прекида непријатељства и 
мировном процесу; заштита УН особља, објеката и 
цивила; подршка хуманитарним активностима и по-
штовању људских права и подршка реформи сектора 
безбедности Либерије. 

2. Мировна операција Уједињених нација у Демо-
кратској Републици Конго MONUC успостављена је 
Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 
број 1279 од 30. новембра 1999. године. У мају 2010. 
године, у складу са Резолуцијом СБ УН број 1925 од 
28. маја 2010. године, мисија мења назив у MONUSCO. 
У складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједиње-
них нација број 2348 од 31. марта 2017. године, мандат 
мисије је продужен до 31. марта 2018. године. Мандат 
мисије је заштита цивила; заштита особља хуманитар-
них организација и заштитника људских права и подр-
шка властима ДР Конго у стабилизацији стања и кон-
солидацији мировних напора. 

3. Мировна операција Уједињених нација у Репу-
блици Либан (UNIFIL) успостављена је резолуцијама 
Савета безбедности Уједињених нација број 425 и 
426 од 19. марта 1978. године. У складу са Резолуци-
јом Савета безбедности УН број 2373, од 30. августа 
2017. године, мандат UNIFIL продужен је до 31. ав-
густа 2018. године. Мандат мисије је надгледање 
прекида непријатељства; подршка Либанским оружа-
ним снагама у преузимању надлежности на југу Ли-
бана и обезбеђење приступа хуманитарне помоћи 
становништву Либана. 

4. Мировна операција Уједињених нација у Репу-
блици Кипар (UNFICYP) успостављена је Резолуци-
јом Савета безбедности Уједињених нација број 186 
у марту 1964. године. У складу са Резолуцијом Саве-
та безбедности Уједињених нација број 2398 од 27. 
јула 2017. године, мандат мисије је продужен до 31. 
јула 2018. године. Мандат мисије је надгледање пре-
кида непријатељства; успостављање зоне раздвајања; 
подршка хуманитарним активностима и допринос 
политичком решењу проблема на Кипру. 

5. Мировна операција Уједињених нација на Бли-
ском истоку (UNTSO) успостављена је Резолуцијом 
Савета безбедности Уједињених нација број 50 (1948). 
Мандат мисије је надгледање прекида непријатељ-
ства на Голанској висоравни и Суецком каналу и по-
дршка снагама УН распоређеним у том подручју. 

6. Мировна операција Уједињених нација у За-
падној Сахари (MINURSO) успостављена је Резолу-
цијом Саветa безбедности Уједињених нација број 
690 од 29. априла 1991. године. У складу са Резолу-
цијом Савета безбедности Уједињених нација број 
2531 од 25. априла 2017. године, мандат мисије про-
дужен је до 30. априла 2018. године. Мандат мисије 

је надгледање прекида непријатељства и одговорност 
за спровођење референдума о будућем статусу Запад-
не Сахаре. 

7. Мировна операција Уједињених нација у Репу-
блици Мали (MINUSMA) успостављена је Резолуци-
јом Саветa безбедности Уједињених нација број 2100 
од 25. априла 2013. године. У складу са Резолуцијом 
Савета безбедности Уједињених нација број 2364 од 
29. јуна 2017. године, мандат мисије је продужен до 
30. јуна 2018. године. Мандат мисије је обезбеђење 
безбедног и стабилног стања и заштите становни-
штва; подршка политичком дијалогу и помоћ у ре-
форми сектора безбедности Републике Мали. 

8. Мировна операција Уједињених нација у Ју-
жном Судану (UNMISS) успостављена је Резолуци-
јом Саветa безбедности Уједињених нација број 1996 
од 8. јула 2011. године. У складу са Резолуцијом Са-
вета безбедности Уједињених нација број 2353 од 24. 
маја 2017. године, мандат мисије продужен је до 30. 
јуна 2018. године. Мандат мисије је заштита станов-
ништва; праћење стања људских права; подршка ак-
тивностима хуманитарних организација и подршка 
имплементацији споразума о прекиду непријатељ-
ства сукобљених страна у Јужном Судану. 

9. Мировна операција Уједињених нација у Суда-
ну (UNAMID) успостављена је Резолуцијом Саветa 
безбедности Уједињених нација број 1769 од 31. јула 
2007. године. У складу са Резолуцијом Савета без-
бедности Уједињених нација број 2363 од 29. јуна 
2017. године, мандат мисије продужен је до 30. јуна 
2018. године. Мандат мисије је заштита становни-
штва, допремање хуманитарне помоћи и помоћ поли-
тичком процесу у Дарфуру. 

10. Мировна операција Уједињених нација у Су-
дану (UNISFA) успостављена је Резолуцијом Саветa 
безбедности Уједињених нација број 1990 од 27. јуна 
2011. године. У складу са Резолуцијом Савета безбед-
ности Уједињених нација број 2386 од 15. новембра 
2017. године, мандат мисије продужен је до 15. маја 
2018. године. Мандат мисије је демилитаризација и 
праћење мировног процеса на делу територије Суда-
на (регион Abyei). 

11. Мировна операција Уједињених нација у Џа-
ми и Кашмиру (UNMOGIP) успостављена је Резолу-
цијом Саветa безбедности Уједињених нација број 39 
и 47 из 1948. године. Мандат мисије је надгледање 
прекида непријатељства између Индије и Пакистана 
на територији Џаме и Кашмира. 

12. Мировна операција Уједињених нација на Бли-
ском истоку (UNDOF) успостављена је Резолуцијом 
Саветa безбедности Уједињених нација број 350 од 31. 
маја 1974. године. У складу са Резолуцијом Савета без-
бедности Уједињених нација број 2394 од 21. децем-
бра 2017. године, мандат мисије продужен је до 30. ју-
на 2018. године. Мандат мисије је надгледање прекида 
непријатељства на Голанској висоравни. 

13. Мировна операција Уједињених нација у Цен-
тралноафричкој Републици (MINUSCA) успоставље-
на је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених 
нација број 2149 од 10. априла 2014. године. У скла-
ду са Резолуцијом Савета безбедности УН број 2399, 
од 30. јануара 2018. године, мандат MINUSCA про-
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дужен је до 31. јануара 2019. године. Мандат мисије 
је заштита цивила; подршка транзиционом процесу у 
Централноафричкој Републици (ЦАР); допремање ху-
манитарне помоћи; заштита УН персонала; промоци-
ја и заштита људских права; и подршка властима у 
разоружању, демобилизацији и реинтеграцији бивших 
учесника оружаних сукоба. 

14. У складу са Резолуцијом Савета безбедности 
Уједињених нација број 1872 (2009), а на основу од-
лука Савета ЕУ број 96 и 197 (2010) успостављена је 
мисија Европске уније за обуку безбедносних снага 
Сомалије (EUTM Somalia). У складу са Одлуком Са-
вета Европске уније од 16. децембра 2016. године, 
мандат мисије је продужен пети пут, до децембра 
2018. године. Мандат мисије је подршка власти у ре-
форми сектора безбедности, у три области: саветова-
ње, едукација и обука. 

15. У складу са резолуцијама Савета безбедности 
Уједињених нација број 1814, 1816, 1838 и 1846 
(2008), а на основу одлука Савета Европске уније 
број 2008/851/CFSP од 10. новембра 2008. године и 
број 2008/918/CFSP од 8. децембра 2008. године ус-
постављена је војна операција поморских снага 
Европске уније у Сомалији (EUNAVFOR ATALAN-
TA). У складу са Одлуком Савета Европске уније од 
28. новембра 2016. године, мандат мисије је проду-
жен до децембра 2018. године. Мандат мисије је за-
штита бродова који плове у оквиру Светског програ-
ма за храну ради доставе помоћи Сомалији, спреча-
вање пиратства и надгледање рибарства у близини 
обале Сомалије. 

16. У складу са Резолуцијом Савета безбедности 
Уједињених нација број 2085 (2012), а на основу одлу-
ка Савета Европске уније о успостављању војне мисије 
Европске уније у Малију (Одлука број 2013/34/CFSP 
од 17. јануара 2013. године) и покретању Мисије 
Европске уније у Малију (Одлука број 2013/87/CFSP 
од 18. фебруара 2013. године) успостављена је мисија 
Европске уније за обуку војних и безбедносних снага 
Малија (EUTM Mali). У складу са Одлуком Савета 
Европске уније број 2016/446/CFSP од 23. марта 2016. 
године, трећи мандат мисије је продужен до 18. маја 
2018. године. Мандат мисије дефинише следеће задат-
ке: подршка обнови уставног и демократског уређења 
Републике Мали, помоћ Влади Републике Мали на ус-
постављању потпуног суверенитета на целој територи-
ји Републике Мали и помоћ Влади Републике Мали на 
неутрализацији организованог криминала и терори-
стичких претњи. 

17. У складу са Резолуцијом Савета безбедности 
Уједињених нација број 2149 од 10. априла 2014. годи-
не, а на основу одлуке Савета Европске уније број 
2016/610/CFSP од 19. априла 2016. године успоставље-
на је мисија Европске уније за обуку безбедносних 
снага Централноафричке Републике (EUТM RCA). 
Мандат операције траје до 20. септембра 2018. године 
и периодично ће се продужавати. Мандат мисије је по-
дршка власти ЦАР у реформи сектора безбедности, у 
три области: саветовање, едукација и обука. Поред то-
га, мисија ће координирати и синхронизовати своје ак-
ције са другим факторима ЕУ, укљученим у процес ре-
форме сектора безбедности (SSR). 

18. На позив званичних либијских власти Европ-
ска унија је одлуком Савета Европске уније број 
2015/778/CFSP од 18. маја 2015. године успоставила 
поморску операцију у Медитерану, а од 22. јуна 2015. 
године (EUNAVFOR MED SOPHIA) Савет ЕУ је зва-
нично покренуо операцију. Планирано је да се опера-
ција спроведе у три фазе: 1) патролирање водама Ме-
дитерана и уз либијску обалу ради прикупљања опера-
тивних података, 2) запоседање и 3) уништавање сред-
става која се користе за транспорт миграната. Мандат 
операције се периодично продужава, а садржи задатке: 
спречавање стварања мреже организованог кријумча-
рења људи у области јужног централног Медитерана и 
спречавање даљих губитака људских живота у мору. 
Мандат операције је Одлуком Савета Европске уније 
број 2017/1385/CFSP од 25. јула 2017. године проду-
жен до 31. децембра 2018. године, а садржи задатке: 
спречавање стварања мреже организованог кријумча-
рења људи у области јужног централног Медитерана и 
спречавање даљих губитака људских живота у мору. 

19. Цивилне мисије Европске уније за управљање 
кризама, успостављају се на основу Одлука Савета 
Европске уније, у складу са резолуцијама Савета без-
бедности Уједињених нација. Министарство унутра-
шњих послова планира ангажовање, а у складу са по-
требом и позивом Европске уније. 

20. Хуманитарне операције подразумевају анга-
жовање припадника Војске Србије на отклањању и 
ублажавању последица природних катастрофа, тех-
ничко-технолошких несрећа и других несрећа које 
обимом и интензитетом угрожавају здравље и животе 
људи, материјална добра и животну средину. Анга-
жовање у хуманитарним операцијама зависиће од по-
зива међународне организације, регионалне иниција-
тиве чији је Република Србија члан и/или државе ко-
ју је задесила природна катастрофа, техничко-техно-
лошка и друга несрећа, као и расположивих ресурса 
Министарства одбране и Војске Србије. 

III. ПРЕГЛЕД МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ 
ОПЕРАЦИЈА ЧИЈЕ ЈЕ ИЗВРШАВАЊЕ 

У ТОКУ СА ОЦЕНОМ СТАЊА 

1. Мировна операција Уједињених нација 
у Републици Либерији (UNMIL) 

Војска Србије учествујe у мировној операцији Ује-
дињених нација у Републици Либерији (UNMIL) са 
војним посматрачима од 10. децембра 2003. године.  

Због смањења бројног стања припадника UN-
MIL, као једне од мера која се спроводи у циљу при-
према за завршетак оперативног рада и повлачења 
ове мировне операције, у 2016. години дошло је до 
смањења броја ангажованих официра Војске Србије, 
са четири на једног.  

Војни посматрач је ангажован на контроли и 
осматрању спровођења мандата UNMIL у дубини те-
риторије Републике Либерије. Између осталог, офи-
цир Војске Србије ангажован је на задацима спреча-
вања илегалне трговине, подршци развоју људских 
права, унапређењу и подршци развоју сектора без-
бедности и обављању редовних задатака патролира-
ња у подручју размештаја. 
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Штаб мисије је до сада ангажоване припаднике 
Војске Србије, због изузетне професионалности и од-
говорности, осим редовних дужности војних посма-
трача, одређивао за одговорне дужности у штабу ми-
сије и вође мултинационалних тимова војних посма-
трача. 

Припадник Војске Србије ангажован у мисији 
UNMIL као војни посматрач није непосредно угро-
жен. Мере које је предузела мисија УН у Либерији 
позитивно утичу на безбедносну ситуацију нашег при-
падника. 

Политичко-безбедносна ситуација у Либерији је 
нестабилна, а карактерише је велика стопа незапосле-
ности, корупција, сексуално злостављање, племенски 
сукоби, висока стопа криминала и недостатак хране. 
Поред наведеног претњу по припаднике мисије пред-
ставља вирус еболе и Ласа грознице. 

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. Ман-
дат мисије траје до 30. марта 2018. године. 

2. Мировна операција Уједињених нација 
у Демократској Републици Конго (MONUSCO) 

Војска Србије учествујe у мировној операцији Ује-
дињених нација у ДР Конго (MONUSCO, претходно 
MONUC) од 7. марта 2003. године са санитетским ти-
мом за евакуацију ваздушним путем (АМЕТ), а од 28. 
јула 2010. године учешће је проширено штабном гру-
пом (штабни официр и штабни подофицир).  

Санитетски тим се ангажује на задацима евакуа-
ције повређених и оболелих припадника мисије на 
виши ниво медицинског збрињавања. Штабнa група 
се ангажује на праћењу активности и изради процене 
о покретима побуњеничких група, пријему и обради 
извештаја и информисању руководства мисије.  

Штаб MONUSCO више пута је истицао професи-
онализам припадника Војске Србије у раду и изгра-
ђено поверење у извршавање задатака. 

Политичко-безбедносна ситуација у ДР Конгу ука-
зује да постоји могућност угрожавања безбедности 
припадника мисије у наредном периоду. На безбед-
ност припадника штабне групе ВС могу утицати ак-
тивности наоружаних побуњеничких и криминалних 
група. Повећан је број разбојништва на путевима што 
доводи до отежаног кретања међународног особља у 
мисији. У зони ангажовања Тима за ваздушну меди-
цинску евакуацију ситуација је релативно стабилна.  

До сада није било угрожавања безбедности анга-
жованих припадника Војске Србије, али постоје јасни 
индикатори који указују на могућност угрожавања 
безбедности припадника мисије у наредном периоду.  

3. Мировна операција Уједињених нација 
у Републици Либан (UNIFIL) 

Војска Србије учествујe у мировној операцији 
Уједињених нација у Републици Либан (UNIFIL) од 
21. децембра 2010. године, са штабним официрима. 
Од новембра 2012. године у UNIFIL је био ангажован 
пешадијски вод са елементом за логистичку подр-
шку, који је у новембру 2013. године замењен пеша-

дијском четом. Од децембра 2014. године, контин-
гент Војске Србије увећан је ангажовањем још једног 
штабног официра и једног вода за заштиту снага.  

Припадници Војске Србије се ангажују на коор-
динацији активности у циљу осматрања, праћења и 
одржавања прекида непријатељстава између суко-
бљених страна, помоћи либанској влади да ефектив-
но успостави власт и контролу на сопственој терито-
рији и пружању помоћи у спровођењу хуманитарних 
операција ради нормализације животних услова, по-
вратка расељених лица и подршке успостављању вла-
давине права. 

Штаб мисије UNIFIL, штаб Сектора Исток и штаб 
Сектора Запад мисије UNIFIL, као и представници 
Краљевине Шпаније и Републике Италије, у саставу 
чијих виших јединица се ангажују припадници Војске 
Србије у Сектору Исток и Сектору Запад, више пута су 
до сада истицали професионализам припадника Војске 
Србије у раду и изграђено поверење у извршавање за-
датака, што ствара повољне услове за повећање анга-
жовања Војске Србије у овој мировној операцији.  

Политичко-безбедносна ситуација у Либану је не-
стабилна. Тренутно не постоје конкретни индикатори 
непосредног угрожавања безбедности наших припад-
ника ангажованих у мисијама УН у Либану. Безбед-
ност у зони операције UNIFIL непосредно је условље-
на даљим развојем оружаних сукоба Сирији и активно-
стима радикалних исламистичких група. Мировна опе-
рација UNIFIL спроводи све захтеване мере у циљу за-
штите безбедности свих припадника мисије. 

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. 

4. Мировна oперација Уједињених нација 
у Републици Кипар (UNFICYP) 

Војска Србије учествујe у мировној операцији 
Уједињених нација у Републици Кипар (UNFICYP) од 
21. октобра 2010. године са штабним официром и пе-
шадијским одељењем. Од 23. септембра 2011. године 
учешће је проширено са војним посматрачима и пе-
шадијским водом, а од 20. јуна 2016. године са још 
једним штабним официром. 

Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије учествује у UNFICYP од новембра 2011. го-
дине, у склопу полицијског дела мисије. Тренутно су 
ангажована два полицијска службеника. 

Припадници Војске Србије ангажовани су на зада-
цима надгледања линије раздвајања, спречавању обно-
ве непријатељстава између сукобљених страна, пружа-
ња подршке у спровођењу хуманитарних операција и 
успостављању и одржавању владавине права.  

Полицијски службеници се ангажују са мандатом 
у трајању од годину дана. У 2018. години планирано 
је ангажовање пет полицијских службеника.  

Рад полицијских службеника састоји се од истраге 
деликата почињених у зони раздвајања, контроле при-
ступа цивила у зону раздвајања, надгледање граничне 
тачке између севера и југа и решавање цивилних спо-
рова становника две заједнице у зони раздвајања. 

Политичко-безбедносна ситуација у Републици 
Кипар је стабилна. Општу ситуацију на Кипру карак-
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терише застој у преговорима о уједињењу. У зони од-
говорности припадника Војске Србије ситуација је 
стабилна, са повременим инцидентима, од којих је 
највећи број повезан са активностима цивилног ста-
новништва.  

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије и Ми-
нистарства унутрашњих послова. 

5. Мисија Уједињених нација за надгледање 
примирја на Блиском истоку (UNTSO) 

Војска Србије учествујe у мировној операцији 
Уједињених нација на Блиском истоку (UNTSO) од 
9. септембра 2012. године, са војним посматрачем. 

Припадник Војске Србије је ангажован на над-
гледању линије раздвајања и прекида ватре између 
сукобљених снага, спречавању обнове сукоба између 
Израела и арапских земаља и истовремено пружање 
помоћи и подршке снагама Уједињених нација на Го-
ланској висоравни и јужном Либану.  

Политичко-безбедносна ситуација у зони одго-
ворности UNTSO је нестабилна са даљом тенденци-
јом погоршања услед утицаја кризе у Сирији и карак-
терише је нерешен проблем разграничења између 
Либана, Израела и Сирије. Ниво опасности у близини 
ангажовања нашег припадника мисије, од стране УН 
процењен је као највиши због потенцијалног ризика 
од преливања сукоба и колатералне штете на позици-
јама и посматрачким положајима УН. 

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. 

6. Мировна операција Уједињених нација 
у Централноафричкој Републици (MINUSCA) 

Војска Србије отпочела је ангажовање у MINU-
SCA од отпочињања оперативног рада мисије, 20. 
септембра 2014. године, са војним посматрачима и 
штабним официрима. Од децембра 2014. године, Вој-
ска Србије је повећала учешће у мисији ангажовањем 
медицинског и немедицинског особља Војне болнице 
нивоа 2 у престоници Централноафричке Републике, 
у Бангију. Од марта 2017. године, Војска Србије ан-
гажује и официра на дужности заменика команданта 
Сектора запад, што је највиша дужност Војске Срби-
је у мисијама Уједињених нација од повратка у мул-
тинационалне операције 2002. године. 

Контингент Војске Србије у MINUSCA препознат 
је од стране Штаба мисије MINUSCA и припадника 
мировне операције као професионалан и поуздан парт-
нер, а Војна болница Војске Србије унела је сигурност 
по питању медицинског збрињавања, од најлакших 
здравствених проблема, преко лечења оболелих од раз-
личитих тропских болести до ситуација масовног по-
вређивања и рањавања. Уједињене нације су Републи-
ци Србији понудиле преузимање потпуне самоодржи-
вости Војне болнице нивоа 2.  

Политичко-безбедносна ситуација у ЦАР је и да-
ље нестабилна, а карактеришу је међусобни сукоби 
супротстављених оружаних групација, као и учестали 
напади на припаднике мисије. Новоформиране др-
жавне институције не поседују капацитете за одговор 

на актуелне безбедносне ризике и претње, без назна-
ка да ће се ситуација у скорије време значајније про-
менити. Програм разоружања побуњеника, зa сада, 
одвија се отежано, при чему наоружане групе настоје 
да се реорганизују и задрже позиције и утицај, што 
додатно дестабилизује земљу. Приметан пораст ме-
ђуетничких тензија и последњи сукоби у Бангију ука-
зују на могућност новог погоршања безбедносне си-
туације. Највећи безбедносни ризик по припаднике 
котигента тренутно представља могући сукоб између 
Анти-Балака и припадника муслиманске заједнице. 
Постоје индикатори који указују на могућност угро-
жавања безбедности припадника MO и ВС ангажова-
них у MнOп MINUSCA и EUTM RCA.  

До сада није било угрожавања безбедности анга-
жованих припадника Војске Србије. 

7. Мисија Европске уније за обуку безбедносних 
снага Сомалије (EUTM Somalia) 

Војска Србије учествујe у Мисији Европске уније 
за обуку безбедносних снага Сомалије (EUTM Soma-
lia) од 25. априла 2012. године са штабним офици-
ром, а од 27. априла 2013. године и санитетским ти-
мом у саставу болнице нивоа-1.  

Припадник Војске Србије ангажован на дужно-
сти шефа медицинске службе у штабу мисије у Мога-
дишу, обавља задатке санитетске подршке, обуке, 
опремања и одржавања степена спремности Сомалиј-
ских снага безбедности.  

Санитетски тим Војске Србије, ангажован је у са-
ставу болнице нивоа 1 у Могадишу, на здравственом 
збрињавању припадника EUTM Somalia.  

Република Србија је једина држава контрибутор 
снага у EUTM Somalia, која није чланица Европске 
уније. Досадашњи допринос Републике Србије оце-
њен је од стране надлежних структура Европске уни-
је и штаба EUTM Somalia као врло значајан.  

Политичко-безбедносна ситуација у Сомалији је не-
стабилна. Карактеришу је борбена дејства између при-
падника међународних снага и терористичких група ко-
је су повезане са Исламском државом. Снаге Афричке 
мисије у Сомалији (AMISOM) имају контролу над ве-
ћим делом главног града Могадиша и приградских насе-
ља, као и међународним аеродромом и поморском лу-
ком у Могадишу. Опасност представљају повремени на-
пади терористичких група усмерени првенствено на 
објекте Владе Сомалије и снаге AMISOM.  

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. 

8. Војна операција поморских снага Европске 
уније у Сомалији (EUNAVFOR ATALANTA) 

Војска Србије учествује у војној операцији помор-
ских снага Европске уније (EUNAVFOR ATALANTA) 
од 5. априла 2012. године, са штабним официрима, а 
од 1. децембра 2013. године и периодичним ангажова-
њем Аутономног тима за заштиту бродова.  

Штабни официри Војске Србије се ангажују у 
Команди операције и Команди снага у зони операци-
је, на војним бродовима држава учесница. Динамика 
ангажовања припадника Војске Србије зависи од по-
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треба Оперативне команде EUNAVFOR ATALANTA 
и Команде снага ангажованих у зони операције.  

Аутономни тим за заштиту бродова, током пло-
видбе и боравка на „штићеном” броду, функционише 
независно у односу на војне бродове поморских сна-
га Европске уније. Ангажовање тима обезбеђује флек-
сибилност војним бродовима и омогућава да помор-
скe снагe Европске уније извршавају друге задатке у 
оквиру противпиратске операције. Ангажовање Ауто-
номног тима за заштиту бродова у зони операције 
сматра се, од стране држава учесница у операцији 
EUNAVFOR ATALANTA, значајним доприносом др-
жаве која га упућује. 

Припадници Аутономног тима Војске Србије за 
заштиту бродова се укрцавају на комерцијални брод 
који за потребе Светског програма за храну УН 
(World Food Programme – WFP) превози хуманитарну 
помоћ за расељена лица у Сомалији и пружају зашти-
ту броду у случају напада пирата током пловидбе из 
Момбасе (Кенија), Дар ес Салама (Танзанија) и Џи-
бутија (Џибути) до сомалијских лука (Могадиш, Бер-
бера, Босасо, Кисмајо и др.), као и заштиту брода за 
време боравка у наведеним лукама.  

Политичко-безбедносна ситуација у Сомалији је 
нестабилна. Снаге Афричке мисије у Сомалији (AMI-
SOM) имају контролу над поморском луком у Мога-
дишу. Безбедносна ситуација у Могадишу и другим 
сомалијским приморским градовима је нестабилна 
због присуства терористичких и криминалних група. 
Присуство војних поморских снага земаља Европске 
уније, Северноатлантског савеза, Русије, Кине и дру-
гих земаља у зони операције, знатно смањује безбед-
носне ризике и претње на мору.  

Безбедносна ситуација у зони одговорности при-
падника поморских снага у мисији EUNAVFOR ATA-
LANTA је стабилна. Карактерише је значајан пад ак-
тивности пиратских група.  

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. 

9. Мисија Европске уније за обуку безбедносних 
снага Малија (EUTM Mali) 

Војска Србије је на основу позива ЕУ, отпочела 
ангажовање у EUTM Mali од децембра 2014. године, 
у саставу контингента Оружаних снага СР Немачке, 
ангажовањем медицинског тима на првом нивоу ме-
дицинског збрињавања, у склопу немачке болнице.  

Политичко-безбедносна ситуација у Малију је 
нестабилна и изузетно сложена, јер централна власт 
још увек није успоставила контролу над читавом те-
риторијом. Основни безбедносни ризик представља 
деловање побуњеничких и терористичких групација 
у северном и северо-источном делу земље. Постоје 
индикатори који указују на могућност непосредног 
угрожавања безбедности припадника мисије. 

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. 

10. Мисија Европске уније за обуку безбедносних 
снага Централноафричке Републике (EUTM RCA) 

Мисија Европске уније за обуку безбедносних сна-
га Централноафричке Републике (EUTM RCA) је тре-

ћа операција Европске уније у ЦАР. У прве две, 
EUFOR RCA и EUMAM RCA, Војска Србије учество-
вала је са медицинским тимом (четири лица) на првом 
нивоу здравственог збрињавања припадника мисије.  

Република Србија добила је позив за наставак и 
проширење учешћа за још два припадника Војске 
Србије у EUTM RCA чији је мандат везан за обуку 
безбедносних снага ЦАР и оспособљавање за само-
стално деловање у оквиру својих надлежности. 

Поред тога, од априла 2017. године, по позиву 
Европске уније, Војска Србије ангажује још једног 
официра-лекара на дужности Саветника команданта 
мисије за медицинска питања, чиме су српски офици-
ри преузели све позиције најодговорнијег лица за ме-
дицинска питања у три мисије Европске уније за обу-
ку безбедносних снага земље домаћина.  

Политичко-безбедносна ситуација у ЦАР је и да-
ље нестабилна, а карактеришу је међусобни сукоби 
супротстављених оружаних групација, као и учестали 
напади на припаднике мисије. Новоформиране др-
жавне институције не поседују капацитете за одговор 
на актуелне безбедносне ризике и претње, без назна-
ка да ће се ситуација у скорије време значајније про-
менити. Програм разоружања побуњеника, зa сада, 
одвија се отежано, при чему наоружане групе настоје 
да се реорганизују и задрже позиције и утицај, што 
додатно дестабилизује земљу. Приметан пораст ме-
ђуетничких тензија и последњи сукоби у Бангију ука-
зују на могућност новог погоршања безбедносне си-
туације. Највећи безбедносни ризик по припаднике 
котигента тренутно представља могући сукоб између 
Анти-Балака и припадника муслиманске заједнице. 
Постоје индикатори који указују на могућност угро-
жавања безбедности припадника MO и ВС ангажова-
них у MнOп MINUSCA и EUTM RCA.  

До сада није било угрожавања безбедности анга-
жованих припадника Војске Србије. 

IV. ПРЕГЛЕД МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ 
ОПЕРАЦИЈА У КОЈИМА СЕ ПЛАНИРА 

ПОЧЕТАК АНГАЖОВАЊА У 2018. ГОДИНИ 

1. Мировна операција Уједињених нација 
на Блиском истоку (UNDOF) 

Војска Србије до сада није учествовала у миров-
ној операцији Уједињених нација на Блиском истоку 
(UNDOF).  

Уједињене нације су позив за ангажовање у UN-
DOF доставиле у јулу 2017. године. У току су завр-
шне припреме за упућивање у МнОп једног припад-
ника Војске Србије, на позицију војног посматрача/офи-
цира за везу. 

Припадник Војске Србије биће ангажован на над-
гледању линије раздвајања и прекида ватре између 
сукобљених снага, спречавању обнове сукоба између 
Израела и арапских земаља и истовремено пружање 
помоћи и подршке снагама Уједињених нација на Го-
ланској висоравни и јужном Либану.  

Политичко-безбедносна ситуација у зони опера-
ције UNDOF је изузетно сложена, услед кризе у Си-
рији и нерешених односа између Сирије, Израела и 
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Либана. Безбедносна ситуација на Голанској висо-
равни је нестабилна, а карактерише је велики број ак-
тивности свих сукобљених страна и постоји стална 
опасност од преливања сукоба на територију у зони 
одговорности мисије. Најзначајнији ризици са којима 
се припадници UNDOF сусрећу је ризик од директ-
ног напада, а постоји велика вероватноћа и од инди-
ректног угрожавања безбедности припадника мисије 
UNDOF. Због активности побуњеничких снага и при-
падника радикалних исламистичких група у з/о миси-
је UNDOF, као и напредовања снага ОС Сирије, мо-
же се очекивати повремено погоршавање ситуације 
на Голану.  

До сада није било елемената угрожавања безбед-
ности ангажованих припадника Војске Србије. 

2. Мировна операција Уједињених нација 
у Западној Сахари (MINURSO) 

Војска Србије до сада није учествовала у миров-
ној операцији Уједињених нација у Западној Сахари 
(MINURSO).  

Учешће припадника Војске Србије било би реа-
лизовано на основу евентуалног позива Уједињених 
нација за ангажовање капацитета Министарства од-
бране и Војске Србије у оквиру „Системa спремности 
капацитета за мировне операције Уједињених наци-
ја” (PCRS). 

У систему PCRS аранжмана Уједињених нација 
налазе се капацитети Министарства одбране и Војске 
Србије према следећим категоријама: штабни офици-
ри, војни посматрачи и санитетски тим. 

Политичко-безбедносна ситуација у Западној Са-
хари је релативно стабилна, уз могућност ескалације 
политичке, безбедносне и социјалне кризе, у средње-
рочном периоду. Основни безбедносни ризик могу да 
представљају активности терористичких и криминал-
них организација, као и разне болести карактеристичне 
за тај регион. 

3. Мировна операција Уједињених нација 
у Републици Мали (MINUSMA) 

Војска Србије до сада није учествовала у миров-
ној операцији Уједињених нација у Републици Мали 
(MINUSMA). 

Учешће припадника Војске Србије било би реа-
лизовано на основу евентуалног позива Уједињених 
нација за ангажовање капацитета Министарства од-
бране и Војске Србије у оквиру „Системa спремности 
капацитета за мировне операције Уједињених наци-
ја” (PCRS). 

У систему PCRS аранжмана Уједињених нација 
налазе се капацитети Министарства одбране и Војске 
Србије према следећим категоријама: штабни офици-
ри, војни посматрачи и санитетски тим. 

Политичко-безбедносна ситуација у Малију је 
нестабилна и изузетно сложена, јер централна власт 
још увек није успоставила контролу над читавом те-
риторијом. Основни безбедносни ризик представља 
деловање побуњеничких и терористичких групација 
у северном и северо-источном делу земље. Постоје 

индикатори који указују на могућност непосредног 
угрожавања безбедности припадника мисије. 

4. Мировна операција Уједињених нација 
у Јужном Судану (UNMISS) 

Војска Србије до сада није учествовала у миров-
ној операцији Уједињених нација у Јужном Судану 
(UNMISS). 

Учешће припадника Војске Србије било би реали-
зовано на основу евентуалног позива Уједињених на-
ција за ангажовање капацитета Министарства одбране 
и Војске Србије у оквиру „Системa спремности ка-
пацитета за мировне операције Уједињених нација” 
(PCRS). 

У систему PCRS аранжмана Уједињених нација 
налазе се капацитети Министарства одбране и Војске 
Србије према следећим категоријама: штабни офици-
ри, војни посматрачи и санитетски тим. 

Политичко-безбедносна ситуација у Јужном Су-
дану је нестабилна, због нарушених међуетничких 
односа и односа са суседним Суданом, као и делова-
ња побуњеничких група. Основни безбедносни ризик 
могу да представљају активности криминалних орга-
низација, као и разне болести карактеристичне за тај 
регион. 

5. Мировна операција Уједињених нација 
у Судану (UNAMID) 

Војска Србије до сада није учествовала у мировној 
операцији Уједињених нација у Судану (UNAMID). 

Учешће припадника Војске Србије било би реали-
зовано на основу евентуалног позива Уједињених на-
ција за ангажовање капацитета Министарства одбра-
не и Војске Србије у оквиру „Системa спремности ка-
пацитета за мировне операције Уједињених нација” 
(PCRS). 

У систему PCRS аранжмана Уједињених нација 
налазе се капацитети Министарства одбране и Војске 
Србије према следећим категоријама: штабни офици-
ри, војни посматрачи и санитетски тим. 

Политичко-безбедносна ситуација у Судану је не-
стабилна и карактеришу је унутрашњи сукоби, дело-
вање побуњеничких група, терористичких и крими-
налних организација, тешки животни услови због кли-
матског фактора, као и могућност заразе инфектив-
ним болестима. 

6. Мировна операција Уједињених нација 
у Судану (UNISFA) 

Војска Србије до сада није учествовала у мировној 
операцији Уједињених нација у Судану (UNISFA). 

Учешће припадника Војске Србије било би реализо-
вано на основу евентуалног позива Уједињених нација 
за ангажовање капацитета Министарства одбране и Вој-
ске Србије у оквиру „Системa спремности капацитета за 
мировне операције Уједињених нација” (PCRS). 

У систему PCRS аранжмана Уједињених нација 
налазе се капацитети Министарства одбране и Војске 
Србије према следећим категоријама: штабни офици-
ри, војни посматрачи и санитетски тим. 
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Политичко-безбедносна ситуација у области Абјеу 
у пограничном појасу између Републике Судан и Репу-
блике Јужни Судан је нестабилна. Безбедносни ризик 
за персонал мисије представљају активности крими-
налних и терористичких организација, могућност зара-
зе инфективним болестима и напади на припаднике 
мисије узроковани међуетничким сукобима. 

7. Мировна операција Уједињених нација 
у Џами и Кашмиру (UNMOGIP) 

Војска Србије до сада није учествовала у миров-
ној операцији Уједињених нација у Џаму и Кашмиру 
(UNMOGIP). 

Учешће припадника Војске Србије било би реали-
зовано на основу евентуалног позива Уједињених на-
ција за ангажовање капацитета Министарства одбра-
не и Војске Србије у оквиру „Системa спремности ка-
пацитета за мировне операције Уједињених нација” 
(PCRS). 

У систему PCRS аранжмана Уједињених нација 
налазе се капацитети Министарства одбране и Војске 
Србије према следећим категоријама: штабни офици-
ри, војни посматрачи и санитетски тим. 

Политичко-безбедносна ситуација у Џами и Ка-
шмиру је релативно стабилна, са реалном опасношћу 
од терористичких напада и јавних окупљања која мо-
гу да прерасту у насиље. Наведене активности су че-
ста појава у зони одговорности мисије UNMOGIP, 
али безбедност припадника мисије током реализације 
њихових активности до сада није била угрожена. 

8. Војна операција поморских снага Европске 
уније у Медитерану (EUNAVFOR MED SOPHIA) 

Војска Србије до сада није учествовала у Војној 
операцији поморских снага Европске уније у Меди-
терану (EUNAVFOR MED SOPHIA). 

Учешће припадника Војске Србије било би реа-
лизовано на основу евентуалног позива Европске Уни-
је на позицијама штабних официра у Оперативној Ко-
манди мисије у Риму и штабних официра на броду Ко-
манде снага у Средоземном мору. 

Политичко безбедносна ситуација у Африци, ре-
гиону Сахела и југу централног Медитерана по пита-
њу илегалног транспорта миграната је веома сложе-
на. Затварањем тзв. „балканске руте” повећан је при-
лив миграната путем Средоземља. Основни безбед-
носни ризик за персонал мисије могу представљати 
криминалне организације које се баве илегалним транс-
портом миграната.  

Основни мандат операције је предузимање систе-
матских напора на идентификацији, и спречавању пло-
вила која се користе за шверц и илегалну трговину љу-
ди и спречавању даљег губитка живота миграната. У 
операцији EUNAVFOR MED SOPHIA ангажовани су 
припадници Оружаних снага 24 европске земље. 

9. Цивилне мисије Европске уније за управљање 
кризама 

Министарство унутрашњих послова планира ан-
гажовање шест полицијских службеника у некој од 

цивилних мисија Европске уније за управљање кри-
зама. Ангажовање у конкретној мисији зависиће од 
позива ЕУ, као и расположивих капацитета Мини-
старства унутрашњих послова. 

10. Хуманитарне операције 

Министарство одбране и Војска Србије изража-
вају спремност да по потреби ангажују припаднике 
Војске Србије у хуманитарним операцијама.  

Ангажовање у конкретној мисији зависиће од по-
зива међународне организације, регионалне иниција-
тиве чији је Република Србија члан и/или државе ко-
ју је задесила природна катастрофа, техничко-техно-
лошка и друга несрећа, као и расположивих ресурса 
Министарства одбране и Војске Србије. 

V. ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ УПОТРЕБОМ 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ 
У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

У 2018. ГОДИНИ 

Одредбом члана 5. тачка 4. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 − др. 
закон, 104/09 − др. закон и 10/15), прописано је да се 
одбрана земље остварује учешћем у мултинационал-
ним операцијама. Учешћем у мултинационалним опе-
рацијама испуњавају се међународно прихваћене оба-
везе, које произилазе из чланства Републике Србије у 
Уједињеним нацијама и другим међународним органи-
зацијама, и тиме се шаље и сигнал о политичкој зрело-
сти и стабилности земље и њених институција.  

Учешће припадника Војске Србије у мултинаци-
оналним операцијама Уједињених нација и Европске 
уније важан је елемент спољне политике Републике 
Србије, који увелико доприноси да се Република Ср-
бија у односима са државама чланицама Уједињених на-
ција и Европске уније третира као равноправни партнер. 

Ангажовањем припадника Војске Србије и других 
снага одбране у мултинационалним операцијама под 
мандатом Европске уније, у оквиру Заједничке безбед-
носне и одбрамбене политике, Република Србија се ин-
тегрише у ову важну област активности Европске уније 
и истовремено јача своје безбедносне капацитете на пу-
ту чланства у Европску унију. 

Учешћем припадника Војске Србије и других сна-
га одбране у мултинационалним операцијама, Репу-
блика Србија потврђује интерес и намеру да конкрет-
но допринесе светској, европској и регионалној без-
бедности и поштовању међународног права и мира. 

Припадници Војске Србије учешћем у мултинаци-
оналним операцијама су у прилици да провере достиг-
нути ниво развоја оперативних и функционалних спо-
собности у реалним условима оперативне употребе 
снага у зонама мисије, тестирају до сада стечена иску-
ства у пракси, стекну непосредан увид у достигнут раз-
вој страних оружаних снага – партнера у мисијама и 
кроз размену искуства са припадницима оружаних сна-
га других држава доприносе развоју свеукупне интеро-
перабилности Војске Србије. Поред тога, упознају се 
са стандардним оперативним процедурама дневног 
функционисања и оперативне употребе снага у међу-
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народном окружењу, чиме се у перспективи олакшава 
интегрисање наших снага у мултинационалне саставе 
и прилагођава начин рада светским стандардима. 

Министарство унутрашњих послова има директне 
користи од полицијских службеника који се враћају 
обогаћени новим искуствима, али и савременим зна-
њима и вештинама, с обзиром да се у мировним опера-
цијама административне и друге делатности обављају 
уз примену најновијих технологија и електронског по-
словања. Поред тога, полицијски службеници стичу 
знања о стандардизованим полицијским процедурама, 
чиме се у перспективи унапређују капацитети у обла-
сти међународне полицијске сарадње, као и за прила-
гођавање начина рада савременим стандардима. 

VI. РАСПОЛОЖИВЕ СНАГЕ, МАТЕРИЈАЛНА 
И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

У 2018. ГОДИНИ 

Годишњим планом употребе Војске Србије и 
других снага одбране у мултинационалним операци-
јама у 2018. години планирано је упућивање до 700 
припадника Војске Србије и 11 припадника Мини-
старства унутрашњих послова у мултинационалним 
операцијама Уједињених нација и Европске уније.  

Војска Србије планира да у 2018. години у мул-
тинационалним операцијама Уједињених нација и 
Европске уније ангажује снаге према следећем: војни 
посматрачи, штабни официри и подофицири, меди-
цинско особље у санитетским тимовима и војној бол-
ници, јединице нивоа пешадијског одељења, пеша-
дијског вода и пешадијске чете и аутономни тим за 
заштиту бродова. 

Министарство одбране, Војска Србије и Мини-
старство унутрашњих послова располажу људством, 
обученим и опремљеним према захтеваним стандар-
дима за учешће у мултинационалним операцијама, 
према динамици и структури Годишњег плана упо-
требе Војске Србије и других снага одбране у мулти-
националним операцијама у 2018. години. 

За реализацију Годишњег плана употребе Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама у 2018. години, потребна су финансијска 
средства у износу од 2.337.072.000,00 динара, која су 
обезбеђена по следећем: 

– износ од 1.755.339.000,00 динара Законом о бу-
џету Републике Србије за 2018. годину, у оквиру раз-
дела Министарство одбране, програм „Операције и 
функционисање Министарства одбране и Војске Ср-
бије”, функција Војна одбрана, програмска активност 
„Мултинационалне операције”, 

– износ од 515.474.000,00 динара од уплата које ће 
бити извршене од стране Уједињених нација на име 
надокнаде за учешће припадника Војске Србије у мул-
тинационалним операцијама у 2018. години, које ће 
бити евидентиране као коректуре расхода по конту 
економске класификације 424 – „специјализоване ус-
луге”, у оквиру раздела Министарство одбране и  

– износ од 66.259.000,00 динара Законом о буџе-
ту Републике Србије за 2018. годину, у оквиру разде-
ла Министарства унутрашњих послова. 

Припадници Војске Србије који буду упућени у 
мултинационалне операције током 2018. године, у 
складу са мандатом мултинационалних операција, а 
на основу Годишњег плана употребе Војске Србије и 
других снага одбране у мултинационалним операци-
јама у 2018. години, настављају ангажовање и у 2019. 
години, до усвајања Годишњег плана употребе Вој-
ске Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама у 2019. години. 

188. 
На основу члана 140. Устава Републике Србије, 

члана 8. став 3. Закона о употреби Војске Србије и 
других снага одбране у мултинационалним операција-
ма ван граница Републике Србије („Службени гласник 
РС”, број 88/09) и члана 8. став 1. Закона о Народној 
скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10), 

Народна скупштина Републике Србије, на Четвр-
тој седници Првог редовног заседања у 2018. години, 
одржаној 27. априла 2018. години, донела је 

О Д Л У К У2 
о учешћу припадника Војске Србије 
у мултинационалним операцијама 

у 2018. години 

1. Одобрава се учешће припадника Војске Србије 
у мултинационалним операцијама током 2018. годи-
не, и то у: 

1.1. Мировна операција Уједињених нација у Ре-
публици Либерији (UNMIL), 

1.2. Мировна операција Уједињених нација у Де-
мократској Републици Конго (MONUSCO), 

1.3. Мировна операција Уједињених нација у Ре-
публици Либан (UNIFIL), 

1.4. Мировна операција Уједињених нација у Ре-
публици Кипар (UNFICYP), 

1.5. Мировна операција Уједињених нација на 
Блиском истоку (UNTSO), 

1.6. Мировна операција Уједињених нација у За-
падној Сахари (MINURSO), 

1.7. Мировна операција Уједињених нација у Ре-
публици Мали (MINUSMA), 

1.8. Мировна операција Уједињених нација у Ју-
жном Судану (UNMISS), 

1.9. Мировна операција Уједињених нација у Су-
дану (UNAMID), 

1.10. Мировна операција Уједињених нација у 
Судану (UNISFA), 

1.11. Мировна операција Уједињених нација у 
Џами и Кашмиру (UNMOGIP), 

1.12. Мировна операција Уједињених нација на 
Блиском истоку (UNDOF), 

1.13. Мировна операција Уједињених нација у 
Централноафричкој Републици (MINUSCA), 

1.14. Мисија Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Сомалије (EUTM Somalia), 
__________ 

2 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 31 од 27. 
априла 2018. године. 
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1.15. Војна операција поморских снага Европске 
уније у Сомалији (EUNAVFOR АTALANTA), 

1.16. Мисија Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Малија (EUTM Mali), 

1.17. Мисија Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Централноафричке Републике (EUТM 
RCA), 

1.18. Војна операција поморских снага Европске 
уније у Медитерану (EUNAVFOR MED SOPHIA) и 

1.19. Хуманитарним операцијама. 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”. 

РС број 24 
У Београду,  27. априла 2018. године 

Народна скупштина Републике Србије 
Председник 

Маја Гојковић, с. р. 

189. 
На основу члана 5. став 3. Правилника о услови-

ма за вршење делатности верске службе у Војсци Ср-
бије („Службени војни лист”, бр. 17/14 и 1/16), мини-
стар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НОРМАТИВУ ПОТРО-
ШНОГ МАТЕРИЈАЛА И АРТИКАЛА НЕОП-
ХОДНИХ ЗА ВРШЕЊЕ БОГОСЛУЖБЕНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1. У Одлуци о нормативу потрошног материјала 
и артикала неопходних за вршење богослужбених де-
латности („Службени војни лист”, број 10/16), у тач-
ки 2. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно, због специфичности здравствене уста-
нове, броја болесника и већег броја богослужења, за 
потребе православног богослужбеног простора у Вој-
номедицинској академији, припадајуће количине ви-
на литургијског, тамјана мирисног, свећа престоних 
воштаних и свећа обичних воштаних увећавају се за 
50%.”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 9-255 
У Београду, 17. маја 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

190. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној упра-

ви („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 
99/14) и члана 29. Уредбе о начелима и критеријумима 
за унутрашње уређење и систематизацију радних места 
у Министарству одбране („Службени гласник РС”, број 
106/08), а у вези са чланом 4. Правилника о безбедности 
војних учесника у саобраћају на путевима („Службени 
војни лист”, број 10/14), министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ВОЈНИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ 

1. У Министарству одбране образује се Савет за 
безбедност војних учесника у саобраћају (у даљем тек-
сту: Савет) као саветодавни орган министра одбране. 

2. Савет разматра питања која се односе на: орга-
низацију система безбедности војних учесника у сао-
браћају и предлаже мере за њихово унапређење; пра-
ћење система безбедности саобраћаја у Републици Ср-
бији и његов утицај на безбедност војних учесника у 
саобраћају и предлаже мере превенције за побољшање 
безбедности војних учесника у саобраћају; покретање 
кампање у области безбедности војних учесника у сао-
браћају у координацији са другим субјектима у Репу-
блици Србији и разматра најсложенија питања из 
области безбедности војних учесника у саобраћају и 
даје препоруке за доношење одговарајућих одлука. 

3. Савет има 17 чланова, укључујући председни-
ка, заменика председника и секретара. 

Председник Савета је заменик начелника Гене-
ралштаба Војске Србије. 

Заменик председника Савета је начелник Управе 
за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије. 

Секретар Савета је референт одређен за послове 
безбедности саобраћаја у Одељењу за саобраћај и 
транспорт у Управи за логистику (Ј-4) Генералштаба 
Војске Србије. 

Остали чланови Савета су: 
1) представник Сектора за материјалне ресурсе 

Министарства одбране; 
2) представник Управе за војно здравство Мини-

старства одбране; 
3) представник Универзитета одбране; 
4) представник Управе за односе са јавношћу 

Министарства одбране; 
5) представник Управе за логистику (Ј-4) Гене-

ралштаба Војске Србије; 
6) представник Управе Војне полиције Генерал-

штаба Војске Србије; 
7) представник Команде Копнене војске; 
8) представник Команде Ратног ваздухопловства 

и противваздухопловне одбране; 
9) представник Команде за обуку; 
10) представник Гарде; 
11) представник Агенције за безбедност саобра-

ћаја Републике Србије; 
12) представник Управе саобраћајне полиције 

МУП-а Републике Србије; 
13) представник Саобраћајног факултета Универ-

зитета у Београду; 
14) представник Факултета техничких наука Уни-

верзитета у Новом Саду. 
4. Седнице Савета, по потреби, а најмање два пута 

годишње сазива и њима руководи председник Савета. 
5. Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Савета обавља Одељење за саобраћај и 
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транспорт Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба 
Војске Србије. 

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о образовању Савета за безбедност вој-
них учесника у саобраћају („Службени војни лист”, 
број 32/10). 

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

Број 3241-24 
У Београду, 22. маја 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

191. 
На основу члана 9. став 2. тачка 4) Закона о тај-

ности података („Службени гласник РС”, број 104/09), 
министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ 

1. Ознаком степена тајности „ПОВЕРЉИВО” 
означава се Наређење за израду Плана задатака и мера 
за мобилизацију Министарства одбране, Иницијалне 
директиве за планирање мобилизације војних јединица 
и војних установа Министарства одбране, Мобилиза-
цијске процене Министарства одбране и Извода доку-
мената који су полазна основа за израду Плана задата-
ка и мера за мобилизацију основних, посебних и ужих 
унутрашњих јединица Министарства одбране и органа 
управе у саставу Министарства одбране. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном војном ли-
сту”. 

О б р а з л о ж е њ е  

Наређење за израду Плана задатака и мера за мо-
билизацију Министарства одбране, Иницијалне ди-
рективе за планирање мобилизације војних јединица 
и војних установа Министарства одбране, Мобилиза-
цијске процене Министарства одбране и Извода до-
кумената који су полазна основа за израду Плана за-
датака и мера за мобилизацију основних, посебних и 
ужих унутрашњих јединица Министарства одбране и 
органа управе у саставу Министарства одбране, садр-
жи тајне податке намењене за израду наведених до-
кумената а који се односе на одбрамбене послове, си-
стеме, уређаје, пројекте и планове од значаја за без-
бедност Републике Србије, чијим би откривањем не-
овлашћеном лицу настала штета по интересе Репу-
блике Србије. 

Тајни подаци садржани у наведеном наређењу не 
треба да буду доступни јавности, јер је потреба за-
штите одбрамбених послова Републике Србије у кон-
кретном случају значајнија од интереса за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. 

Број 823-2 
У Београду, 24. маја 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

192. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-196 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском заставнику прве класе  

АНТИЋ Раденка ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

193. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-198 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском пуковнику 

ФИЛИПОВИЋ Станоја ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

194. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-199 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација 

МАРКОВИЋ Стајка ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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195. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-200 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 

КОЦИЋ Благоја ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

196. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-201 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 

МИЛЕНКОВИЋ Раденка ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

197. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-202 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 

САЛОПЕК Вида ЗЛАТКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

198. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-225 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику авијације 

АНТОНИЋ Владимира СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

199. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-237 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе 

ГАЈИЋ Петра ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

200. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-238 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАЈА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору телекомуникација 

ВАСИЛЕВСКИ Спасета НЕБОЈШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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201. 
Н А Р Е Д Б А  број 18-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу чланa 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 
36. Правилника о војним спомен-медаљама и војним 
споменицама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 7/11, 
7/13, 2/14 и 16/14) и у складу са предлогом Управе за 
међународну војну сарадњу Сектора за политику 
одбране 

д о д е љ у ј е  с е 

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС 
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Изасланику одбране Руске Федерације у Републици Ср-
бији 
пуковнику 
Андреју Андрејевичу Киндјакову. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу”. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

202. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-125 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 17. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  

Професионалне припаднике Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију 
који послују по принципу стицања и расподеле до-
хотка, у трајању од седам дана, за пружену помоћ 
повређеном грађанину, 

водника 
ВУЛИЋ Ивана АЛЕКСАНДРА; 

разводника 
ПАВЛОВИЋ Дарка ДИЈАНУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу”. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

203. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-134 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 19. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалне припаднике Војске Србије, држав-

не службенике и намештенике, са једним чланом поро-
дице или пратиоцем неновчаном наградом – боравак у 
објектима Министарства одбране и Војске Србије на-
мењеним за одмор и рекреацију који послују по прин-
ципу стицања и расподеле дохотка, у трајању од седам 
дана, за резултате постигнуте у раду у Министарству 
одбране и изградњи и јачању Војске Србије, поводом 
прославе Дана Војске Србије, 

потпуковнике: 
БОГОСАВЉЕВИЋ Александра ДРАГАНА, 
БУРЗИЋ Халида ЕДХАМА, 
ПЕТРОВИЋ Слободана СРЂАНА; 

мајора 
АЛЕКСИЋ Милана САШУ; 

војне службенике: 
БАРАЋ Милоша ДЕЈАНА, 
БОГДАНОВИЋ Недељка ВЕЛИСАВА, 
ЖЕГАРАЦ Јована НИКШУ, 
ЖИВАНОВИЋ Милисава СРЂАНА, 
ЖИВАНЧЕВИЋ Станисаве ЗОРИЦУ, 
ЛАСЛО Јенета МАРИЈУ, 
МИЛОВАНОВИЋ Војислава ЗОРАНА, 
МИЛОШЕВИЋ Драгослава ВЕРУ, 
ПОПОВИЋ Драгана МИРОЉУБА, 
САЈНКАР-ВЕЛЕВИЋ Мартина ЛИДИЈУ, 
СИМИЋ Данила ДЕЈАНА, 
СТАРЧЕВИЋ Петра ДУШКА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу”. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

204. 
Н А Р Е Д Б А  број 240-30 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. МАЈА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
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Професионалног припадника Војске Србије са јед-
ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране и 
Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију који 
послују по принципу стицања и расподеле дохотка, у 
трајању од седам дана, на предлог Управе за војно 
здравство, а поводом 12. маја – Светског дана сестрин-
ства, 
војног службеника 
МИЛОВАНОВИЋ Радована ВЕРИЦУ. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу”. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

205. 
Н А Р Е Д Б А  број 454-152 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. МАЈА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), члана 62а и члана 
62б став 4. Правилника о признањима и неновчаним 
наградама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 
13/16 и 13/17), 

Н А Г Р А Ђ У Ј Е М  
Професионалног припаднике Војске Србије, са јед-

ним чланом породице или пратиоцем неновчаном на-
градом – боравак у објектима Министарства одбране и 
Војске Србије намењеним за одмор и рекреацију који 
послују по принципу стицања и расподеле дохотка, у 
трајању од седам дана, за резултате постигнуте у раду 
у Министарству одбране и изградњи и јачању Војске 
Србије, поводом обележавања Дана Војне штампарије, 
војног службеника 
МИШКОВИЋ Живка РАДОВАНА. 

Ова наредба објављује се у „Службеном војном 
листу”. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

206. 
Н А Р Е Д Б А  број 2186-2 

НАЧЕЛНИКА КАБИНЕТА НАЧЕЛНИКА 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 12. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 
На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 4/16) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
заставнику прве класе телекомуникација 
САНДИЋ Бранка БОГДАНУ. 

Н а ч е л н и к   
пуковник 
Стеван Котарлић, с. р. 

207. 
Н А Р Е Д Б А  број 2440-3 

НАЧЕЛНИКА КАБИНЕТА НАЧЕЛНИКА 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 12. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 
На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 4/16) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
заставнику информатичке службе 
СПАСЕНИЋ Мирослава НЕБОЈШИ. 

Н а ч е л н и к   
пуковник 
Стеван Котарлић, с. р. 

208. 
Н А Р Е Д Б А  број 03/527-32 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОПЕРАТИВНЕ 
ПОСЛОВЕ (Ј-3) ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 16. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Службе-
ни војни лист”, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј е  с е 
у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставник 
МИЛОЈКОВИЋ Живка БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године. 

Н а ч е л н и к   
бригадни генерал 
Душко Жарковић, с. р. 

209. 
Н А Р Е Д Б А  број 155-66 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преноше-

њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Службе-
ни војни лист”, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 
у чин пешадијског заставника прве класе 
заставници: 
ВУЈАТОВИЋ Вељка ОЛЕГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ГРОЗДАНОВСКИ Јованчета НЕНАД. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЈАНКОВИЋ Драгољуба МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЈАЊИЋ Драгана ЗОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
КОВАЧЕВИЋ Мирољуба НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
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ЛУКИЋ Милорада ЗОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
МИКОВИЋ Љубомира ИГОР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИРКОВИЋ Илије ТОДЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
РАБРЕНОВИЋ Милета ДРАГОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Миодрага ВИКТОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин пешадијског заставника  
старији водници прве класе: 
АНЂЕЛИЋ Видоја БОГДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
БАБИЋ Лазара БРАНИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ДЕВИЋ Ђорђа АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Далибора ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЂУРИЋ Братислава САЊА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ИВКОВИЋ Мирослава ДРАГОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018 године; 
ЈОВАНОВИЋ Живана СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЈОКСИМОВИЋ Ивана НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЈОКСИМОВИЋ Милорада МИРЈАНА. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018 године; 
КОСТИЋ Винка МИРОЉУБ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ПАНТЕЛИЋ Симеуна ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ПЕЈЧИЋ Вукашина ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПЕТКОВИЋ Момчила ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТЕФАНОВИЋ Драгана НОВИЦА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ТЕШОВИЋ Михаила ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ШАШИЋ Бранка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставник 
МАРТИЋ Живорада БОГОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника инжињерије 
старији водник прве класе 
РИСТИЋ Драгана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин заставника прве класе техничке службе 
заставник 
КОСТИЋ Мирослава ДРАГИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
АНТИЋ Зорана СЛАЂАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин интендантског заставника  
старији водник прве класе 
КУЗМАНОВИЋ Петра ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставник 
СПАСОЈЕВИЋ Живојина ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин заставника саобраћајне службе 
старији водници прве класе: 
ЂОКИЋ Витомира БОГДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
МИЛОЈКОВИЋ Златибора ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
НИКОЛИЋ Драгана НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Н а ч е л н и к   
пуковник 
Рајко Миловановић, с. р. 

210. 
Н А Р Е Д Б А  број 4-86 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 18. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 6) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставници: 
ПАВЛОВИЋ Стојмена НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ТРАЈКОВИЋ Мирка СРБА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
АЛЕКСИЋ Слободана ЗЛАТКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
БОЈОВИЋ Драгише ВЕСЕЛИН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ГУБЕРИНИЋ Богдана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ДЕСПОТОВИЋ Петра МАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЂУРОВ Кирила БОБАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
КНЕЖЕВИЋ Перка НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МАКСИМОВИЋ Владимира ПЕРИЦА. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
МИЛАДИНОВИЋ Златомира БОЈАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МИТИЋ Вукосава ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
МИХАЈЛОВИЋ Мирослава НЕБОЈША. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
НЕДИЋ Николе РАДЕ. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 



Страна 552 – Број 18 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 29. мај 2018.
 

ПОПОВИЋ Милета ЗДРАВКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РАДИЋ Миладина НОВИЦА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
РИСТИЋ Станише ЗОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Славка ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТОЈАНОВИЋ Момира НЕГОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
СТОЈАНОВИЋ Стојана ДРАГОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ТОМАШЕВИЋ Здравка ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ШАУЛА Милана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ЂОРЂЕВИЋ Александра РАДОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЛЕКИЋ Љубише ДРАГОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИЛОШЕВИЋ Љубише НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ПАУНОВИЋ Мирољуба СРБОЉУБ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Миодрага ИВИЦА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ТАСИЋ Јовице ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
ФИЛИПОВИЋ Драгише ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЦЕКИЋ Мирољуба НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин пешадијског старијег водника 
водници: 
АНТОНИЈЕВИЋ Зорана ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ВЕЉКОВИЋ Раде НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ВЛАДИМИРОВ Ванчета ТОНИ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ВУЧКОВИЋ Божидара ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ГРКОВИЋ Богољуба СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ДЕНЧИЋ Божидара САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ДРОБАЦ Драге ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Слободана МАРКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ИВАНОВ Станка ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
КОВАЧЕВИЋ Зоре МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
КОСТИЋ Славољуба АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МАРКОВИЋ Љубише МИЛАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИЈАИЛОВИЋ Александра ДРАГАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

МИТИЋ Радосава ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
ПАВЛОВИЋ Драгослава БОЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ПАПИЋ Миланка МИЛОЈЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ПАУЉЕВИЋ Дениса ВАЊА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
СТЕВАНОВИЋ Славка САШКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
СТОЈКОВИЋ Момира НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
УРОШЕВИЋ Јовице ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ФИШТЕШ Михаља НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин  заставника прве класе оклопних јединица 
заставници: 
МИЛИЋЕВИЋ Миладина БОБАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ТРИВУНОВИЋ Стевана НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин заставника оклопних јединица 
старији водници прве класе: 
ВЕЛИЧКОВИЋ Зорана МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ВУКСАН Љубомира ЗОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ИЛИЋ Душана РАДИВОЈЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЈОВАНОВИЋ Миле АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЈОВИЋ Новице АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
КОСТИЋ Слободана СТЕВИЦА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ТОМИЋ Драгана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин старијег водника прве класе оклопних једи-
ница 
старији водници: 
КОСТИЋ Радослава МАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РАДОВАНОВИЋ Станоја МИОДРАГ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
у чин старијег водника оклопних јединица 
водници: 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Ненада АЛЕКСАНДАР. Унапре-
ђује се са даном 23. априла 2018. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Николе БРАТИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 

у чин артиљеријског заставника прве класе 
заставници: 
БЕЛИНА Ивана ВЛАДИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЂУКИЋ Николе ГОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
ПАНТИЋ Петра МИЛИЈА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
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у чин артиљеријског заставника 
старији водници прве класе: 
ИГЊАТОВИЋ Данила ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИЛОЈЕВИЋ Животе НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
НЕРАНЏИЋ Миодрага БОЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ТОДОРОВИЋ Видосава ЗВОНКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
МАРКОВИЋ Синише МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
НЕДОВИЋ Стеве МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
НИКОЛИЋ Светислава МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РАДЕНКОВИЋ Жарка СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТОШИЋ Новице ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водници: 
АДАМОВИЋ Љубише ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СИМИЋ Мирослава ИВИЦА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин инжињеријског заставника прве класе 
заставник 
ГЕРАТОВИЋ Живана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин инжињеријског заставника 
старији водници прве класе: 
ДИМИТРОВ Ивана МИКИЦА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИЛАНОВИЋ Зорана ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПАВЛОВИЋ Зарије САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ЈАНКОВИЋ Миленка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СМИЉКОВИЋ Томислава МАРЈАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника артиљеријско-ракетних једини-
ца за противваздухопловна дејства 
старији водници прве класе: 
БАНДА Нинослава НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
НИКОЛИЋ Гордана НЕМАЊА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СЕКУЛИЋ Драгослава ВЕЛИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско- 
-ракетних јединица за противваздухопловна дејства 
старији водник 
ЗДРАВКОВИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника речних јединица 
старији водник прве класе  
ИЛИЧИЋ Мише ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 

у чин старијег водника прве класе речних јединица 
старији водник  
МЛАДЕНОВИЋ Слободана СИНИША. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника телекомуникација 
старији водници прве класе: 
ВИДОЈКОВИЋ Добрија БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Љубише САША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЈОВИЋ Миливоја ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
КАШЕРИЋ Велимира ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
КОСТАДИНОВ Милка БОРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИЛИЋ Видоја МИЛАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
МУЈОВИЋ Милована ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РАДИВОЈЕВИЋ Петра ВЕРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
САВИЋ Владимира МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
СИМИЋ Градимира ПЕТАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Милорада ДУШАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
СТОЈАНКИЋ Милана СВЕТОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин старијег водника прве класе телекомуника-
ција 
старији водници: 
АРСИЋ Благоја СЛАВИЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ВУЧКОВИЋ Миливоја РАДОВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МАНОЈЛОВИЋ Душанa ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
РЕЉИЋ Милорада ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Станоила ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин  старијег водника телекомуникација 
водник 
МАКСИМОВИЋ Живадина БОЈАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
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у чин  заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
РАНЂЕЛОВ Цветана ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин старијег водника прве класе ваздушног ос-
матрања и јављања 
старији водник 
СТАНКОВИЋ Момчила НЕНАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године. 
у чин старијег водника прве класе атомско-био-
лошко-хемијске службе 
старији водник 
МАШИЋ Александра ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин заставника прве класе техничке службе 
заставници: 
ВИДОЈЕВИЋ Драгомира ИГОР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
НОВАК Николе РАДОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
у чин заставника техничке службе 
старији водници прве класе: 
ДУБИЋ Милоја СРЂАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
КАШИЋ Обрада САША. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
КОВАЧЕВИЋ Ђуре МИЛОРАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
КРСТИЋ Зорана ЖАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2018. године; 
МИЛУТИНОВИЋ Слободана РАНКО. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
НОВАКОВИЋ Томислава БРАНКО. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ТРАЈКОВИЋ Миливоја ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЦВЕТАНОВИЋ Петронија ДАРКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин старијег водника прве класе техничке службе 
старији водници: 
ВУКОТИЋ Драгољуба МИЛОРАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЈАНКОВИЋ Слободана СРЂАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Драгана БОЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
у чин старијег водника техничке службе 
водници: 
КОВАЧЕВИЋ Миодрага ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Јована ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЋОПИЋ Душана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
у чин  интендантског заставника  
старији водници прве класе: 
ЈАНКОВИЋ Властимира ДРАГОМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

 
СТАНКОВИЋ Цветка ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ТОДОРОВИЋ Миодрага МИРОСЛАВ. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
ТОМИЋ Драгослава БОБАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ТОМОВИЋ Слободана ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе  
старији водници: 
ЗЛАТАНОВИЋ Душана НИНОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ЈАУКОВИЋ Бранка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ Спасоја ВЛАДИМИР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 

у чин санитетског заставника  
старији водници прве класе: 
МАРЧИЋ Спире СРЕЋКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ТОШКОВИЋ Милована НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе  
старији водник 
КРСТИЋ Слободана ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставник 
СТАНКОВИЋ Миле НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин  заставника саобраћајне службе 
старији водници прве класе: 
БЕШЕВИЋ Тихомира ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТОЈАНОВИЋ Раде САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне службе 
старији водници: 
ЛАЗИЋ Љубомирa ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРОВИЋ Слободана ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин старијег водника саобраћајне службе 
водници: 
ЈОВИЧИЋ Миладина СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МИЛАНОВИЋ Вујадина ЉУБОМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године. 

К о м а н д а н т   
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, 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”, Београд, Ресавска 40б 
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