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568. 
На основу члана 24. став 2. Закона о употреби Војске 

Србије и других снага одбране у мултинационалним опе-
рацијама ван граница Републике Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 88/09 и 36/18) и члана 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис-
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 
44/14 и 30/18 – др. закон), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У∗  
о основима и мерилима за утврђивање месечне 
накнаде за учешће у мултинационалној операцији  
и других новчаних примања припадника Војске 
Србије и других снага одбране за време учешћа  
у мултинационалним операцијама ван граница 

Републике Србије 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
Овом уредбом прописују се основи и мерила за 

утврђивање месечне накнаде за учешће у мултинацио-
налној операцији и других новчаних примања припадни-
ка Војске Србије и других снага одбране за време уче-
шћа у мултинационалним операцијама ван граница Ре-
публике Србије. 

II ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
МЕСЕЧНЕ НАКНАДЕ ЗА УЧЕШЋЕ У 
МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ  
И ДРУГИХ НОВЧАНИХ ПРИМАЊА 

Члан 2. 
Припадницима Војске Србије и других снага од-

бране за време учешћа у мултинационалним операција-
ма ван граница Републике Србије (у даљем тексту: мул-
тинационалне операције), у складу са законом, припада: 

1) месечна накнада за учешће у мултинационалној 
операцији (у даљем тексту: месечна накнада); 

__________ 
∗ Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 80 од 8. новем-
бра 2019. године 

2) накнада за ризик у служби; 
3) накнада за географске и климатске услове; 
4) накнада за исхрану и накнада за реализацију оста-

лих елемената логистичке одрживости. 

Члан 3. 
Основицу за обрачун месечне накнаде, накнаде за 

ризик у служби и накнаде за географске и климатске 
услове утврђује Влада. 

Основица из става 1. овог члана утврђује се у складу 
са износом средстава која су распоређена надлежним ми-
нистарствима и другим органима државне управе, наме-
њена за финансирање трошкова учешћа у мултинацио-
налним операцијама. 

Члан 4. 
Професионалним војним лицима, цивилним лицима, 

припадницима активне резерве (у даљем тексту: припад-
ници Војске Србије) и припадницима других снага од-
бране, за време учешћа у мултинационалним операција-
ма утврђује се месечна накнада множењем коефицијента 
одређеног за учешће у мултинационалној операцији са 
основицом. 

За учешће у мултинационалној операцији, зависно 
од категорије лица, одређује се коефицијент, и то: 

1) за професионална војна лица и припаднике ак-
тивне резерве – према чину; 

2) за цивилна лица и припаднике других снага од-
бране – према степену образовања и ефективног 
радног стажа; 

3) за полицијске службенике Министарства унутра-
шњих послова – према чину, односно звању по-
лицијског службеника.  

Лицу из става 1. овог члана због вршења командне 
или штабне дужности и због вршења специфичне ду-
жности коефицијент одређен за учешће у мултинаци-
оналној операцији увећава се. 

Члан 5. 
Професионалном војном лицу и припаднику актив-

не резерве за учешће у мултинационалној операцији од-
ређује се коефицијент према чину који има, и то: 

1) генерал-мајор .............................................. 7,50 
2) бригадни генерал ........................................ 7,00 
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3) пуковник .....................................................  6,50 
4) потпуковник ...............................................  6,00 
5) мајор ............................................................  5,50 
6) капетан ........................................................  5,00 
7) поручник .....................................................  4,50 
8) потпоручник ...............................................  4,00 
9) заставник прве класе ..................................  3,40 
10) заставник ...................................................  3,30 
11) старији водник прве класе .......................  3,20 
12) старији водник ..........................................  3,10 
13) водник .......................................................  3,00 
14) млађи водник ............................................  2,80 
15) десетар .......................................................  2,70 
16) разводник ..................................................  2,60. 
Припаднику активне резерве који нема чин за уче-

шће у мултинационалној операцији одређује се коефи-
цијент 2,50. 

Члан 6. 
Цивилним лицима и припадницима других снага од-

бране за учешће у мултинационалној операцији одређу-
је се коефицијент према степену образовања прописаном 
за дужност на коју се ангажују у мултинационалној опе-
рацији и навршених година ефективног радног стажа у 
моменту упућивања у мултинационалну операцију, и то: 

1) Студије трећег степена 
(1) до десет година радног стажа ..................  6,30 
(2) преко десет година радног стажа ............  6,50 
2) Студије другог степена 
(1) до десет година радног стажа ..................  5,80 
(2) преко десет година радног стажа ............  6,00 
3) Студије првог степена 
(1) до три године радног стажа .....................  4,00 
(2) преко три до шест година радног стажа .....  4,50 
(3) преко шест до десет година радног стажа ...  5,00 
(4) преко десет година радног стажа ............  5,30 
4) Средње образовање у трајању од четири године  
(1) до четири године радног стажа ...............  3,00 
(2) преко четири до осам година радног стажа ... 3,10 
(3) преко осам до 12 година радног стажа ...  3,20 
(4) преко 12 до 16 година радног стажа .......  3,30 
(5) преко 16 година радног стажа .................  3,40 
5) Средње образовање у трајању од три године  
(1) до три године радног стажа .....................  2,60 
(2) преко три до шест година радног стажа .....  2,70 
(3) преко шест година радног стажа .............  2,80 
6) Основно образовање ..................................  2,50. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, цивилном 

лицу и припаднику других снага одбране које је за време 
службе у мултинационалној операцији распоређено на 
место руководиоца цивилног дела операције, а које је по 
рангу изједначено са рангом команданта војног дела опе-
рације, за учешће у мултинационалној операцији одређу-
је се коефицијент у висини коефицијента одређеног про-

фесионалном војном лицу – команданту војног дела опе-
рације за учешће у мултинационалној операцији, уколи-
ко је то за њега повољније. 

Члан 7. 

Полицијском службенику Министарства унутра-
шњих послова за учешће у мултинационалној операцији 
одређује се коефицијент према чину, односно звању које 
има, и то: 

1) главни полицијски саветник/генерал полиције  7,50 
2) виши полицијски саветник/пуковник полицијe/ 

пуковник ватрогасац .................................  7,00 
3) самостални полицијски саветник/потпуков- 

ник полицијe/потпуковник ватрогасац ....  6,50 
4) полицијски саветник/мајор полицијe/мајор  

ватрогасац ...................................................  6,00 
5) млађи полицијски саветник/капетан полицијe/ 

капетан ватрогасац .....................................  5,50 
6) виши полицијски сарадник/поручник полицијe/ 

поручник ватрогасац/потпоручник ватро- 
гасац ............................................................  5,00 

7) самостални полицијски сарадник/потпоручник 
полицијe/заставник 1. класе ватрогасац ....  4,30 

8) полицијски сарадник/заставник 1. класе 
полицијe/заставник ватрогасац/ ................  3,70 

9) млађи полицијски сарадник/заставник 
полицијe/млађи заставник ватрогасац .....  3,30 

10) виши полицијски референт/водник 1. класе  
 полиције/водник 1. класе ватрогасац ......  3,10 

11) полицијски референт/водник полиције/  
  водник ватрогасац ...................................  2,80 

12) млађи полицијски референт/млађи водник  
 полиције/млађи водник ватрогасац ........  2,60. 

Члан 8. 

Припаднику Војске Србије и других снага одбране 
који врши командну, односно руководећу дужност у 
мултинационалној операцији, у чијем саставу је најмање 
четири лица, коефицијент одређен за учешће у мулти-
националној операцији увећава се због командне, одно-
сно руководеће дужности за 0,40.  

Припаднику Војске Србије и других снага одбране 
који врши дужности заменика лица на командној, одно-
сно руководећој дужности у мултинационалној опера-
цији, у чијем саставу је најмање четири лица, коефици-
јент одређен за учешће у мултинационалној операцији 
увећава се за 0,20. 

Припаднику Војске Србије и других снага одбране 
који врши штабну дужност, коефицијент одређен за уче-
шће у мултинационалној операцији увећава се за 0,30.  

У случају да припадник Војске Србије и других сна-
га одбране може остварити увећања из ст. 1. до 3. овог 
члана по више основа, коефицијент одређен за учешће 
у мултинационалној операцији увећава се по најповољ-
нијем основу. 
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Члан 9. 
Припаднику Војске Србије и других снага одбране 

(осим за медицинско особље), уколико врши специфич-
ну дужност у мултинационалној операцији, коефицијент 
одређен за учешће у мултинационалној операцији увећа-
ва се зависно од специфичне дужности коју обавља, пре-
ма следећем:  

1) пилоту .........................................................  0,60 
2) падобранцу .................................................  0,60 
3) осталом летачком особљу .........................  0,20 
4) лицу укрцаном на брод или друго пловно 

средство ......................................................  0,20 
5) лицу које врши уклањање (деминирање)  

или уништавање неексплодираних  
убојних средстава ......................................  1,00 

6) рониоцу ......................................................  0,50 
7) лицу које врши извиђачка или 

противтерористичка дејства .....................  0,90 
8) лицу која обавља задатке радиолошког, 

хемијског или биолошког извиђања  
и деконтаминације ....................................  0,50. 

Припаднику Војске Србије и других снага одбране 
који обавља задатке и послове по више специфичних 
дужности из става 1. овог члана, коефицијент одређен 
за учешће у мултинационалној операцији увећава се по 
најповољнијем основу. 

Члан 10.  
Медицинском особљу ангажованом у мултинацио-

налној операцији, зависно од специфичне дужности коју 
обавља, коефицијент одређен за учешће у мултинацио-
налној операцији увећава се, и то:  

1) хирург и анестезиолог ...............................  2,50 
2) лекар специјалиста ....................................  2,00 
3) лекар опште праксе (ВСС) ........................  1,50 
4) виши медицински техничар ......................  1,00 
5) инструментар и анестетичар .....................  0,80 
6) медицински техничар ................................  0,60 
7) болничар .....................................................  0,30. 

Члан 11. 

За извршавање задатака у зони мултинационалне 
операције, у отежаним и по безбедност ризичним усло-
вима, опасним по живот и здравље, припаднику Војске 
Србије и других снага одбране припада накнада за ризик 
у служби. 

Накнада за ризик у служби одређује се множењем 
коефицијента одређеног за ризик у служби са основи-
цом. 

Коефицијент из става 2. овог члана одређује се на 
основу званичних процена степена ризика Уједињених 
нација односно Европске уније, зависно од степена ризи-
ка подручја у коме се врши служба, и то:  

1) у подручјима са врло ниским ризиком до ... 1,00 
2) у подручјима са ниским ризиком до ........  2,00 
3) у подручјима са средњим ризиком до .....  3,00 

4) у подручјима са високим ризиком до ....... 4,00 
5) у подручјима са врло високим ризиком до ... 5,00 
6) у подручјима са екстремно високим  

           ризиком до .................................................. 6,00. 

Члан 12. 
У зони мултинационалне операције, зависно од ге-

ографског подручја и климатских специфичности, који 
утичу на услове рада и извршавања задатака (подручје 
високих планина, пустињско, тропско или поларно под-
ручје), припаднику Војске Србије и других снага одбра-
не припада накнада за географске и климатске услове. 

Накнада за географске и климатске услове одређу-
је се множењем коефицијента одређеног за географске и 
климатске услове са основицом. 

Коефицијент из става 2. овог члана одређује се зави-
сно од географских и климатских условима под којима 
се врши служба, и то: 

1) за услове суптропске климе до ................. 0,50 
2) за услове тропске климе до ....................... 1,00 
3) за услове пустињске климе до ................... 1,50 
4) за услове субполарне или поларне климе  

           или услове у географским подручјима  
           у којима преовлађују изразито ниске          
           температуре до ............................................ 2,00. 

Члан 13. 

Припаднику Војске Србије и других снага одбране 
припада дневна накнада за исхрану и накнада за реализа-
цију осталих елемената логистичке одрживости, уколико 
бесплатна исхрана и остали елементи логистичке одржи-
вости нису обезбеђени у оквиру капацитета Војске Срби-
је и других снага одбране или по основу међународног 
уговора и другог акта који регулише учешће Војске Ср-
бије и других снага одбране у мултинационалној опера-
цији. 

Члан 14. 

Коефицијент из члана 11. став 3. и члана 12. став 3. 
и накнаде из члана 13. ове уредбе за сваку мултинацио-
налну операцију одређује министар одбране на предлог 
надлежне организационе јединице Министарства од-
бране и Војске Србије уз претходно прибављено ми-
шљење надлежног министарства и другог органа држав-
не управе, ако у мултинационалној операцији учествују 
друге снаге одбране. 

Члан 15. 
Припаднику Војске Србије и других снага одбране 

пре упућивања у мултинационалну операцију исплаћу-
је се аконтација у висини 50% месечног износа накнада 
из члана 2. тач 1)–3) ове уредбе, а обуставља се од првог 
месечног износа накнада исплаћених у пуном износу.  

Накнаде из члана 2. тачка 4) ове уредбе исплаћује се 
до десетог у месецу за претходни месец, у складу са бро-
јем дана проведених у мултинационалној операцији у 
месецу на који се накнада односи. 
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да ва-

жи Уредба о основима и мерилима за увећање плате и 
друга новчана примања припадника Војске Србије и 
других снага одбране за време учешћа у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије („Слу-
жбени гласник РС”, број 27/11). 

Члан 17. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 110-11037/2019 
У Београду, 7. новембра 2019. године 

 
Влада 

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с. р. 

569. 
На основу члана 14. Уредбе о основима и мерили-

ма за утврђивање месечне накнаде за учешће у мулти-
националној операцији и друга новчана примања при-
падника Војске Србије и других снага одбране за време 
учешћа у мултинационалним операцијама ван граница 
Републике Србије („Службени гласник РС”, број 80/19), 
министар одбране доноси  

 
О Д Л У К У  

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 

ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
1. Припадницима Војске Србије и других снага од-

бране за време учешћа у мултинационалним операција-
ма за одређивање накнаде за ризик у служби одређује се 
коефицијент, и то:  

(1) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Демократској Републици Конго – MONUSCO 
у подручјима са средњим ризиком – коефи-
цијент 3,00;  

(2) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Либерији – UNMIL у подручјима 
са средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(3) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Обала Слоноваче – UNOCI у под-
ручјима са средњим ризиком – коефицијент 
3,00; 

(4) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Кипар – UNFICYP у подручјима 
са врло ниским ризиком – коефицијент 1,00; 

(5) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Либан – UNIFIL у подручјима са 
средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(6) у Мировној операцији Уједињених нација на 
Блиском истоку – UNTSO у подручјима са 
средњим ризиком – коефицијент 3,00, у Егип-
ту – Исмаилија у подручјима са ниским ризи-
ком – коефицијент 2,00; 

(7) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Централноафричкој Републици – MINUSCA 
у подручјима са високим ризиком – коефици-
јент 4,00;  

(8) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Хаити – MINUSTAH у подручји-
ма са средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(9) у Мисији Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Сомалије – EUTM Somalia у под-
ручјима са високим ризиком – коефицијент 
4,00; 

(10) у Војној операцији поморских снага Европ-
ске уније у Сомалији – EUNAVFOR – ATA-
LANTA за припаднике аутономног тима за за-
штиту бродова у подручјима са средњим ри-
зиком – коефицијент 3,00, у водама Индијског 
океана и на копну у региону источне Афри-
ке у подручјима са врло ниским ризиком – ко-
ефицијент 1,00; 

(11) у Мисији Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Малија – EUTM Mali у подручји-
ма са средњим ризиком – коефицијент 3,00; 

(12) у Војној саветодавној мисији Европске уније 
у Централноафричкој Републици – EUMAM 
RCA у подручјима са високим ризиком – ко-
ефицијент 4,00; 

(13) у Мировној операцији Уједињених нација на 
Блиском истоку – UNDOF у подручјима са 
средњим ризиком – коефицијент 3,00. 

2. Припадницима Војске Србије и других снага од-
бране за време учешћа у мултинационалним операција-
ма за одређивање накнаде за географске и климатске 
услове одређује се коефицијент, и то:  

(1) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Демократској Републици Конго – MONUSCO 
за услове тропске климе – коефицијент 0,60;  

(2) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Либерији – UNMIL за услове троп-
ске климе – коефицијент 0,60;  

(3) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Обала Слоноваче – UNOCI за ус-
лове тропске климе – коефицијент 0,60;  

(4) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Централноафричкој Републици – MINUSCA 
за услове тропске климе – коефицијент 0,60; 

(5) у Мировној операцији Уједињених нација у 
Републици Хаити – MINUSTAH за услове 
тропске климе – коефицијент 0,60; 
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(6) у Мисији Европске уније за обуку безбедно-
сних снага Сомалије – EUTM Somalia за усло-
ве тропске климе – коефицијент 0,60; 

(7) у Војној операцији поморских снага Европске 
уније у Сомалији – EUNAVFOR – ATALAN-
TA у зони мисије у водама Индијског океана 
и на копну у региону Источне Африке за усло-
ве тропске климе – коефицијент 0,60; 

(8) у Мултинационалној војној операцији Европ-
ске уније за обуку безбедносних снага Малија 
– EUTM Mali за услове пустињске климе – 
коефицијент 1,50; 

(9) у Војној саветодавној мисији Европске уније 
у Централноафричкој Републици – EUMAM 
RCA за услове тропске климе – коефицијент 
0,60.  

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-
жи Одлука о одређивању коефицијента за ризик у слу-
жби и коефицијента за географске и климатске услове 
припадницима Војске Србије и других снага одбране за 
време учешћа у мултинационалним операцијама ван 
граница Републике Србије („Службени војни лист”, 
бр. 21/15, 32/15, 35/17 и 16/19). 

 4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном војном листу”.  
   
Број 84-9  
У Београду, 20. новембра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

570. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1077 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

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

у чин пуковника телекомуникација 
потпуковник 
СТИЈАЧИЋ Јована МИКИЦА. Унапређује се са даном 
12. новембра 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

571. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1136 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о Вој-

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин потпуковника верске службе 
мајор 
ВЛАЈИЋ Бошка СЛАЂАН. Унапређује се са даном 
12. новембра 2019. године; 
у чин мајора техничке службе 
капетан 
МОЈАШЕВИЋ Драгољуба БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. новембра 2019. године; 
у чин санитетског мајора 
капетан 
ЂУРИЋ Јове ОБРАД. Унапређује се са даном 27. септем-
бра 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

572. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1137 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског мајора  
капетан 
НЕСТОРОВИЋ Радована ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 26. новембра 2019. године; 
у чин мајора оклопних јединица  
капетан 
СТЕФАНОВИЋ Момира ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. децембра 2019. године; 
у чин мајора техничке службе  
капетан 
ДИНЧИЋ Звонка МАРКО. Унапређује се са даном 5. де-
цембра 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

573. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1138 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

у н а п р е ђ у ј е  с е  
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у чин потпуковника авијације 
мајор 
ДРНДАРЕВИЋ Ранка ДОБРОСАВ. Унапређује се са 
даном 2. новембра 2019. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

574. 
 

Н А Р Е Д Б А  број 1-1082 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском мајору 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Јовице САШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

575. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1083 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 30. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
ПЕТРОВИЋ Константина БРАНИСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

576. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1085 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику  
СТАЛЕТОВИЋ Душана СЛАВОЉУБУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

577. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1102 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 4. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику авијације  
ГЕОРГИЕВ Георгиа СИНИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

578. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1106 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 5. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику  
ДУНДИЋ Недељка ЈОВАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

579. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1113 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 7. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 18/36) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику техничке службе  
ТАРИЦИЋ Ђорђа БИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

580. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1117 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 8. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

мајору оклопних јединица  
СТАМЕНКОВИЋ Илије ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

581. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1118 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 8. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

 ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе  
НИКИЋ Василија ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

582. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1122 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе  
ЖИВКОВИЋ Михаила ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

583. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1123 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику  
ЂУРЂЕВИЋ Милије СЛАВИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

584. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1134 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику  
СЛАВКОВИЋ Војислава РАДЕТУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

585. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-1135 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору телекомуникација  
ТОПУЗОВИЋ Борисава ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

586. 
Н А Р Е Д Б А  број 1906-4 

ДИРЕКТОРА ИНСПЕКТОРАТА ОДБРАНЕ  
ОД 5. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

  
На основу члана 18. став 1. тачка 6. и члана 136. 

став 1. тачка 2а Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 
88/15 – УС и 18/36) и тачке 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист”, број 10/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе телекомуникација  
МИЛОСАВЉЕВИЋ Душка МИЛОЈКУ. 

Директор 
генерал-мајор 
Миле Јелић, с. р. 
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587. 
Н А Р Е Д Б А  број 207-733 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА  
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 8. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  
у чин пешадијског капетана  
поручник 
АРАНЂЕЛОВИЋ Саше НЕМАЊА. Унапређује се са да-
ном 17. септембра 2019. године; 
у чин пешадијског поручника 
потпоручници: 
РАДОЊИЋ Небојше СТЕФАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2019. године; 
МИЛЕТИЋ Горана МИЛОШ. Унапређује се са даном 
10. септембра 2019. године; 
у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
ПЕТРОВИЋ Станише МИЉАН. Унапређује се са даном 
16. новембра 2019. године; 
у чин поручника оклопних јединица 
потпоручник 
КАРАМАРКОВИЋ Зорана СТЕФАН. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2019. године; 
у чин поручника телекомуникација 
потпоручник 
ТРАЈКОВИЋ Жике МИЛАН. Унапређује се са даном 
10. октобра 2019. године; 
у чин поручника техничке службе 
потпоручници: 
НИКОЛИЋ Милана ЈОВАНА. Унапређује се са даном 
10. септембра 2019. године;  
ПАВЛОВИЋ Драгослава МИЛОСАВ. Унапређује се са 
даном 25. априла 2019. године; 
у чин санитетског поручника 
потпоручник 
СТАЈИЋ Срђана МИЛАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2019. године; 
у чин капетана саобраћајне службе 
поручник 
СЕЛЕЧАНИН Мирослава МАРКО. Унапређује се са да-
ном 9. септембра 2019. године; 
у чин поручника грађевинске службе 
потпоручник 
НИКОЛИЋ Јовице МАРКО. Унапређује се са даном 
5. маја 2019. године. 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

588. 
Н А Р Е Д Б А  број 207-734 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА  
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 14. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 61, а у вези са  чланом 19. став 2. 
тачка 4) Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 
– УС и 36/18) 

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

у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставници: 
ВУКИЋ Милета МИЋА. Унапређује се са даном 16. но-
вембра 2019. године; 
ПЕТРОВИЋ Радомира ОЛИВЕР. Унапређује се са да-
ном 16. новембра 2019. године; 
у чин артиљеријског заставника прве класе  
заставник 
ЈОНЧИЋ Томислава ЗОРАН. Унапређује се са даном 
16. новембра 2019. године; 
у чин артиљеријског заставника  
старији водник прве класе 
ЈОКАНОВИЋ Весне АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 16. новембра 2019. године; 
у чин заставника прве класе телекомуникација 
заставник 
МИЛОВАНОВИЋ Лоле ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 16. новембра 2019. године; 
у чин заставника прве класе информатичке службе 
заставници: 
ВЕЉКОВИЋ Србислава БОЈАН. Унапређује се са даном 
16. новембра 2019. године; 
ЗОРИЋ Младена МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
16. новембра 2019. године; 
у чин заставника техничке службе  
старији водници прве класе: 
ВЕЉКОВИЋ Цветка МИРОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 16. новембра 2019. године; 
КОЛАРЕВИЋ Божидара НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 16. новембра 2019. године; 
у чин интендантског заставника прве класе 
заставник 
ЂУРОВИЋ Петра ИВИЦА. Унапређује се са даном 
16. новембра 2019. године. 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 
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589. 
Н А Р Е Д Б А  број 261-6 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО-  
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 7. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 10/19) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин старијег водника прве класе јединица  
за електронска дејства 
старији водници: 
ЈОВАНОВИЋ Зорана ВЛАДИЦА. Унапређује се са да-
ном 18. новембра 2019. године; 
МИЛОШЕВИЋ Илије ЗОРАН. Унапређује се са даном 
18. новембра 2019. године. 

Начелник 
бригадни генерал 
Мирољуб Чупић, с. р. 

590. 
Н А Р Е Д Б А  број 174-52 

ЗАСТУПНИКА КОМАНДАНТА  
КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 16. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 
  

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 10/19)   

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе телекомуникација  
БОШКОВИЋ Момира СРЂАНУ. 

Заступа команданта 
бригадни генерал 
Јелесије Радивојевић, с. р. 

591. 
Н А Р Е Д Б А  број 174-53 

ЗАСТУПНИКА КОМАНДАНТА  
КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 18. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 
  

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација  
ПЕЈОВИЋ Милана ДРАГАНУ. 

Заступа команданта 
бригадни генерал 
Јелесије Радивојевић, с. р. 

592. 
Н А Р Е Д Б А  број 174-54 

ЗАСТУПНИКА КОМАНДАНТА 
 КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 18. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 
  

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику санитетске службе  
ОБРАДОВИЋ Властимира ЗОРАНУ. 

Заступа команданта 
бригадни генерал 
Јелесије Радивојевић, с. р. 

593. 
Н А Р Е Д Б А  број 174-55 

ЗАСТУПНИКА КОМАНДАНТА 
 КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 18. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 
  

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 10/19)   

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
ТРАЈКОВИЋ Драгана САШИ. 

Заступа команданта 
бригадни генерал 
Јелесије Радивојевић, с. р. 

594. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-402 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 10/19)   

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
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пешадијском старијем воднику  
САКИЋ Синана ИЛИЈИ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

595. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-405 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 29. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, број 10/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
СТОЈАНОВИЋ Богољуба СЛАВИШИ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
 

596. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е*  
о просечним зарадама и просечним зарадама  

без пореза и доприноса по запосленом,  
за август 2019. године 

 
Република Србија РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 

VIII 2019. I-VIII 2019. VIII 2019. 
VII 2019. 

Просечна зарадa 74.768 74.902 98,3 

Просечна зарада без 
пореза и доприноса 

54.115 54.257 98,3 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 76 од 25. 
октобра 2019. године 
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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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