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292. 
На основу члана 39. Уредбе о начину остварива-

ња права из здравственог осигурања војних осигура-
ника и чланова њихових породица („Службени лист 
СРЈ”, број 36/94), министар одбране прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗДРАВСТВЕНОЈ 

ЗАШТИТИ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА И 
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 

Члан 1. 
У Правилнику о здравственој заштити војних оси- 

гураника и чланова њихових породица („Службени 
војни лист”, бр. 31/94, 11/96, 23/98, 2/06 и 25/18), у 
Прилогу ЛИСТА ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕ-
ДА ЗА УПУЋИВАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА 
НА ЛЕЧЕЊЕ У ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У 
ИНОСТРАНСТВУ, после редног броја 19, додају се 
редни бројеви 20-24, који гласе: 
 

20. 
Генетско саветовање 
– примарно генетско 
обољење 

Quantitative Genomic 
Medicine Laboratories, S. L. 
Joan XXIII, 10, 08950 
Esplugues del Liobregat, 
Barcelona, Espana 

21. 
Генетско саветовање 
– примарно генетско 
обољење 

Erasmus MC – 
Universitair Medisch 
Centrum Rotterdam, 3000 
CA Rotterdam, PO box 
2040, The Netherlands 

22. 
Генетско саветовање 
– примарно генетско 
обољење 

Klinični  inšitut za 
medicinsko genetiko, 
Univerzitetni Klinični center 
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 
1000 Ljubljana, Slovenija 

23. Контролни преглед – 
обољење јетре 

General Paediatric, 
Paediatric Liver, GI and 
Transplantation, Ospedali 
Riuniti di Bergamo, Largo 
Barozzi 1, 24128 
Bergamo, Italy 

24. 
Спровођење ванте-
лесне оплодње – 
примарни стерилитет 

Prague Fertility Centre, 
Sokolovska 810/304 1,  
190 00 Prague 9, Česka 
republika 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 832-26 
У Београду, 21. јуна 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

293. 
На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег 

уређења и систематизације формацијских места у Вој-
сци Србије (,,Службени гласник РС”, број 106/08), 
министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 

ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА 
ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА У 

МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о утврђивању елемената формациј-

ских места официра и подофицира у Министарству 
одбране и Војсци Србије (,,Службени војни лист”, 
бр. 18/17, 7/18, 20/18, 4/19 и 10/19), y Прилогу ПРЕ-
ГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА 
ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА, Табела 9 „Елемен-
ти формацијских места у Канцеларији за послове 
безбедности”, мења се и  гласи: 

Елементи формацијских места у Канцеларији  
за послове безбедности 

Табела 9 
Редни
број 

Назив формацијског 
места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 
1. Начелник  пк 6  
2. Начелник одсека пп 9  
3. Начелник групе пп 10  
4. пп 11  
5. мј 12  
6. кп 14  
7. 

Остала 
формацијска места

зк 15  
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Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у ,,Службеном војном листу”.  

Број 967-1 
У Београду, 10. јула 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

294. 
На основу члана 13. Уредбе о основима и мерили-

ма за увећање плате и друга новчана примања припад-
ника Војске Србије и других снага одбране за време 
учешћа у мултинационалним операцијама ван граница 
Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/11), 
министар одбране доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА РИЗИК У СЛУЖБИ  
И КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ГЕОГРАФСКЕ И 
КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ ПРИПАДНИЦИМА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ  
ЗА ВРЕМЕ УЧЕШЋА У МУЛТИНАЦИОНАЛ-  

НИМ ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
1. У Одлуци о одређивању коефицијента за ризик 

у служби и коефицијента за географске и климатске 
услове припадницима Војске Србије и других снага 
одбране за време учешћа у мултинационалним опе-
рацијама ван граница Републике Србије („Службени 
војни лист”, бр. 21/15, 32/15 и 35/17), у тачки 1. 
подтачкa (6) мења се и гласи: 

„(6) у Мировној операцији Уједињених нација на 
Блиском истоку – UNTSO у подручјима са средњим 
ризиком – коефицијент 3,00, у Египту – Исмаилија у 
подручјима са ниским ризиком – коефицијент 2,00; ”.  

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу”. 
 
Број 769-7 
У Београду, 3. јула 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р.  

295. 
На основу члана 14. став 2. тачка 12), а у вези са 

тачком 31) и став 3. Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 – др. закон, 104/09 – 
др. закон, 10/15 и 36/18), а сагласно Инструкцији за 
поступање државних и других званичних представ-
ника Републике Србије на међународним и регионал-
ним скуповима на којима учествују представници 

Привремених институција самоуправe у Приштини 
усвојене Закључком Владе (05 Број: 06-298/2019 од 
18. јануара 2019. године), министар одбране доноси 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПОСТУПАЊЕ ПРИПАДНИКА 

МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  
НА МЕЂУНАРОДНИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ  

СЕ ТИЧУ ШКОЛОВАЊА И РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА 
УСАВРШАВАЊА У ДРЖАВАМА КОЈЕ СУ 
ПРИЗНАЛЕ ЈЕДНОСТРАНО ПРОГЛАШЕНУ 
НЕЗАВИСНОСТ ТЗВ. „КОСОВА”, КАО И У 
МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 
КОЈИМА ЈЕ ТЗВ. „КОСОВО” ПРИМЉЕНО  
У ЧЛАНСТВО ИЛИ ЈЕ ОСТВАРИЛО НЕКИ  

ВИД ФОРМАЛНОГ УЧЕШЋА   

1. Уводне одредбе 
1. Овим упутством уређују се процедуре које се од-

носе на планирање, припрему и  упућивање лица из 
Министарства одбране и Војске Србије, као и праће-
ње њиховог школовања или различитих видова уса-
вршавања (курсеви, семинари, радионице и сл.) у др-
жавама које су признале једнострано проглашену не-
зависност тзв. „Косова”, као и у међународним органи-
зацијама у којима је тзв. „Косово” примљено у члан-
ство или је остварило неки вид формалног учешћа (у 
даљем тексту: „Страни партнер”). 

2. Ово упутство има за циљ стварање услова за до-
следно поштовање Устава Републике Србије од стра-
не припадника Министарства одбране и Војске Ср-
бије у вези са питањем једнострано проглашене неза-
висности тзв. „Републике Косово”, са тежиштем на 
обезбеђењу статусне неутралности, односно избегава-
њу истицања било каквих симбола „државности” тзв. 
„Косова”. 

3. За примену процедура из тачке 1. овог упут-
ства, којима се стварају услови за поштовање  Инструк-
ције за поступање државних и других званичних пред-
ставника Републике Србије на међународним и реги-
оналним скуповима на којима учествују представни-
ци Привремених институција самоуправе у Пришти-
ни од 18. јануара 2019. године (у даљем тексту: „Ин-
струкција”), одговорни су Сектор за људске ресурсе, 
Сектор за политику одбране и Војнообавештајна аген-
ција, као и лица која се предлажу и упућују на пред-
метно школовање односно усавршавање и њихове ма-
тичне организационе јединице Министарства одбране 
и Војске Србије. 

4. Лица из организационих јединица Министар-
ства одбране и Војске Србије одговорних за процеду-
ре које се односе на планирање, припрему и упућива-
ње лица из Министарства одбране и Војске Србије, 
као и праћење њиховог школовања или различитих ви-
дова усавршавања у државама које су признале једно-
страно проглашену независност тзв. „Косова”, као и 
у међународним организацијама у којима је тзв. „Ко-
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сово” примљено у чланство или је остварило неки вид 
формалног учешћа, могу бити санкционисана у скла-
ду са важећим прописима у случају неспровођења про-
цедура прописаних овим упутством. 

2. Поступање у току планирања школовања 
односно усавршавања  

5. У току планског процеса са Страним партнер-
oм, Сектор за политику одбране у сарадњи са Војно-
обавештајном агенцијом и надлежном организацио-
ном јединицом Министарства спољних послова, пре-
дузима мере да се на истом облику школовања или 
усавршавања из тачке 1. овог упутства не нађу исто-
времено представници Министарства одбране и Вој-
ске Србије и представници Привремених институци-
ја самоуправе (у даљем тексту: „ПИС”) у Приштини.  

6. Ради обезбеђења дугорочног планирања и веће 
предвидивости по питању школовања и усавршавања 
припадника Министарства одбране и Војске Србије у 
иностранству, Сектор за политику одбране у сарад-
њи са Сектором за људске ресурсе може са Страним 
партнером планским процесом да дефинише и наиз-
менично упућивање на школовања или усавршавања 
из тачке 1. овог упутства представникa Министар-
ства одбране и Војске Србије и представникa ПИС у 
Приштини.  

7. Имајући у виду да се у појединим центрима за 
школовање односно обуку у исто време, али на разли-
читим активностима школовања или усавршавања мо-
гу наћи и представници Министарства одбране и Вој-
ске Србије и представници ПИС у Приштини, за вре-
ме планског процеса Сектор за политику одбране у са-
радњи са Сектором за људске ресурсе, Војнообавештај-
ном агенцијом и надлежном организационом једини-
цом Министарства спољних послова предузима мере 
да такве случајеве сведе на минимум, а посебно случа-
јеве када центри за школовање односно обуку планира-
ју заједничке активности полазника различитих обли-
ка школовања односно усавршавања. 

8. Под заједничким активностима не подразуме-
вају се случајеви где су лица из Министарства одбра-
не и Војске Србије на другом облику школовања од-
носно усавршавања у односу на представнике ПИС у 
Приштини и немају обједињених наставних или ван-
наставних садржаја, већ само случајно могу срести 
представнике ПИС у Приштини (нпр: у згради, ход-
нику, у оквиру војног комплекса или базе, простори-
ја за ручавање и сл.).  

3. Поступање у току припрема и упућивања на 
школовање односно усавршавање 

9. Пре упућивања припадника Министарства од-
бране и Војске Србије на школовање или усавршавање 
из тачке 1. овог упутства, позивајући се на плански про-
цес из тач. 5, 6. и 7. овог упутства, Сектор за политику 
одбране у сарадњи са Војнообавештајном агенцијом и 
надлежном организационом јединицом Министарства 

спољних послова још једном од Страног партнера зах-
тева информацију о евентуалном учешћу представника 
ПИС у Приштини, како на конкретном виду школова-
ња односно усавршавања на које се упућују лица из Ми-
нистарства одбране и Војске Србије, тако и на другим 
школовањима односно усавршавањима која се времен-
ски и просторно преклапају, а на којима се може очеки-
вати присуство представника ПИС у Приштини.   

10. Поред информације о евентуалном учешћу 
представника ПИС у Приштини, Сектор за политику 
одбране у сарадњи са Војнообавештајном агенцијом 
и надлежном организационом јединицом Министар-
ства спољних послова од Страног партнера тражи и 
комплетан програм школовања односно усавршавања, 
где је потребно навести (осим редовних наставних 
активности) и пратеће активности које су планиране 
за полазнике школовања односно усавршавања (нпр: 
додела сертификата, излети, студијске посете, церемо-
није отварања или затварања, културни дан, инфор-
мативни дан, презентације држава/ентитета чији пред-
ставници се школују итд.) са напоменом да ли тим 
пратећим активностима присуствују и лица која нису 
полазници школовања односно усавршавања, попут 
представника дипломатског кора, као и да ли су по-
звани представници ПИС у Приштини.  

11. Уколико Страни партнер обавести да ће и по-
ред постигнутог договора у планском процесу пред-
ставници ПИС у Приштини бити упућени на школо-
вање односно усавршавање (или се о томе добије по-
уздана информација из других извора), Сектор за по-
литику одбране у сарадњи са Војнообавештајном аген-
цијом и надлежном организационом јединицом Ми-
нистарства спољних послова Страном партнеру упу-
ћује допис у коме инсистира на означавању које не под-
разумева ознаке државности (укључујући и ношење 
униформе са обележјима тзв. „Косова”), а у складу са 
одговарајућим одредбама Инструкције. 

12. У случају да Страни партнер не пружи гаран-
ције да ће представници ПИС у Приштини бити озна-
чени на захтевани начин из тачке 11. овог упутства, 
Сектор за политику одбране израђује и у сарадњи са 
Војнообавештајном агенцијом и надлежном органи-
зационом јединицом Министарства спољних послова 
улаже одговарајући писани приговор (преко амбаса-
де Републике Србије у држави пријема ка Министар-
ству спољних послова и преко изасланства одбране 
Републике Србије, уколико је могуће, ка Министарству 
одбране, односно преко сталног/војног представни-
штва ка седишту међународне организације) пре по-
четка активности. У писаном приговору наводи се да 
ће учешће наше стране изостати у случају да учешће 
представника ПИС у Приштини не буде у складу са 
нашим захтевима прописаним на основу одредаба Ин-
струкције. 

13. Уколико и након званичног писаног пригово-
ра не буде обезбеђена гаранција од Страног партнера 
за адекватно представљање представника ПИС у 
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Приштини, Сектор за људске ресурсе, односно Сек-
тор за политику одбране, прекидају процедуру упу-
ћивања лица из Министарства одбране и Војске Ср-
бије на предметно школовање односно усавршавање. 
Трошкове проистекле из прекида процедуре сноси ор-
ганизациона јединица Министарства одбране и Вој-
ске Србије која би иначе сносила главни део трошко-
ва боравка лица у иностранству. 

14. У случају да Страни партнер не достави ин-
формацију о евентуалном учешћу представника ПИС 
у Приштини на школовању или усавршавању из тачке 
1. овог упутства и поред спроведеног планског про-
цеса и накнадног упита од стране Сектора за полити-
ку одбране, Сектор за људске ресурсе, односно Сек-
тор за политику одбране, поступају на начин пропи-
сан тачком 13. овог упутства.  

15. Приликом израде наређења о упућивању на 
школовање или усавршавање из тачке 1. овог упут-
ства, Сектор за људске ресурсе, односно Сектор за 
политику одбране, израђују посебну тачку која се од-
носи на обавезу познавања и примене Инструкције 
од стране лица којa се на то школовање односно уса-
вршавање упућују. 

16. Сектор за људске ресурсе уговором о школо-
вању или усавршавању из тачке 1. овог упутства де-
финише и обавезу лица из Министарства одбране и 
Војске Србије која се на то школовање односно усавр-
шавање упућују да доследно примењују Инструкци-
ју, и да у супротном следи прекид школовања одно-
сно усавршавања, односно друге мере санкција у скла-
ду са важећим прописима.  

17. Лица упућена на школовање или усавршава-
ње из тачке 1. овог упутства која пропусте да обаве-
сте Сектор за политику одбране, Сектор за људске ре-
сурсе и Војнообавештајну агенцију (преко изаслан-
ства одбране, уколико за то постоје могућности) о 
евентуалном учешћу представника ПИС у Приштини 
на активностима у којима учествују, или то учинe уз 
одлагање или непотпуно, могу бити санкционисана у 
складу са важећим прописима. Обавеза обавештава-
ња поменутих целина односи се и на случајеве када 
Министарство одбране већ располаже информацијом 
о учешћу представника ПИС у Приштини.  

18. Сектор за политику одбране током непосред-
них припрема лица из Министарства одбране и Вој-
ске Србије пред упућивање на школовање или усавр-
шавање из тачке 1. овог упутства обезбеђује детаљне 
смернице по питању обавештавања (изасланства од-
бране, уколико за то постоје могућности, Сектора за 
политику одбране и Сектора за људске ресурсе) у слу-
чајевима појаве представника ПИС у Приштини на 
било којем облику школовања односно усавршавања 
које се реализује у истом центру за школовање одно-
сно обуку. Такође, лицима из Министарства одбране 
и Војске Србије током непосредних припрема пред 
упућивање на школовање односно усавршавање, Сек-
тор за политику одбране детаљно представља одред-
бе Инструкције ради правилног поступања.  

4. Поступање у току праћења школовања  
односно усавршавања 

Поступање у случају појаве представника ПИС 
у Приштини на истом облику школовања 

односно усавршавања са лицима  
из Министарства одбране   

и Војске Србије 
 

19. У случају да од стране Страног партнера није 
било најављено учешће представника ПИС у Пришти-
ни на школовању или усавршавању из тачке 1. овог 
упутства, али се они ипак појаве, лица из Министар-
ства одбране и Војске Србије упућена на школовање 
односно усавршавање у обавези су да одмах и без од-
лагања поступе у складу са одговарајућим одредбама 
Инструкције. 

20. Након поступања сагласно тачки 19. овог упут-
ства, лица из Министарства одбране и Војске Србије 
која су упућена на школовање односно усавршавање 
извештавају, у складу са добијеним смерницама од 
стране Сектора за политику одбране током непосред-
них припрема пред одлазак у иностранство сагласно 
тачки 18. овог упутства, о свом поступку и реакцији 
Страног партнера.  

21. Уколико реакција Страног партнера не буде у 
складу са захтевима дефинисаним на основу одредаба 
Инструкције, Сектор за политику одбране израђује и 
у сарадњи са Војнообавештајном агенцијом и надле-
жном организационом јединицом Министарства спољ-
них послова улаже одговарајући писани приговор (пре-
ко амбасаде Републике Србије у држави пријема ка 
Министарству спољних послова, преко изасланства од-
бране Републике Србије, уколико је могуће, ка Ми-
нистарству одбране, односно преко сталног/војног пред-
ставништва ка седишту међународне организације, као 
и преко лица из Министарства одбране и Војске Ср-
бије која су на предметном школовању односно уса-
вршавању ка центру за школовање односно обуку). У 
приговору се наводи да ће наша страна донети одлу-
ку о престанку школовања односно усавршавања ли-
ца из Министарства одбране и Војске Србије у слу-
чају да учешће представника ПИС у Приштини не бу-
де у складу са нашим захтевима дефинисаним на осно-
ву одредаба Инструкције. 

22. Уколико и након званичног приговора не бу-
де обезбеђена гаранција од Страног партнера за аде-
кватно представљање представника ПИС у Пришти-
ни, министар одбране на основу предлога Сектора за 
људске ресурсе или Сектора за политику одбране 
(зависно од надлежности) доноси одлуку о прекиду 
школовања односно усавршавања лица из Министар-
ства одбране и Војске Србије.  

23. Након окончања поступка предвиђеног тач-
ком 22. овог упутства, министар одбране, на предлог 
Сектора за политику одбране, може упутити протест-
но писмо Страном партнеру.  
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Поступање у случају учешћа представника ПИС у 
Приштини у истом центру за школовање односно 
обуку на активностима различитим од оних у  
којима учествују лица из Министарства одбране  

и Војске Србије 

24. У случају присуства представника ПИС у При-
штини на другим видовима школовања односно усавр-
шавања у истом центру за школовање односно обуку, 
лица из Министарства одбране и Војске Србије која су 
упућена на школовање или усавршавање из тачке 1. 
овог упутства извештавају о наведеном одмах, у скла-
ду са добијеним смерницама од стране Сектора за по-
литику одбране током непосредних припрема пред од-
лазак у иностранство сагласно тачки 18. овог упутства. 

25. У току припреме заједничких активности од 
стране центара за школовање односно обуку са пола-
зницима различитих облика школовања односно усавр-
шавања, где постоји могућност ангажовања и представ-
ника ПИС у Приштини, лица из Министарства одбране 
и Војске Србије упућена на школовање односно уса-
вршавање у обавези су да одмах и без одлагања посту-
пе у складу са одговарајућим одредбама Инструкције.  

26. Након поступања сагласно тачки 25. овог упут-
ства, лица из Министарства одбране и Војске Србије 
која су упућена на школовање односно усавршавање 
извештавају, у складу са добијеним смерницама од 
стране Сектора за политику одбране током непосред-
них припрема пред одлазак у иностранство сагласно 
тачки 18. овог упутства, о свом поступку и реакцији 
Страног партнера.  

27. Уколико реакција Страног партнера не буде у 
складу са захтевима дефинисаним на основу одреда-
ба Инструкције, Сектор за политику одбране израђу-
је и у сарадњи са Војнообавештајном агенцијом и 
надлежном организационом јединицом Министарства 
спољних послова улаже одговарајући писани приго-
вор (преко амбасаде Републике Србије у држави при-
јема ка Министарству спољних послова, преко иза-
сланства одбране Републике Србије, уколико је могу-
ће, ка Министарству одбране, односно преко стал-
ног/војног представништва ка седишту међународне 
организације, као и преко лица из Министарства од-
бране и Војске Србије која су на предметном школо-
вању односно усавршавању ка центру за школовање 
односно обуку). У приговору се наводи да ће наша 
страна донети одлуку о неучешћу лица из Министар-
ства одбране и Војске Србије на заједничкој активно-
сти у случају да учешће представника ПИС у При-
штини не буде у складу са нашим захтевима дефини-
саним на основу одредаба Инструкције. 

28. Уколико и након званичног приговора не бу-
де обезбеђена гаранција од Страног партнера за аде-
кватно представљање представника ПИС у Пришти-
ни, лица из Министарства одбране и Војске Србије 
неће учествовати на заједничкој активности. 

29. Уколико лица из Министарства одбране и Вој-
ске Србије упућена на школовање или усавршавање 
из тачке 1. овог упутства случајно остваре контакт са 

представницима ПИС у Приштини (нпр: у згради, 
ходнику, у оквиру војног комплекса или базе, просто-
рија за ручавање и сл.) са којима нема заједничких 
активности, није потребно спроводити одредбе овог 
упутства. У том случају лица из Министарства од-
бране и Војске Србије комуникацију са представни-
цима ПИС у Приштини у потпуности избегавају. 

5. Прелазне и завршне одредбе 
30. Сектор за политику одбране током општих при-

према пред упућивање на школовање односно усавр-
шавање упознаје лица из Министарства одбране и 
Војске Србије која се упућују на школовање односно 
усавршавање из тачке 1. овог упутства са овим упут-
ством. Такође, Сектор за људске ресурсе и Војнооба-
вештајна агенција, током припрема које врше пред 
упућивање на школовање односно усавршавање, упо-
знају лица са делом овог упутства које се тиче права 
и обавеза тих организационих јединица Министарства 
одбране. 

31. Војнообавештајна агенција обезбеђује да упо-
знавање са овим упутством буде саставни део припре-
ма изасланика одбране пред упућивање на дужност у 
иностранство. 

32. Сектор за људске ресурсе, Сектор за полити-
ку одбране, Војнообавештајна агенција и унутрашње 
јединице Министарства одбране и Војске Србије из 
којих се предлажу и шаљу лица на школовања и уса-
вршавања из тачке 1. овог упутства, по потреби, раз-
мењују информације и предлоге од важности за даљу 
дораду његовог садржаја. Посебно, Сектор за поли-
тику одбране сваке године у септембру сагледава по-
требу за дорадом овог упутства. 

33. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу.”  

Број 95-304 
У Београду, 9. јула 2019. године 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

296. 
На основу члана 19. став 3, члана 52, члана 69. 

став 8, члана 137. и члана 183. став 1. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), 
начелник Генералштаба Војске Србије доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ О СТАЊИМА У 
СЛУЖБИ И ДРУГИМ ОДНОСИМА У СЛУЖБИ 

У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о преношењу овлашћења за решава-
ње о стањима у служби и другим односима у служби 
у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19), 
у тачки 3. алинеје 1) и 2) бришу се. 
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Досадашње алинеје 3), 4), 5) и 6) постају алинеје 
1), 2), 3)  и 4). 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном  листу”. 
 
Број 2125-3 
У Београду, 9. јула 2019. године 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

297. 
У К А З  број 1-21 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 4. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

п р о и з в о д и  с е   
ВАНРЕДНИ КАДЕТ CXXXIX КЛАСЕ  

ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 
 

у чин потпоручника телекомуникација 
ЋУЛИБРК Синише МИЛОШ. Производи се са даном 
12. априла 2019. године. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

298. 
У К А З  број 1-22 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 4. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

п р о и з в о д и  с е   
ВАНРЕДНИ КАДЕТ CXXXIX КЛАСЕ  

ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
у чин потпоручника телекомуникација 
ТУТУШ Драгана ЛУКА. Производи се са даном 24. 
априла 2019. године. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

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

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
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