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144. 

На основу чл. 64. и 79. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. за-
кон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  

Влада доноси 

УРЕДБУ* 
о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
Овом уредбом уређују се начин и услови постављања професионалних војних лица на дужности, преме-

штај и регулисање других стања у служби за време мира, распоређивање професионалних војних лица на од-
говарајуће дужности и начин решавања других питања која произлазе из односа у служби за време ратног 
стања, као и услови и начин унапређења официра и подофицира у виши чин.  

II. СТАЊА У СЛУЖБИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА 

1. Постављење на дужност 

Заједничке одредбе 

Члан 2. 
Официр, односно подофицир у радном односу на неодређено време распоређује се у организацијске целине, 

односно команде, јединице или установе и поставља на одговарајућу дужност, односно формацијско место одре-
ђено за официра, односно подофицира у радном односу на неодређено време у складу са потребама службе. 

На дужност за коју је формацијом предвиђено научно или наставно звање поставља се официр који је 
претходно изабран у одговарајуће научно или наставно звање. 

Изузетно од става 2. овог члана, ако се формацијско место за које је формацијом прописано научно или 
наставно звање не може попунити официром који је претходно изабран у одговарајуће научно или наставно 
звање, онда се на то формацијско место може поставити официр без научног или наставног звања, али не ду-
же од једне године. 

Официр, односно подофицир у радном односу на неодређено време, у складу са Законом о Војсци Србије 
(у даљем тексту: Закон) може се распоредити и поставити према потребама службе на одговарајуће форма-
цијско, односно радно место ван Војске Србије које је утврђено актима о систематизацији радних места у 
Министарству одбране и другим државним органима и правним лицима (у даљем тексту: ван Војске Србије). 

Официр, односно подофицир у радном односу на неодређено време, изузетно, уз свој пристанак, може се 
поставити на формацијско, односно радно место цивилног лица на служби у Војсци Србије, односно држав-
ног службеника, односно намештеника, ако се то формацијско, односно радно место не може попунити ци-
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вилним лицем на служби у Војсци Србије, односно државним службеником, односно намештеником, под 
условом да има одговарајуће образовање. 

Професионално војно лице у радном односу на одређено време распоређује се и поставља на одговарају-
ћу дужност, односно формацијско место одређено за професионално војно лице у радном односу на одређено 
време у складу са уговором о раду на одређено време.  

Распоређивање професионалних војних лица и решавање других питања која произилазе из односа у слу-
жби тих лица за време ратног стања врши се према одредбама ове уредбе. 

Члан 3. 
Формацијским местом, у смислу ове уредбе, сматра се формацијско место у Војсци Србије и радно место 

одређено одговарајућим актима о систематизацији радних места на која се постављају официри у радном од-
носу на неодређено време и подофицири у радном односу на неодређено време распоређени ван Војске Срби-
је (у даљем тексту: формацијско место ван Војске Србије).  

Постављењем, у смислу ове уредбе, сматра се постављење официра, односно подофицира на одређено 
формацијско место на основу акта надлежног старешине.  

Официр, односно подофицир сматра се постављеним на формацијско место даном пријема дужности, 
што се констатује у Извештају о пријему – предаји дужности који се сачињава на Обрасцу ПД-1, који је дат у 
Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни део. 

Члан 4. 
Под постављењем официра, односно подофицира на формацијско место по потреби службе у смислу ове 

уредбе подразумева се постављење официра, односно подофицира на формацијско место које је упражњено 
услед формирања нове, односно укидања постојеће организацијске целине односно команде, јединице или 
установе или укидања појединих формацијских места, као и попуна појединих новоотворених или упражње-
них места у организацијској целини односно команди, јединици или установи. 

Члан 5. 
Официр, односно подофицир поставља се на формацијско место свог чина или вишег чина рода, односно 

службе којој припада према врсти и степену образовања, односно војноевиденционој специјалности. 
Официр, односно подофицир, изузетно, без свог пристанка, а по потреби службе, може се поставити и на 

формацијско место непосредно нижег чина, уз задржавање права свог чина и положаја, у складу са Законом.  
Официр, односно подофицир, изузетно, по потреби службе и уз свој пристанак, може се поставити и на 

дужност у оквиру другог рода или службе, у складу са Законом.  
Официр, односно подофицир који је постављен на формацијско место за које је формацијом одређена вој-

ноевиденциона специјалност којом се не захтева припадност одређеном роду, односно служби сматра се да 
је, у смислу ове уредбе, постављен на одговарајуће формацијско место.  

На формацијско место за које су актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места предвиђе-
ни посебни услови поставља се професионално војно лице које испуњава те услове.  

Члан 6. 
Официр, односно подофицир распоређује се или премешта и поставља на одређену дужност, односно на 

одређено формацијско место актом надлежног старешине (указом ако је доносилац акта председник Републи-
ке или наредбом ако је доносилац акта министар одбране или други надлежни старешина).  

Акт о распоређивању или премештају официра, односно подофицира садржи: презиме, име једног роди-
теља и име; чин и припадност роду, односно служби; личну војноевиденциону специјалност; датум рођења; 
јединствени матични број грађана; стање у служби у којем је до тада био; место службовања; назив команде, 
јединице или установе у коју се распоређује или премешта; места службовања у које се распоређује или пре-
мешта, као и образложење и упутство о правном средству.  

Акт о постављењу професионалног војног лица на формацијско место, поред података из става 2. овог члана, садр-
жи и: назив дужности на коју се поставља; формацијску војноевиденциону специјалност; формацијску положајну групу; 
формацијски чин; место службовања; стаж осигурања са увећаним трајањем; шифру стажа осигурања са увећаним тра-
јањем, а за професионално војно лице у радном односу на одређено време и деловодни број и датум уговора о раду.  

Ако је исти старешина надлежан и за распоређивање или премештај и за постављење, актом о распоређи-
вању или премештају истовремено се врши и постављење официра, односно подофицира.  

Акт о постављењу професионалног војног лица по ратној формацији садржи: презиме, име једног родите-
ља и име; чин и припадност роду, односно служби; личну војноевиденциону специјалност; јединствени ма-
тични број грађана; стање у служби у којем је до тада био и место службовања по мирнодопској и ратној фор-
мацији; назив дужности по ратној формацији на коју се поставља; формацијску војноевиденциону специјал-
ност; формацијски чин; формацијску положајну групу, као и упутство о правном средству.  
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Постављење на формацијско место свог чина  

Члан 7. 
Официр, односно подофицир поставља се на формацијско место свог чина у роду, односно служби којој 

припада.  
Формацијским местом свог чина сматра се место одређено формацијом које се попуњава официром или 

подофициром за које је одређен чин једнак чину који официр, односно подофицир има.  

Постављење на формацијско место вишег чина  

Члан 8. 
Официр, односно подофицир који се истиче резултатима у раду може бити постављен на формацијско 

место непосредно вишег чина. 
Официр, односно подофицир, изузетно, може бити постављен на формацијско место за које је одређен 

чин који је за два чина виши од чина који има, ако се то место не може попунити на начин прописан у ставу 
1. овог члана.  

Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана поставља се на формацијско место рода или службе 
којима припада или на формацијско место за које формацијом није одређен род, односно служба.  

Смењивање са формацијског места  

Члан 9.  
Официр, односно подофицир који је постављен на формацијско место може се сменити:  
1) ако је на том формацијском месту оцењен неповољном оценом;  
2) ако се у организационој целини, команди, јединици или установи у којој је на служби деси ванредни 

догађај с тежим последицама, а на основу коначне одлуке надлежног суда се утврди да он за то сноси криви-
цу или део кривице; 

3) ако је смењен са командне, односно руководеће дужности на основу извршне одлуке надлежног Војно-
дисциплинског суда.  

Предлог за смењивање са формацијског места официра, односно подофицира подноси претпостављени 
старешина јединице, односно установе на положају команданта батаљона, старешина њему равног или вишег 
положаја у Војсци Србије и војним јединицама и установама ван Војске Србије, односно руководилац орга-
низационе јединице Министарства одбране на положају начелника управе, њему равног или вишег положаја. 

Члан 10. 
Официр, односно подофицир који је смењен са формацијског места у складу са чланом 9. став 1. ове 

уредбе, по правилу, поставља се на формацијско место нижег положаја. 

Постављење официра, односно подофицира на формацијско место другог рода, односно  
службе и на формацијско место друге врсте, односно специјалности 

Члан 11.  
Официр, односно подофицир који због укидања формацијског места на које је постављен или смањења броја 

извршилаца на једном формацијском месту, као и због других потреба службе не може бити постављен на друго 
формацијско место у оквиру рода или службе, а не може бити упућен на стручно усавршавање за другу дужност, 
изузетно, може бити постављен на формацијско место у оквиру другог рода, односно службе ако у другом роду, 
односно служби постоји упражњено формацијско место и ако да пристанак за такво постављење.  

Официр, односно подофицир у оквиру свог рода, односно службе, изузетно, може се поставити на форма-
цијско место друге врсте, односно специјалности, ако потребе службе налажу да се то формацијско место 
приоритетно попуни у односу на формацијско место које одговара врсти, односно специјалности официра, 
односно подофицира који се поставља, уз по потреби, оспособљавање за рад на формацијском месту друге 
врсте, односно специјалности.  

Постављење на формацијско место нижег чина 

Члан 12. 
Официр, односно подофицир, изузетно, може бити постављен, без свог пристанка, на формацијско место 

непосредно нижег чина уз задржавање права свог чина и положаја:  
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1) када се укине формацијско место или када се смањи број извршилаца на једном формацијском месту 

или се измени формацијски чин у елементима формацијског места, а нема могућности постављења на одгова-
рајуће формацијско место у чину који има;  

2) када након престанка разлога за стављање у стање у служби на располагању, на лечењу и боловању, 
удаљењу од дужности или престанка мировања радног односа у Војсци Србије нема могућности постављења 
на одговарајуће формацијско место у чину који има;  

3) када престане да испуњава посебне услове за постављење на формацијско место предвиђене актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места или је престала потреба за службом ван Војске Србије, 
а нема могућности постављења на одговарајуће формацијско место чина које има;  

4) у случају потребе службе за попуном упражњеног формацијског места, најдуже до годину дана.  

Постављење официра, односно подофицира за чијом је службом  
ван Војске Србије престала потреба  

Члан 13.  
Официр, односно подофицир распоређен и постављен на формацијско место ван Војске Србије за чијом 

службом ван Војске Србије је престала потреба, распоређује се у Војску Србије и поставља на одговарајућу 
дужност актом надлежног старешине.  

Ако нема могућности да се официр, односно подофицир из става 1. овог члана постави на одговарајуће 
формацијско место у Војсци Србије, надлежни старешина се обавезује да му регулише стање у служби, у 
складу са Законом и овом уредбом. 

Постављење официра, односно подофицира на формацијско, односно радно место цивилног  
лица на служби у Војсци Србије или државног службеника или намештеника 

Члан 14. 
Официр, односно подофицир који има одговарајуће образовање, изузетно, уз свој пристанак, може се по-

ставити на формацијско, односно радно место цивилног лица на служби у Војсци Србије, односно државног 
службеника, односно намештеника, уколико се то формацијско, односно радно место не може попунити ци-
вилним лицем на служби у Војсци Србије односно државним службеником, односно намештеником. 

Официр, односно подофицир распоређен на формацијско место на основу става 1. овог члана нема права 
и обавезе професионалног војног лица кojи je постављен на дужност, осим оних права и обавеза које су одре-
ђене решењем о распореду надлежног старешине.  

Решење о распореду официра, односно подофицира на формацијско, односно радно место из става 1. овог 
члана садржи: презиме, име једног родитеља и име, чин и припадност роду, односно служби, датум рођења, 
јединствени матични број грађана, стање у служби у којем је до тада био, назив организационе целине, одно-
сно команде, јединице и установе у коју се распоређује, назив формацијског, односно радног места на које се 
распоређује, место рада, звање државног службеника, уколико се распоређује на радно место државног слу-
жбеника, права и обавезе које му припадају по основу распореда на формацијско, односно радно место из 
става 1. овог члана, као и образложење и упутство о правном средству. 

Постављење подофицира на дужности до чина старијег водника  

Члан 15.  
Подофицир се по унапређењу у чин водника распоређује у команду, јединицу или установу и поставља 

на почетне дужности у роду, односно служби којој припада.  
Почетним дужностима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се дужности за које је формацијом одређен 

чин закључно са чином старијег водника.  
Време задржавања на почетним дужностима не може бити краће од четири године.  

Постављење подофицира на наредне дужности и дужности  
првих подофицира и главних подофицира  

Члан 16.  
Наредним дужностима подофицира сматрају се дужности за које је формацијом предвиђен чин старијег 

водника прве класе и виши чин.  
На наредне дужности може бити постављен подофицир који испуњава следеће услове:  
1) да има одговарајуће усавршавање прописано актима о унутрашњој организацији јединица, команди 

или установа за конкретно формацијско место;  
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2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да је дужност за коју је формацијом одређен непосредно нижи чин обављао најмање две године непре-

кидно.  

Члан 17. 
На дужност првог подофицира може се поставити подофицир који испуњава следеће услове:  
1) да је најмање три године вршио дужност командира одељења или одговарајућу дужност у роду, одно-

сно служби;  
2) да има завршен курс за прве подофицире; 
3) да нема здравствених ограничења за службу у Војсци Србије;  
4) да има просек оцена најмање „истиче се” и последњу оцену „нарочито се истиче”.  

Члан 18. 
На дужност главног подофицира у јединици ранга батаљона може се поставити подофицир који испуња-

ва следеће услове:  
1) да је најмање две године вршио дужност првог подофицира у чети – батерији, односно да је најмање 

три године вршио дужност командира 1. одељења у роду или одговарајућу дужност у служби;  
2) да има завршен одговарајући ниво усавршавања за главне подофицире; 
3) да нема здравствених ограничења за службу у Војсци Србије;  
4) да има просек оцена најмање „истиче се” и последње две оцене „нарочито се истиче”.  

Члан 19. 
На дужност главног подофицира у јединици ранга бригаде, команди оперативног нивоа, Генералштабу 

Војске Србије и организационим јединицама Министарства одбране може се поставити подофицир који ис-
пуњава следеће услове:  

1) да је најмање две године вршио дужност главног подофицира у команди непосредно нижег нивоа;  
2) да има завршен одговарајући ниво усавршавања за главне подофицире; 
3) да има просек оцена најмање „истиче се” и последње две оцене „нарочито се истиче”.  

Члан 20. 
На дужност главног подофицира Војске Србије може се поставити подофицир који испуњава следеће 

услове:  
1) да је најмање две године вршио дужност главног подофицира у Генералштабу Војске Србије или ко-

манди оперативног нивоа;  
2) да има просек оцена „нарочито се истиче”. 

Постављење официра на почетне дужности 

Члан 21. 
Официр се по пријему у професионалну војну службу распоређује у организацијске целине, односно ко-

манде, јединице или установе и поставља на почетну дужност у роду, односно служби којој припада. 
Официр који је након пријема у професионалну војну службу упућен на приправнички стаж по завршет-

ку тог стажа распоређује се и поставља на почетну дужност у роду, односно служби којој припада, а време 
проведено на приправничком стажу рачуна се као време проведено на почетним дужностима.  

Почетним дужностима официра сматрају се дужности за које је формацијом одређен чин закључно са чи-
ном капетана, односно поручника фрегате. 

Време задржавања на почетним дужностима не може бити краће од четири године.  

Постављење официра на дужност за коју је формацијом одређен чин мајора,  
односно капетана корвете 

Члан 22.  
На дужност за коју је формацијом одређен чин мајора, односно капетана корвете може бити постављен 

официр рода чина капетана, односно поручника фрегате и вишег чина који је завршио Војну академију.  
На дужност за коју је формацијом одређен чин мајора, у складу са условима формацијског места, може 

бити постављен официр служби чина капетана и вишег чина који испуњава један од следећих услова: 
1) да је завршио Војну академију; 
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2) основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; 
3) основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова; 
4) интегрисане академске студије из области медицинских или ветеринарских наука. 
Поред услова из ст. 1. и 2. овог члана официр чина капетана, односно поручника фрегате и вишег чина 

мора да испуњава и следеће услове: 
1) да је завршио основни командно-штабни курс у земљи или иностранству, или одговарајући облик 

стручног усавршавања за који је извршена еквиваленција програма са програмом основног командно-штаб-
ног курса на војној високошколској установи, осим за официре санитетске, ветеринарске, верске, музичке, 
метеоролошке и навигацијске и грађевинске службе, који имају завршен одговарајући облик стручног усавр-
шавања у својој служби; 

2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да је дужност за коју је формацијом одређен најмање чин капетана, односно поручника фрегате оба-

вљао непрекидно две године; 
4) да познаје један од светских језика на нивоу који је прописан актом о унутрашњем уређењу за то фор-

мацијско место.  
Уколико нема официра чина капетана, односно поручника фрегате и вишег чина који испуњава услове за 

постављење на дужност из овог члана може се поставити и официр рода чина поручника, односно поручника 
корвете, који испуњава услове из ст. 1. и 3. овог члана, односно официр служби чина поручника који испуња-
ва услове из ст. 2. и 3. овог члана.  

Ако се на дужност из ст. 1. и 2. овог члана не може поставити официр који испуњава услове из ст. 1. или 
2. и става 3. овог члана, изузетно, на ту дужност може се поставити официр чина поручника, односно поруч-
ника корвете и вишег чина који испуњава услове из ст. 1. или 2. и става 3. тач. 2), 3) и 4) овог члана. 

Постављење официра на дужност за коју је формацијом одређен чин потпуковника,  
односно капетана фрегате  

Члан 23. 
На дужност за коју је формацијом одређен чин потпуковника, односно капетана фрегате може бити по-

стављен официр чина мајора, односно капетана корвете и вишег чина који испуњава следеће услове:  
1) да је завршио командно-штабно усавршавање за формацијска места за која је прописано командно- 

-штабно усавршавање или да је стекао академски назив магистра наука или да има завршене специјалистичке 
академске студије или посебно завршене мастер академске студије у одговарајућој научној или стручној 
области за формацијска места за која је то прописано или да има положен правосудни испит;  

2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да је дужност за коју је формацијом одређен најмање чин мајора, односно капетана корвете обављао 

најмање две године;  
4) да познаје један од светских језика на нивоу који је прописан актом о унутрашњем уређењу за то фор-

мацијско место.  
Уколико нема официра чина мајора, односно капетана корвете и вишег чина који испуњава услове за по-

стављење, на дужност из става 1. овог члана може се поставити официр чина капетана, односно поручника 
фрегате који испуњава услове из става 1. овог члана.  

Ако се на дужност из става 1. овог члана не може поставити официр који испуњава услове из става 1. 
овог члана, изузетно, на ту дужност може се поставити официр чина мајора, односно капетана корвете и ви-
шег чина који испуњава услове из члана 22. став 5. ове уредбе.  

Постављење официра на дужност за коју је формацијом одређен чин пуковника,  
односно капетана бојног брода 

Члан 24. 
На дужност за коју је формацијом одређен чин пуковника, односно капетана бојног брода може бити по-

стављен официр чина потпуковника, односно капетана фрегате и вишег чина који испуњава следеће услове:  
1) да је завршио генералштабно усавршавање за формацијско место за које је прописано генералштабно 

усавршавање или је стекао научни назив доктора наука или је завршио докторске академске студије из науч-
не области у оквиру образовнонаучних поља за формацијско место за које је то прописано;  

2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да је дужност за коју је формацијом одређен најмање чин потпуковника, односно капетана фрегате 

обављао најмање три године; 



25. април 2019. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 239 – Број 10

 
4) да је руководеће или командне дужности обављао најмање две године кумулативно у чину из којег се 

поставља; 
5) да познаје један од светских језика на нивоу који је прописан актом о унутрашњем уређењу за то фор-

мацијско место.  
Уколико нема официра чина потпуковника, односно капетана фрегате и вишег чина који испуњава усло-

ве за постављење, на дужност из става 1. овог члана може се поставити официр чина мајора, односно капета-
на корвете који испуњава услове из става 1. овог члана.  

Ако се на дужност из става 1. овог члана не може поставити официр који испуњава услове из става 1. 
овог члана, изузетно, на ту дужност може се поставити официр чина потпуковника, односно капетана фрегате 
или пуковника, односно капетана бојног брода који испуњава услове из члана 23. став 1. ове уредбе.  

Постављење официра на дужност за коју је формацијом одређен чин бригадног генерала,  
односно комодора и виши чин  

Члан 25.  
На дужност за коју је формацијом одређен чин бригадног генерала, односно комодора и виши чин може 

бити постављен официр чина пуковника, односно капетана бојног брода и вишег чина који испуњава следеће 
услове:  

1) да је завршио генералштабно усавршавање или стекао научни назив доктора наука или је завршио док-
торске академске студије из научне области у оквиру образовнонаучних поља прописаних за формацијско 
место;  

2) да у току службе има све повољне оцене чији је просек најмање „истиче се” и да за последња два пери-
ода оцењивања има оцене „нарочито се истиче”;  

3) да је најмање четири године обављао дужност за коју је формацијом одређен најмање чин пуковника, 
односно капетана бојног брода; 

4) да познаје један од светских језика на нивоу који је прописан актом о унутрашњем уређењу за то фор-
мацијско место.  

Заступање на дужности  

Члан 26. 
Официру, односно подофициру који је привремено спречен да врши дужност може се одредити заступ-

ник, у складу са Законом.  
Официр, односно подофицир, изузетно, уз свој пристанак, може се одредити за заступника на формациј-

ском, односно радном месту цивилног лица на служби у Војсци Србије, односно државног службеника, одно-
сно намештеника, под условом да има одговарајуће образовање и да се то формацијско, односно радно место 
не може попунити цивилним лицем на служби у Војсци Србије односно државним службеником, односно на-
мештеником. 

Заступника одређује надлежни старешина актом који, поред података из члана 6. ст. 2. и 3. ове уредбе, са-
држи и податак о почетку заступања. 

Премештај, односно распоред официра, односно подофицира  

Члан 27. 
Премештај, односно распоред официра, односно подофицира врши се према потребама службе, а у окви-

ру места одређених формацијом.  

Члан 28. 
Премештај, односно распоред, по правилу, врши се једанпут годишње, у периоду од 1. јуна до 1. септем-

бра (у даљем тексту: редован премештајни период).  
Премештај и распоред официра, односно подофицира могу се вршити и пре и после редовног премештај-

ног периода због:  
1) распореда кадета војношколских установа и лица на другом стручном оспособљавању, по завршеном 

школовању и стручном оспособљавању;  
2) попуне појединих формацијских места која остану упражњена после упућивања официра и подофици-

ра на школовање ако се школовање завршава, односно ако се упућивање на школовање врши пре почетка и 
после завршетка редовног премештајног периода;  

3) неодложних потреба службе услед организацијских промена, као и попуне појединих упражњених 
формацијских места у команди, јединици или установи.  
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Члан 29. 

Официр, односно подофицир може поднети молбу за премештај у писаној форми преко првопретпоста-
вљеног старешине од 1. новембра до 31. децембра текуће године.  

Официр, односно подофицир у молби за премештај наводи разлоге због којих тражи премештај и прила-
же доказе о тим разлозима, као и попуњен Упитник за официре и подофицире који се предлажу, односно који 
подносе молбу за премештај из једног места службовања у друго место службовања, који је дат у Прилогу 2. 
ове уредбе и чини њен саставни део.  

Официр, односно подофицир може поднети молбу за премештај, ако је у војној служби провео најмање 
три године.  

Официр, односно подофицир може бити премештен, ако у месту службовања у којем тражи премештај 
постоји потреба и могућност за његово постављење на одговарајуће формацијско место.  

При разматрању молби за премештај првенствено се решавају молбе официра, односно подофицира који 
војну службу врше на територији на којој се служба врши под отежаним условима непрекидно шест година 
или с прекидима више од осам година, као и молбе официра, односно подофицира чији је супружник официр 
односно подофицир премештен у друго место службовања.  

Територију на којој се служба врши под отежаним условима, у смислу става 5. овог члана, одређује на-
челник Генералштаба Војске Србије.  

Молбе за премештај јединице односно установе достављају редовним путем надлежном старешини до 1. 
марта наредне године. О свакој достављеној молби за премештај, команда јединице, односно установе даје 
мишљење. 

Члан 30. 
Предлог за премештај официра, односно подофицира подноси старешина јединице односно установе на 

положају команданта батаљона – дивизиона, старешина њему равног или вишег положаја у Војсци Србије и 
војним јединицама и установама ван Војске Србије, односно руководилац организационе јединице Мини-
старства одбране на положају начелника управе, њему равног или вишег положаја.  

Предлог за премештај доставља се редовним путем надлежном старешини.  

Члан 31. 
Пре достављања на одлучивање предлога за премештај, распоред односно постављење, надлежни старе-

шина у обавези је да омогући официру, односно подофициру да се изјасни о предстојећем премештају, распо-
реду, односно постављењу, о чему се саставља записник и доставља се уз предлог за регулисање стања у слу-
жби. 

Члан 32. 
Официр, односно подофицир не може без свог пристанка бити премештен, ако у року од четири године 

испуњава услове за престанак војне службе по сили закона, осим ако се укида или преформира команда, једи-
ница или установа у којој је на служби, или се укида формацијско место на које је постављен, а нема одгова-
рајућег упражњеног формацијског места на које би могао бити постављен у месту службовања. 

Промена места рада професионалног војног лица у радном односу на одређено време  

Члан 33.  
Професионално војно лице у радном односу на одређено време у току професионалне војне службе, уз 

његов пристанак може променити место рада и наставити рад у истој или другој команди, јединици или уста-
нови у случају:  

1) укидања команде, јединице или установе у којој је на служби;  
2) дислокације команде, јединице или установе у којој је на служби;  
3) укидања формацијског места на које је постављено; 
4) постојања потреба службе за распоредом на друго формацијско место које одговара његовој специјал-

ности у истој или другој команди, јединици или установи у истом месту службовања.  
Пре достављања предлога за промену места рада у складу са ставом 1. овог члана, надлежни старешина у 

обавези је да омогући професионалном војном лицу у радном односу на одређено време да се изјасни о пред-
стојећој промени места рада, о чему се саставља записник. 

Изузетно, професионално војно лице у радном односу на одређено време може променити место рада на 
основу молбе коју подноси у писаној форми преко првопретпостављеног старешине, у периоду од 1. новем-
бра до 31. децембра текуће године.  

Професионално војно лице у радном односу на одређено време у молби наводи разлоге због којих тражи 
промену места рада и уз молбу прилаже потребне доказе о тим разлозима.  
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Промена места рада професионалног војног лица у радном односу на одређено време врши се изменом 

постојећег уговора о раду и актом надлежног старешине о постављењу на дужност до истека уговора о раду 
на одређено време.  

Привремено упућивање на рад  

Члан 34. 
Професионално војно лице, у складу са Законом, може се по потреби службе привремено упутити на рад 

у другу команду, јединицу или установу Војске Србије, односно у други државни орган или правно лице у 
истом или другом месту службовања ради извршења одређених задатака.  

Професионално војно лице упућује се на привремени рад актом надлежног старешине који, поред подата-
ка из члана 6. став 2. ове уредбе, садржи и разлог упућивања и период на који се упућује. 

2. Приправнички стаж  

Члан 35.  
Официр који није завршио Војну академију, а први пут заснива радни однос у својој струци, по пријему у 

професионалну војну службу може се упутити на приправнички стаж ради стицања праксе за самостално вр-
шење дужности.  

Официр се упућује на приправнички стаж актом надлежног старешине који, поред података из члана 6. 
став 2. ове уредбе, садржи и податке о трајању приправничког стажа и назив команде, јединице или установе 
која официра води у евиденцији за време трајања приправничког стажа.  

3. Упућивање на школовање  

Члан 36. 
Официр, односно подофицир може се упућивати на школовање, односно усавршавање у складу са потре-

бама Министарства одбране и Војске Србије.  
Официр, односно подофицир упућује се на усавршавање ради оспособљавања за обављање одговарајућих 

дужности.  
Официр се може упућивати и на студије другог и трећег степена, ради стицања знања кроз школовање за 

обављање појединих дужности у Војсци Србије и ван Војске Србије и школује се уз рад.  

Члан 37. 
Официр, односно подофицир који је упућен на школовање, односно усавршавање разрешава се од дужно-

сти, ако школовање, односно усавршавање траје најмање једну школску годину, осим лица упућених на шко-
ловање уз рад.  

Разрешење од дужности и упућивање официра, односно подофицира на школовање, односно усавршава-
ње врши се актом надлежног старешине који, поред података из члана 6. став 2. ове уредбе, садржи и податак 
о врсти и трајању школовања, односно усавршавања.  

Официр упућен на студије другог и трећег степена ради стицања услова за вршење дужности у катедри 
високе војношколске установе, односно војној научноистраживачкој установи за време школовања, може се 
поставити на формацијско место за које испуњава услове прописане овом уредбом у високој војношколској 
установи, односно војној научноистраживачкој установи у којој се планира његово постављење након завр-
шетка школовања.  

4. Лечење и боловање  

Члан 38. 
Професионално војно лице разрешава се од дужности и ставља у стање на лечењу и боловању актом над-

лежног старешине који се доноси по наступању коначности налаза, оцене и мишљења надлежног органа 
здравствене службе којим се предвиђа да ће лечење и боловање трајати дуже од шест месеци, односно после 
истека времена од шест месеци непрекидног лечења и боловања, с тим што му се време у том стању у служби 
рачуна од првог дана када је непрекидно одсуствовао са дужности због овог разлога.  

Професионално војно лице које је спречено да врши дужност због трудноће, породиљског одсуства, неге 
детета и посебне неге детета не разрешава се од дужности и има права прописана општим прописима о раду.  

Под условима из става 1. овог члана у стање у служби на лечењу и боловању ставља се и официр који се 
налази на приправничком стажу или на школовању, односно усавршавању или на располагању, односно под-
официр који се налази на школовању, односно усавршавању или на располагању.  
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Акт из ст. 1. и 3. овог члана, поред података наведених у члану 6. став 2. ове уредбе, садржи и податак од 

када се професионалном војном лицу рачуна наведено стање у служби и која ће га команда, јединица или 
установа водити у евиденцији.  

5. Стављање на располагање  

Члан 39. 
Официр, односно подофицир ставља се на располагање актом надлежног старешине који, поред података 

из члана 6. став 2. ове уредбе, садржи и податак од када се налази на располагању и којој се команди, једини-
ци или установи ставља на располагање. 

Официр, односно подофицир за време стања у служби на располагању, уз његову писану сагласност, мо-
же бити упућен на преквалификацију за цивилна занимања или послове у складу са Законом.  

Официру, односно подофициру време на располагању рачуна се од дана предаје дужности коју је вршио 
у време наступања разлога за стављање на располагање, односно од престанка разлога због којих се налазио 
на лечењу и боловању или удаљењу од дужности.  

6. Стање мировања 

Члан 40. 
Професионалном војном лицу мирују права и обавезе на служби и по основу службе у Војсци Србије, 

осим ако је Законом или општим актом другачије одређено, уколико привремено не врши службу због разло-
га из члана 76а став 1. Закона. 

Официр, односно подофицир којем права и обавезе мирују, разрешава се од дужности и остварује права у 
складу са Законом. 

Официр, односно подофицир ставља се у стање мировања актом надлежног старешине који садржи: пре-
зиме, име једног од родитеља и име, јединствени матични број грађана, чин који има, јединицу у којој је био 
на дужности, разлог стављања у стање мировања, датум стављања у стање мировања, јединицу која ће га во-
дити у евиденцији, као и образложење и упутство о правном средству.  

7. Удаљење од дужности  

Члан 41. 
Професионално војно лице које се налази у притвору или на издржавању казне затвора због кривичног 

дела, удаљава се од дужности даном одређивања притвора односно даном ступања у завод ради издржавања 
казне затвора.  

Удаљавање професионалног војног лица у складу са одредбом члана 77. став 2. Закона, врши се даном са-
општења акта надлежног старешине о удаљењу од дужности.  

Акт о удаљењу од дужности професионалног војног лица, поред података из члана 6. став 2. ове уредбе, 
садржи и податке о разлогу за удаљење од дужности, времену од када се удаљење од дужности рачуна и која 
ће команда, јединица или установа водити у евиденцији лице удаљено од дужности. Ако се професионално 
војно лице удаљава од дужности у складу са одредбом члана 77. став 2. Закона, у акту о удаљењу од дужно-
сти наводи се и податак о распоређивању на рад у команду, јединицу или установу у којој је на служби или у 
другу команду, јединицу или установу у месту службовања или ван места службовања, ако то налажу интере-
си службе.  

Члан 42. 
Разлози за удаљење од дужности професионалног војног лица у складу са одредбом члана 77. став 1. За-

кона постоје до дана укидања притвора, односно до дана отпуштања лица са издржавања казне затвора због 
кривичног дела. 

Разлози за удаљење од дужности професионалног војног лица у складу са одредбом члана 77. став 2. За-
кона постоје до дана окончања дисциплинског поступка правоснажном одлуком војног дисциплинског суда, 
односно до дана окончања кривичног поступка правоснажном одлуком надлежног суда.  

Професионално војно лице које је било удаљено од дужности у складу са одредбом члана 77. став 1. тач-
ка 1. Закона, после укидања притвора, може се удаљити од дужности у складу са одредбом члана 77. став 2. 
Закона, ако је кривично дело такве природе да би било штетно по интерес службе да се то лице поставља на 
дужност пре окончања кривичног поступка или поступка због дисциплинског преступа.  

Члан 43. 
Приликом промене стања у служби професионалног војног лица израђује се Извештај о промени стања у 

служби на Обрасцу ПД-2, који је дат у Прилогу 3. ове уредбе и чини њен саставни део.  
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III. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА  

1. Заједничка одредба 

Члан 44. 
Официр, односно подофицир унапређује се у виши чин актом надлежног старешине, који садржи: прези-

ме, име једног од родитеља, име, јединствени матични број грађана, чин који има, род односно службу којој 
припада, чин у који се унапређује, датум рођења, јединицу у којој је на дужности, датум унапређивања, као и 
образложење и упутство о правном средству.  

2. Унапређивање  

Члан 45. 
У непосредно виши чин може се унапредити официр, односно подофицир који, поред услова из чл. 55, 

56. и 57. Закона, испуњава и следеће посебне услове:  
1) да има одговарајућу врсту и степен образовања и одговарајуће усавршавање прописано за формацијско 

место на које је постављен и за које је формацијом одређен чин у који се унапређује;  
2) да за унапређење у виши чин закључно са чином капетана, односно поручника фрегате за последња 

два периода оцењивања има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да за унапређење у чин мајора, односно капетана корвете и чин потпуковника, односно капетана фре-

гате за последња два периода оцењивања има просек оцена најмање 4,00; 
4) да за унапређење у чин пуковника, односно капетана бојног брода за последња два периода оцењивања 

има оцене „нарочито се истиче”;  
5) да за унапређење у чин бригадног генерала, односно комодора и виши чин за последња два периода 

оцењивања има оцене „нарочито се истиче”, односно „потпуно функционално оспособљен за дужност коју 
обавља”; 

6) да је за унапређење у чин мајора, односно капетана корвете, потпуковника, односно капетана фрегате и 
пуковника, односно капетана бојног брода на формацијском месту вишег чина од чина који има, провео ку-
мулативно најмање једну годину, из чина из којег се унапређује; 

7) да на листи кандидата за унапређење у виши чин заузима место обухваћено могућим бројем кандидата 
за унапређење одређеним у складу са чланом 58. став 1. Закона.  

Официр санитетске службе док се налази на специјализацији, може се унапредити под условима прописа-
ним Законом, у непосредно виши чин, закључно са чином мајора. 

Официр, односно подофицир који је актом надлежног старешине одређен за заступника, време које је 
провео на формацијском месту вишег чина за које је одређен за заступника, рачуна се у време проведено на 
формацијском месту вишег чина. 

Члан 46. 
Листе кандидата за унапређење подофицира у Војсци Србије формирају и ажурирају команде оператив-

ног нивоа и организационе јединице Генералштаба Војске Србије.  
Листе кандидата за унапређење официра до чина потпуковника, односно капетана фрегате у Војсци Ср-

бије формира и ажурира надлежна организациона јединица Генералштаба Војске Србије.  
Листе кандидата за унапређење подофицира и официра ван Војске Србије и официра чина пуковника, од-

носно капетана бојног брода и генерала, односно комодора и адмирала формира и ажурира надлежна органи-
зациона јединица Министарства одбране.  

Број кандидата за унапређење за сваку годину утврђује министар одбране.  
Критеријуме за формирање листе кандидата из ст. 1, 2. и 3. овог члана утврђује министар одбране.  
Листе кандидата формирају се и ажурирају по родовима, односно службама независно од тога да ли се 

кандидати за унапређење налазе на дужностима у оквиру свог рода, односно службе или на другим дужно-
стима.  

Листе кандидата за унапређење у виши чин надлежна организациона јединица доставља старешини, од-
носно овлашћеном руководиоцу надлежном за одлучивање о унапређењу.  

Одлуку о томе који ће кандидат бити унапређен доноси старешина, односно овлашћени руководилац над-
лежан за унапређивање.  

Члан 47. 
Старешина надлежан за унапређивање, на образложен предлог непосредно потчињеног старешине, може 

изузетно одлучити да се због потреба службе кандидат који постиже изванредне резултате у раду и показује 
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изванредне способности, посебно у командовању јединицама, унапреди у непосредно виши чин мимо реда 
првенства утврђеног листом кандидата из члана 46. ст. 1, 2. и 3. ове уредбе.  

Члан 48. 
Са официром, односно подофициром у радном односу на одређено време приликом обнављања уговора 

може се уговорити виши чин од чина који има уколико, поред услова из чл. 55, 56. и 57. Закона, испуњава и 
следеће посебне услове:  

1) да има одговарајући степен образовања за дужност која се уговара;  
2) да има просек оцене најмање „истиче се” и последњу оцену најмање 4,00;  
3) да му за последњу годину дана пре обнављања уговора нису изрицане дисциплинске мере и дисци-

плинске казне.  
Официру, односно подофициру у радном односу на одређено време приликом обнављања уговора, може 

се одредити виши чин од чина одређеног за формацијско место на којем ће вршити дужност, у случају када 
се то лице поставља на формацијско место нижег чина у односу на претходно уговорени чин. 

3. Ванредно унапређивање  

Члан 49. 
Официр, односно подофицир који испуњава услове за унапређење који су прописани Законом и овом 

уредбом (осим услова који се односи на време проведено у чину), а који постиже изванредне резултате у раду 
и показује изванредне способности посебно у командовању јединицама, ради убрзаног кретања у служби, мо-
же бити унапређен у непосредно виши чин ако је провео у чину најмање једну половину времена које је Зако-
ном прописано за поједине чинове.  

Члан 50. 
Официр, односно подофицир који испуњава услове за унапређење из члана 55. Закона, осим услова који 

се односи на постављење на формацијско место вишег чина, изузетно може бити ванредно унапређен у непо-
средно виши чин ако је учинио дело од посебног значаја за одбрану земље.  

Сматра се да је официр, односно подофицир учинио дело од посебног значаја за одбрану земље због којег 
може бити ванредно унапређен ако је:  

1) непосредним ангажовањем на задацима борбене обуке, задацима истраживања, развоја и усавршавања 
или на другим задацима који имају трајну научну вредност и посебан значај за систем одбране знатно допри-
нео изградњи оперативне и функционалне способности јединице, развоју војне науке у одговарајућој научној 
области и научним достигнућима које се могу успешно применити у одбрани земље, ратној вештини и модер-
низацији Војске Србије или ако је учествовао у борбеним операцијама; 

2) испољио изузетно пожртвовање у спасавању људских живота, војне имовине или друге имовине већег 
обима.  

Члан 51. 
Официр, односно подофицир који испуњава прописане услове за ванредно унапређење и коме војна слу-

жба престаје због трајне неспособности за службу у Војсци Србије, а настала је као непосредна последица вр-
шења војне службе, може бити ванредно унапређен у непосредно виши чин без обзира на време проведено у 
чину који има.  

Члан 52. 
Официр, односно подофицир код којег је наступило умањење способности за професионалну војну слу-

жбу као непосредна последица учешћа у борбеним операцијама може, по овом основу, бити једном у току 
службе ванредно унапређен у непосредно виши чин, ако испуњава опште услове за унапређење у виши чин 
из члана 55. став 1. тач. 2), 3) и 4) Закона. 

4. Поступак за унапређивање официра и подофицира 

Члан 53. 
Унапређење официра и подофицира у виши чин, врши се након испуњења услова за унапређење. 

Члан 54. 
За сва лица која испуњавају услове, претпостављени старешина предлог за унапређење подноси редов-

ним путем надлежном старешини који га посебно образлаже и документује.  
Образац Предлога за унапређење дат је у Прилогу 4. ове уредбе и чини њен саставни део.  
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Предлог за унапређење, по правилу, доставља се 30 дана пре дана испуњења услова за унапређење. 
Официр, односно подофицир унапређује се у виши чин са даном испуњења услова за унапређење. 

Члан 55. 
Предлог за ванредно унапређење официра и подофицира доставља се редовним путем надлежној органи-

зационој јединици Генералштаба Војске Србије – за официре и подофицире у Војсци Србије, односно надле-
жној организационој јединици Министарства одбране – за официре и подофицире ван Војске Србије.  

Официр, односно подофицир који испуњава услове из члана 49. и члана 50. став 2. тачка 1) ове уредбе 
ванредно се унапређује, по правилу, за Дан Војске Србије.  

Официр, односно подофицир који испуњава услове из члана 50. став 2. тачка 2) ове уредбе може се ван-
редно унапредити и пре времена датог у ставу 2. овог члана. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 
Акти о постављењима и другим односима у служби које су надлежне старешине, у складу са овлашћењи-

ма, донеле до почетка примене ове уредбе остају на снази до доношења других аката о постављењима и дру-
гим односима у служби.  

Акти о постављењима и другим односима у служби професионалних војних лица у радном односу на од-
ређено време које су надлежне старешине, у складу са овлашћењима донеле до почетка примене ове уредбе 
остају на снази до доношења других аката о постављењима и другим односима у служби или до истека угово-
ра о раду.  

Члан 57. 
Поступци за избор кандидата за упућивање на школовање и усавршавање официра, односно подофицира, 

осим поступака за упућивање на школовање официра, односно подофицира санитетске и ветеринарске слу-
жбе, који су започети, а нису окончани, окончаће се по одредбама уредбе која је била на снази до дана ступа-
ња на снагу ове уредбе.  

Официри, односно подофицири који су стекли услове за унапређење у непосредно виши чин до дана сту-
пања на снагу ове уредбе, унапредиће се по одредбама уредбе која је била на снази до дана ступања на снагу 
ове уредбе. 

Члан 58. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о стањима у служби професионалних војних 

лица и о унапређивању официра и подофицира („Службени гласник РС”, бр. 35/12 и 119/17). 

Члан 59. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 110-3607/2019 
У Београду, 16. априла 2019. године  

 
Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с. р. 
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Прилог 1.

(Образац ПД-1)

 
______________________________ 
    (презиме, име једног родитеља и име) 

 
____________________________ 
          (чин, род односно служба) 

ЈМБГ _____________________________
____________________________ 
                    (датум и место) 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈЕМУ ─ ПРЕДАЈИ ДУЖНОСТИ __________________________________ 

Дана _________________________ 
 

 

ПРИМИО – ПРЕДАО сам дужност _______________________________________________________________
____________________________________________________________. 

по формацији ФЧ ____________________________ ПГ ______________________________ 

За ефективних 12 месеци обављања наведене дужности рачуна се _____________________________________ 
месеци стажа осигурања. 
 

Дужност сам примио – предао по Указу односно Наредби _________________________ број ______________
од _________. године. 

У наведену јединицу односно установу јавио сам се дана ________________________ године. 

Примао – предао сам војну имовину и новчана средства у времену од __________ до ______________ године, 
о чему је сачињен записник број _________________ од ___________. године. 

_______________________________
(потпис лица које прима – предаје дужност)

 
 

О В Е Р А В А:             _______________________________
(потпис надлежног старешине) 

 
Достављено: 
- РЦ МО 
- ДПП-1 
- ДПП-2 
- Приручни ДПП 
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Прилог 2. 

 
__________________________ 
 

          (Команда односно управа) 

 
 

У П И Т Н И К 
 

ЗА ОФИЦИРЕ И ПОДОФИЦИРЕ КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖУ, ОДНОСНО КОЈИ ПОДНОСЕ  
МОЛБУ ЗА ПРЕМЕШТАЈ ИЗ ЈЕДНОГ МЕСТА СЛУЖБОВАЊА У ДРУГО  

МЕСТО СЛУЖБОВАЊА 
 

1. Породично име, име једног родитеља и име  

2. Чин и лична војноевиденциона специјалност  

3. Дужност, формацијска војноевиденциона 
специјалност, формацијски чин, јединица и место 
службовања 

 

4. Датум и место (општина) рођења  

5. Брачно стање 
За ожењене – удате наводи се: 
1) година склапања брака 
2) за супружника: име, степен стручне спреме, да 

ли је запослен и где 
3) за децу: име и година рођења, а за децу преко 

14 година – и коју школу похађају, односно 
чиме се баве 

 

6. Да ли осим чланова породице има још неког у 
заједничком домаћинству кога је по закону дужан 
да издржава (навести име, степен сродства и 
годину рођења) 

 

7. Здравствено стање – његово и чланова његове 
породице (навести ко, од чега и од када болује) 

 

8. У којим местима је до сада службовао и у којем 
времену (од – до) 

 

9. Да ли је и колико времена живео одвојено од 
чланова уже породице и из којих разлога 

 

10. Где му живи породица и да ли је решио стамбено 
питање. Ако јесте, да ли користи припадајући 
стан (навести место, улицу и број стана и основ 
коришћења стана) 

 

11. Која дужност би му највише одговарала (може се 
навести и више од једне дужности) 
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Жеља у погледу места службовања (навести место 
службовања или ширу територију на којој тражи 
распоред и образложити разлоге) 

 

12. 

Потпис подносиоца упитника  

13. Предлог у вези са местом службовања – уколико 
премештај није по жељи 

 

14. Мишљење претпостављеног старешине у вези с 
премештајем 

 

 
 

________________________ 
                       (датум) 

(М. П.) _______________________________________ 

(потпис старешине)
 

 
15. Забелешка 

 

 
Напомена: Рубрике закључно са редним бројем 11. и рубрику 15. попуњава орган за кадровске послове 
јединице у којој је лице на служби, рубрику 12. попуњава лице које тражи премештај, а рубрике 13. и 14. 
првопретпостављени старешина. 
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Прилог 3. 

(Образац ПД-2) 

Извештај о промени стања у служби 

_______________________________ 
      (презиме, име једног родитеља и име) 

_______________________________ 
             (чин, род, односно служба) 

______________________________                                                                  ЈМБГ 
                       (датум и место) 

 

Од дана ______________________  

По Указу односно Наредби _____________________________ број _____________од _____________године, 
 
именовани се налази у стању у служби:________________________________________________. 

За време наведеног стања у служби новчане принадлежности му припадају према _______________________ 
положајној групи. 
 
За време тог стања у служби рачуна му се 12 / _________________________месеци стажа осигурања, односно 
не рачуна му се стаж осигурања. (непотребно прецртати) 
 
                                                                                                                                     

 
 
 

О В Е Р А В А: 

__________________________________
(надлежни старешина) 

Достављено: 
- РЦ МО 
- ДПП-1 
- ДПП-2 
- Приручни ДПП 
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Прилог 4. 

 
_________________________                                             ______________________________________________ 

(род односно служба)                                                                              (назив јединице односно установе која доставља предлог) 

 
ПРЕДЛОГ ЗА _______________________ УНАПРЕЂЕЊЕ 

 

у чин .............................................................. 
 
ВЕС ....................                                                           ЈМБГ:              

 
Презиме Име једног родитеља Име 

   

 

Дан, месец и година Место и општина 
1. Подаци о рођењу  

  

Чин Од када је у чину 
Време проведено у 

чину 2. Подаци о чину  
   

Формацијски 
чин 

Датум 
постављења 

Датум пријема 
дужности 

Време проведено на 
ФМ вишег чина 3. Подаци о постављењу на 

формацијско место вишег чина 
    

4. Назив формацијског места на које 
је постављен и јединица  

 

Војна школа Трајање Успех Остале школе Трајање Успех 
5. Завршена школа (факултет) 

      

Војна школа Трајање Успех Остале школе Трајање Успех 6. Завршено усавршавање или 
студије другог или трећег степена       

Претходна 
оцена 

Датум 
оцене 

Последња 
оцена 

Датум 
оцене 

Просек последње две 
службене оцене 7. Службене оцене за два 

последња периода оцењивања 
     

Безусловна казна затвора од најмање 3 месеца Покренут кривични поступак 
8. Подаци о кривичној одговорности  

НЕ ДА Датум   НЕ ДА 

Изречена дисциплинска мера или казна  Покренут поступак пред ВДС 9. Подаци о дисциплинској 
одговорности  НЕ ДА Датум   НЕ ДА 

Датум пријема у 
професионалну војну службу 

Здравствено стање 
Број бодова на 
листи кандидата 10. Општи подаци 

      
11. Закључак и предлог  

 
 

   
(датум) (М.П.) (потпис претпостављеног старешине) 

 
Сагласност надлежног руководиоца  
 
 
 

 
   

(датум) (М.П.) (потпис надлежног старешине) 
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На основу члaна 70. став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. 
закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  

Влада доноси 

О Д Л У К У *  
о измени Одлуке о одређивању великих техничких система  

од значаја за одбрану 

1. У Одлуци о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, 
бр. 41/14, 35/15, 86/16 и 53/17), у тачки 3. подтачка 2) речи: „АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „ 
НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД” замењују се речима: „ VINCI Airports Serbia d.o.o. Београд”. 

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

05 број 88-3360/2019 
У Београду, 4. априла 2019. године 

 
Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с. р. 

 
 
 

146. 

На основу члaна 12. став 2. тачка 14)  Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 – др. 
закон, 88/09, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  

Влада доноси 

О Д Л У К У *  
о допуни Одлуке о одређивању производа и услуга од посебног значаја  

за одбрану Републике Србије 

1. У Одлуци о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 58/08), у тачки 3. после подтачке 17) додају се подтач. 18), 19) и 20) које гласе: 

18) услуге катастра непокретности; 
19) хидрометеоролошке услуге; 
20) грађевинске услуге.” 
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 88-3437/2019 
У Београду, 4. априла 2019. године  

 
Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с. р. 

 

                                                 
* Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 26. од 5. априла 2019. године. 
* Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 26. од 5. априла 2019. године. 
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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 формацијских места официра и подофицира у Министарству од-

бране и Војсци Србије (,,Службени војни лист”, бр. 18/17, 7/18, 20/18 и 4/19), y Прилогу ПРЕГЛЕД ЕЛЕ-
МЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА, Табела 56 „Елементи формациј-
ских места у чети – батерији”, замењује се новом табелом: 

 

Елементи формацијских места у чети – батерији 
Табела 56 

Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1.  мј 13 
Р-0, Р-1, батаљони Специјалне бригаде, батаљони 
Војне полиције и извиђачке чете, командант групе 
војних бродова и командант војног брода класе 1 

2.  

Командир чете 

кп 14 Р-2, 3 и 4 

3.  кп 13 
Батаљони Специјалне бригаде и батаљони Војне 
полиције 

4.  

Заменик командира чете 

кп 14 

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

5.  зс 15 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне 
полиције и извиђачке чете 

6.  зс 18  

7.  

Четни старешина 

ск 19  

8.  мј 13 Коњаник, Коњички вод 

9.  кп 14 

Командир 1. вода или 1. тима у батаљонима Војне 
полиције, батаљонима Специјалне бригаде и изви-
ђачким четама, командир командног вода у батаљо-
нима Специјалне бригаде и батаљону Војне полици-
је специјалне намене ,,Кобре” и командир вода Вој-
не полиције у оперативним саставима 

10.  кп 15 

Командир 1. вода у четама – батеријама без ФМ за-
меник, водови за ЕД, Вод за специјалну технику и 
везе и Вод за разминирање и уклањање неексплоди-
раних УС 

11.  

Командир вода 

кп 15 
Командир 2. вода или 2. тима у батаљонима Специ-
јалне бригаде, батаљонима Војне полиције и изви-
ђачким четама  
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Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

12.  кп 15 Водови за здравствену заштиту 

13.  пр 15 
Командир вода или тима у батаљонима Специјалне 
бригаде, батаљонима Војне полиције и извиђачким 
четама 

14.  пр 16  

15.  пт 16  

16.  

 

зк 17 Вод за одржавање чистоће 

17.  Заменик командира вода кп 14 Коњаник, Коњички вод 

18.  мј 13 Авијацијско одељење 

19.  мј 13 Одељење за здравствену заштиту 

20.  кп 15 
Одељење за здравствену заштиту и Одељење за 
узгој и негу коња 

21.  кп 14 
Одељења за здравствену заштиту у батаљонима 
Специјалне бригаде 

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

23.  пр 16 Вод за разминирање и уклањање неексплодираних УС 

24.  пр 16 

25.  пт 16 
У одељењима за ЕД 

26.  зк 15 

1. тим или 1. одељење у батаљонима Специјалне 
бригаде, батаљонима Војне полиције, извиђачким 
четама, водовима Војне полиције у оперативним са-
ставима и одељењу беспилотних летилица 

27.  зс 15 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције, извиђачке чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

28.  зс 18 
СЧВ, СЦВ, Одељење Кз, МУХ, ДАТЦ, ГТР и само-
стално одељење у батаљону и Вод за разминирање и 
уклањање неексплодираних УС 

29.  зс 18 Коњаник, Коњички вод 

30.  ск 16 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције, извиђачке чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

31.  ск 18  

32.  св 17 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције, извиђачке чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

33.  св 19  

34.  вд 18 Извиђачке чете 

35.  

Командир одељења – тима 

вд 20  
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Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

36.  кп 15  

37.  пр 16  

38.  

Пилот 

пт 16  

39.  Коњаник ск 19  

40.  св 20  

41.  
Водич – коњаник 

вд 20  

42.  Ветеринарски техничар ск 19 Коњички вод 

43.  Дресер – коњаник ск 19  

44.  кп 15  

45.  пр 16  

46.  пт 16  

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

48.  зс 15 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције и извиђачке чете 

49.  зс 18  

50.  ск 16 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције, извиђачке чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

51.  ск 19  

52.  св 17 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције, извиђачке чете и водови Војне полиције у 
оперативним саставима 

53.  св 19  

54.  св 20  

55.  вд 18 
Батаљони Специјалне бригаде, батаљони Војне по-
лиције и извиђачке чете 

56.  

Остала формацијска места 

вд 21  

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу”.  
 

Број 595-1 
У Београду, 18. априла 2019. године 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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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  
ВОЈНИХ СЛУЖБЕНИКА И ВОЈНИХ НАМЕШТЕНИКА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о утврђивању елемената формацијских места војних службеника и војних намештеника у Ми-

нистарству одбране и Војсци Србије (,,Службени војни лист”, бр. 18/17, 26/17, 7/18, 20/18 и 29/18), у Прилогу 
ПРЕГЛЕД ФОРМАЦИЈСКИХ НАЗИВА И ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ВОЈНИХ СЛУ-
ЖБЕНИКА И ВОЈНИХ НАМЕШТЕНИКА, Табела 12 „Грађевинска служба”, замењује се новом табелом: 

Грађевинска служба 

Табела 12 

Редни 
број 

Назив радног места 
Степен 
стручног 
образовања 

Група 
радног 
места 

Број 
бодова 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

1.  5ССС 7 620  
2.  

Аутоматичар – пнеуматичар 
3ССС 9 510  

3.  ОСС 6 662  
4.  5ССС 635  
5.  

Вођа смене 
4ССС 

7 
608  

6.  4ССС 10 465  

7.  8 525 
Репрезентативни објекат 
,,Добановци” 

8.  

Вртлар 
3ССС 

11 400  

9.  5ССС 7 610  

10.  4ССС 8 557  

11.  

Грађевински бравар 
(заваривач) 

3ССС 9 504  

12.  5ССС 7 590  

13.  
Грађевински лимар 

3ССС 9 484  

14.  5ССС 7 590  

15.  
Грађевински столар 

3ССС 9 484  

16.  Грађевински техничар 4ССС 8 580  

17.  Диспечер 4ССС 8 535  
18.  5ССС 7 620  
19.  4ССС 8 565  
20.  

Електроинсталатер 
3ССС 9 510  

21.  5ССС 7 630  
22.  4ССС 8 570  
23.  

Електромеханичар 
3ССС 9 510  

24.  5ССС 7 620  
25.  4ССС 8 572  
26.  

Електромеханичар за лифтове 
3ССС 9 504  

27.  5ССС 7 620  
28.  

Електромеханичар за 
трафостанице 3ССС 9 510  

29.  5ССС 7 620  
30.  

Заваривач 
3ССС 9 504  
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Редни 
број 

Назив радног места 
Степен 
стручног 
образовања 

Група 
радног 
места 

Број 
бодова 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

31.  5ССС 7 610  
32.  4ССС 8 572  

33.  3ССС 7 587 
Објекти посебне 
намене/Гарда 

34.  3ССС 8 560 
Репрезентативни објекти 
/Гарда 

35.  

Зидар – фасадер 

3ССС 9 504  
36.  Изолатер – асфалтер 5ССС 7 600  
37.  5ССС 6 690 
38.  3ССС 7 587 

Објекти посебне 
намене/Гарда 

39.  5ССС 7 610  
40.  4ССС 8 547  
41.  

Инсталатер водовода и 
канализације 

3ССС 9 484  
42.  5ССС 7 600  
43.  

Керамичар – терацер 
3ССС 9 484  

44.  5ССС 7 590  
45.  

Лаборант 
3ССС 8 545  

46.  
Механичар за одржавање и 
руковање техничко- 
-технолошким системом 

5ССС 7 630  

47.  5ССС 7 590  

48.  
Молер – фарбар 

3ССС 9 484  

49.  5ССС 7 610  

50.  4ССС 8 572  

51.  

Монтер централног грејања – 
заваривач 

3ССС 9 504  
52.  5ССС 6 690 
53.  

Монтер централног грејања 
3ССС 7 587 

Објекти посебне 
намене/Гарда 

54.  Надзорни орган ОАС4 4 810  

55.  Начелник грађевинске секције ОАС4 4 819 
Високообразовне 
установе 

56.  Начелник групе ОСС 5 740 
Војногеографски 
институт и 
Војнограђевински центар 

57.  5ССС 7 620  
58.  4ССС 8 565  
59.  

Погонски електричар 
3ССС 9 510  

60.  5ССС 7 590  
61.  

Подополагач 
3ССС 9 484  

62.  Помоћни радник 2ССС 13 288  

63.  
Помоћник управника сервиса 
термоенергетике 

ОАС4 3 825 Војна академија 

64.  ОАС4 4 810  
65.  5 710 ВМА 
66.  

ОСС 
6 660  

67.  6 645 ВМА 
68.  

5ССС 
640  

69.  

Пословођа 

4ССС 
7 

618  

70.  5ССС 7 620  

71.  
Послужилац грађевинских 
машина 3ССС 9 520  
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Редни 
број 

Назив радног места 
Степен 
стручног 
образовања 

Група 
радног 
места 

Број 
бодова 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

72.  5ССС 7 590  

73.  
Ролетнар 

3ССС 10 455  

74.  Руковалац 3ССС 9 510  

75.  5ССС 7 610  
76.  4ССС 8 572  
77.  

Руковалац водоцрпних 
постројења 

3ССС 9 504  

78.  5ССС 7 630  
79.  4ССС 8 570  
80.  

Руковалац парних котлова 
3ССС 9 510  

81.  5ССС 6 690 
82.  

Руковалац парних котлова са 
АТК 3ССС 7 587 

Објекти посебне 
намене/Гарда 

83.  
Руковалац парних котлова са 
АТК (уједно домар) 

3ССС  7 587 
Репрезентативни објекат 
,,Добановци” 

84.  
Руковалац термоенергетских 
подстаница 

3ССС 9 504  

85.  
Руковалац санитарне и 
термотехничке опреме базена 

5ССС 7 630  

86.  ОСС 5 716 
Референт за 
инфраструктуру 

87.  ОСС 6 670 Руководилац радова 
88.  

Руководилац (одељење за 
инфраструктуру) 

4ССС 7 625  

89.  ОСС 6 670  

90.  
Руководилац радова 

4ССС 7 625  
91.  ОАС4 3 865 ВМА 
92.  

Руководилац погона 
ОСС 5 730 ВМА 

93.  Руководилац  5ССС 7 640 Контролни центар ВМА 
94.  Руководилац одељка ОСС 6 670  
95.  Референт за инфраструктуру ОАС4 4 810 ВТИ 
96.  5ССС 7 590  
97.  

Стаклорезац 
3ССС 10 454  

98.  5ССС 7 590  
99.  

Тапетар 
3ССС 10 454  

100.  Техничар 4ССС 8 580 
Установе за генерални 
ремонт НВО КоВ и 
РВиПВО 

101.  Технолог ОСС 5 716 
Установе за генерални 
ремонт НВО КоВ и 
РВиПВО 

102.  5ССС 7 600  
103.  Тесар 

3ССС 9 484  

104.  Технолог за хемијску 
припрему и анализу воде 

ОСС 6 670  

105.  
Технолог за хемијску 
припрему и анализу воде и 
димних гасова 

ОАС4 4 790  

106.  ОАС4 3 855  
107.  ОСС 5 716  
108.  5ССС 7 642  
109.  

Управник сервиса 
термоенергетике 

4ССС 7 639  
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Редни 
број 

Назив радног места 
Степен 
стручног 
образовања 

Група 
радног 
места 

Број 
бодова 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

110.  Управник термоенергетског 
постројења 

ОАС4 3 855 ВТИ 

111.  Управник сервиса 
термоенергетског постројења 

4ССС 5 730 Објекти посебне намене 

112.  Хемијски лаборант 4ССС 9 520  

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу”. 

Број 594-1 
У Београду, 18. априла 2019. године 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

149. 

На основу члана 74. 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), министар одбране доноси  

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ НА ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ  

ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се услови за упућивање на школовање и усавршавање професионалних 

припадника Војске Србије. 
Професионални припадници Војске Србије могу се упутити на школовање и усавршавaње у складу са по-

требама Министарства одбране и Војске Србије.  

Члан 2. 
Школовање професионалних припадника Војске Србије, у смислу овог правилника, обухвата студије 

другог и трећег степена и основне струковне студије за подофицире санитетске службе.  
Студије другог и трећег степена обухватају: специјалистичке, мастер и докторске академске студије, спе-

цијализацију и ужу специјализацију из медицинских наука. 
Усавршавање, у смислу овог правилника, обухвата посебне програме усавршавања и усавршавање подо-

фицира и цивилних лица на служби у Војсци Србије. 

Члан 3. 
Посебни програми усавршавања официра организују се и реализују у четири нивоа.  
Основни командно-штабни курс је први ниво посебних програма усавршавања официра. 
Командно-штабно усавршавање је други ниво посебних програма усавршавања официра.  
Генералштабно усавршавање је трећи ниво посебних програма усавршавања официра.  
Високе студије безбедности и одбране су четврти ниво посебних програма усавршавања официра. 

Члан 4. 
Професионални припадници Војске Србије који се упућују на школовање и усавршавање морају да испу-

не опште и посебне услове за упућивање на школовање и усавршавање.  

Члан 5. 
Професионални припадник Војске Србије може бити упућен на школовање и усавршавање под условом 

да се против њега не води кривични и дисциплински поступак.  
Услови из става 1. овог члана представљају опште услове за упућивање на школовање и усавршавање 

професионалних припадника Војске Србије.  



25. април 2019. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 259 – Број 10

 
Члан 6. 

На специјалистичке и мастер академске студије може бити упућен професионални припадник Војске Ср-
бије који испуњава следеће посебне услове: 

1) да је завршио Војну академију или основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
или основне академске студије у трајању од најмање четири године са просечном оценом 8,00 и вишом и да 
је положио пријемни испит према програму школе у коју се упућује на школовање, ако је то у условима за 
школовање прописано;  

2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да је у војној служби провео најмање пет година ефективне службе, а изузетно три године ако је основ-

не академске студије завршио са просечном оценом 9,00 и вишом, односно две године ако је завршио инте-
грисане студије медицине, ветеринарске медицине, стоматологије или фармације;  

4) да познаје један од светских језика најмање на нивоу 1-1-1-1 СТАНАГ 6001 или на нивоу првог степе-
на према критеријуму Војне академије;  

5) да у години у којој се упућује на школовање није старији од 46 година;  
6) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање заузима место 

обухваћено могућим бројем кандидата за школовање;  
7) да у претходном периоду није упућиван на школовање другог степена, односно командно-штабно уса-

вршавање у земљи и иностранству. 

Члан 7. 
На докторске академске студије може бити упућен професионални припадник Војске Србије који испу-

њава следеће посебне услове: 
1) да је завршио Војну академију или основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 

или основне академске студије у трајању од најмање четири године са просечном оценом 8,00 и вишом и ма-
стер академске студије или специјалистичке академске студије, или да је стекао назив магистра наука или да 
је завршио интегрисане студије медицине, ветерине, стоматологије или фармације;  

2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”, а за последња два периода оцењивања има 
оцене „нарочито се истиче”;  

3) да познаје један од светских језика на нивоу 2-2-2-2 СТАНАГ 6001 или на нивоу другог степена према 
критеријуму Војне академије;  

4) да је положио пријемни испит, ако је то у условима за школовање прописано;  
5) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање у оквиру свог 

рода или службе заузима место обухваћено могућим бројем кандидата за школовање;  
6) да у претходном периоду није упућиван на школовање трећег степена односно на генералштабно уса-

вршавање у земљи и иностранству.  

Члан 8. 
На специјализацију из медицинских наука може бити упућен професионални припадник Војске Србије 

који испуњава следеће посебне услове:  
1) да је завршио основне студије медицине, односно основне интегрисане академске студије медицине; 

основне студије стоматологије, односно интегрисане академске студије стоматологије; основне студије фар-
мације, односно интегрисане академске студије фармације и студије ветеринарске медицине са просечном 
оценом најмање 8,00; 

2) да му је просечна службена оцена најмање „истиче се”, а уколико је једном оцењен да му је службена 
оцена најмање „истиче се”; 

3) да је најмање две године након положеног стручног испита обављао здравствену делатност; 
4) да познаје један од светских језика најмање на нивоу 1-1-1-1 СТАНАГ 6001 или на нивоу првог степе-

на према критеријуму Војне академије; 
5) да у години у којој му се доноси решење о упућивању на специјализацију у здравственој струци није 

старији од 36 година, осим из области стоматологије и фармације да није старији од 37 година, а из области 
опште медицине да није старији од 40 година; 

6) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање заузима место 
обухваћено могућим бројем кандидата за школовање; 

7) да у претходном периоду није упућиван на школовање истог нивоа. 
Под истим условима официри ветеринарске службе упућују се на специјализацију из ветеринарске меди-

цине. 
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Између кандидата који испуњавају услове за упућивање на специјализацију из медицинских наука, пред-

ност под једнаким условима има кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама, у складу 
са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије. 

Члан 9. 
На ужу специјализацију из медицинских наука може бити упућен професионални припадник Војске Ср-

бије који испуњава следеће посебне услове: 
1) да је завршио одговарајућу специјализацију из здравствене струке са оценом најмање „одличан”; 
2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”, а за последња два периода оцењивања оцене 

„нарочито се истиче”; 
3) да познаје један од светских језика најмање на нивоу 1-1-1-1 СТАНАГ 6001 или на нивоу првог степе-

на према критеријуму Војне академије; 
4) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање заузима место 

обухваћено могућим бројем кандидата за школовање; 
5) да у претходном периоду није упућиван на школовање истог нивоа. 
Између кандидата који испуњавају услове за упућивање на ужу специјализацију из медицинских наука, 

предност под једнаким условима има кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама, у 
складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије. 

Члан 10. 
На основне струковне студије може бити упућен подофицир санитетске службе који испуњава следеће 

посебне услове: 
1) да је завршио средње образовање које по плану и програму траје најмање четири године у средњој 

стручној школи медицинског усмерења са општим успехом најмање „врло добар”; 
2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”, а за последња два периода оцењивања оцене 

„нарочито се истиче”; 
3)  да је на дужности медицинског, стоматолошког, односно фармацеутског техничара провео најмање пет година; 
4)  да је положио пријемни испит; 
5) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање заузима место 

обухваћено могућим бројем кандидата за школовање; 
6) да у претходном периоду није упућиван на школовање истог нивоа. 
Између кандидата који испуњавају услове из става 1. овог члана, предност под једнаким условима има 

кандидат који је вршио дужност у мултинационалним операцијама, у складу са законом којим се уређује упо-
треба Војске Србије ван граница Републике Србије.  

Члан 11. 
На поступак упућивања професионалних припадника Војске Србије на школовање у Министарству од-

бране и Војсци Србије примењују се одредбе прописа којим се уређује поступак упућивања професионалних 
припадника Војске Србије на школовање на другим универзитетима у Републици Србији. 

Члан 12. 
На основни командно-штабни курс може бити упућен официр који има најмање чин поручника, односно 

поручника корвете.  

Члан 13. 
На командно-штабно усавршавање може бити упућен официр који испуњава следеће посебне услове: 
1) да је завршио Војну академију или основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 

или основне академске студије у трајању од најмање четири године са просечном оценом 8,00 и вишом или 
положио пријемни испит са општим успехом „врло добар”, просечном оценом најмање 7,51 према програму 
школе у коју се упућује на усавршавање, ако је то у условима за школовање прописано;  

2) да има најмање чин мајора, односно капетана корвете;  
3) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
4) да је дужност за коју је одређен чин мајора, односно капетана корвете или виши чин обављао кумула-

тивно најмање две године у последњих пет година;  
5) да има завршен основни командно-штабни курс у земљи или иностранству, или одговарајући облик 

стручног усавршавања за који је извршена еквиваленција програма са програмом основног командно-штабног курса 
на војној високошколској установи;  

6) да у години у којој се упућује на усавршавање није старији од 46 година;  
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7) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на усавршавање у оквиру свог 

рода или службе, заузима место обухваћено могућим бројем кандидата за школовање;  
8) да познаје један од светских језика најмање на нивоу 1-1-1-1 СТАНАГ 6001 или на нивоу првог степе-

на према критеријуму Војне академије;  
9) да у претходном периоду није упућиван на усавршавање истог нивоа у иностранству или на школова-

ње другог степена. 

Члан 14. 
На генералштабно усавршавање може бити упућен официр који испуњава следеће посебне услове:  
1) да је завршио Војну академију или основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 

или основне академске студије у трајању од најмање четири године и има завршено командно-штабно усавр-
шавање са просечном оценом 8,00 и вишом или да је положио пријемни испит са општим успехом „врло до-
бар”, односно просечном оценом најмање 7,51 према програму школе у коју се упућује на усавршавање, ако 
је то у условима за школовање прописано;  

2) да има најмање чин потпуковника, односно капетана фрегате;  
3) да је дужности за које је одређен чин потпуковника односно капетана фрегате или виши чин успешно обављао 

најмање две године; 
4) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”, а за последња два периода оцењивања има 

оцене „нарочито се истиче”;  
5) да познаје један од светских језика најмање на нивоу 2-2-2-2 СТАНАГ 6001 или на нивоу другог степе-

на према критеријуму Војне академије;  
6) да у години у којој се упућује на школовање није старији од 50 година;  
7) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање у оквиру свог 

рода или службе заузима место обухваћено могућим бројем кандидата за школовање;  
8) да у претходном периоду није упућиван на усавршавање истог нивоа. 

Члан 15. 
На усавршавање на високим студијама безбедности може бити упућен официр који испуњава следеће по-

себне услове:  
1) да је завршио генералштабно усавршавање или студије трећег степена;  
2) да има најмање чин пуковника, односно капетана бојног брода;  
3) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”, а за последња два периода оцењивања оцене 

„нарочито се истиче”;  
4) да на листи кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на усавршавање у оквиру свог 

рода или службе заузима место обухваћено могућим бројем кандидата за усавршавање;  
5) да у претходном периоду није упућиван на усавршавање истог нивоа у иностранству. 

Члан 16. 
На усавршавање може се упутити подофицир који испуњава следеће услове:  
1) да има завршено средње образовање у трајању од четири године;  
2) да у току службе има просек оцена најмање „истиче се”;  
3) да у години у којој се упућује на усавршавање није старији од 46 година;  
4) да на листи кандидата за упућивање на усавршавање заузима место обухваћено могућим бројем канди-

дата за усавршавање. 

Члан 17. 
Посебни услови за упућивање на усавршавање цивилних лица на служби у Војсци Србије дефинишу се 

посебном одлуком о организовању и програмом за сваки конкретан облика усавршавања. 

Члан 18. 
Надлежне старешине у складу са Планом школовања и усавршавања кадра Министарства одбране и Вој-

ске Србије предлажу професионална војна лица за упућивање на школовање и усавршавање за текућу годину.  
Број професионалних војних лица за упућивање на школовање и усавршавање за сваку школску годину 

утврђује министар одбране у складу са Планом школовања и усавршавања кадра Министарства одбране и 
Војске Србије.  

Избор официра за упућивање на школовање и усавршавање врши министар одбране, на основу листе кан-
дидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање и усавршавање.  
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Избор подофицира за упућивање на школовање и усавршавање врши надлежна организациона јединица 

Генералштаба Војске Србије – за подофицире у Војсци Србије, односно надлежна организациона јединица 
Министарства одбране – за подофицире ван Војске Србије, на основу листе кандидата који испуњавају про-
писане услове за упућивање на школовање и усавршавање.  

Критеријуме за формирање листе кандидата из ст. 3. и 4. овог члана утврђује министар одбране.  
Листу кандидата из става 3. овог члана утврђује надлежна организациона јединица Министарства одбране.  
Листу кандидата из става 4. овог члана утврђује надлежна организациона јединица Генералштаба Војске 

Србије и надлежна организациона јединица Министарства одбране.  
Уз предлог за упућивање на школовање и усавршавање прилаже се попуњени Упитник за школовање у 

Министарству одбране и Војсци Србије, који је дат у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 19. 
Надлежне старешине у складу са Планом школовања и усавршавања кадра Министарства одбране и Вој-

ске Србије предлажу цивилна лица на служби у Војсци Србије за упућивање на школовање и усавршавање за 
текућу годину.  

Број цивилних лица на служби у Војсци Србије за упућивање на школовање и усавршавање за сваку 
школску годину утврђује министар одбране у складу са Планом школовања и усавршавања кадра Министар-
ства одбране и Војске Србије.  

Избор цивилних лица на служби у Војсци Србије за упућивање на школовање и усавршавање врши над-
лежни старешина на основу листе кандидата који испуњавају прописане услове за упућивање на школовање 
и усавршавање. 

Листу кандидата из става 3. овог члана и критеријуме за формирање листе кандидата за цивилна лица на 
служби у Војсци Србије која су распоређена у Војсци Србије утврђује надлежна организациона јединица Ге-
нералштаба Војске Србије, а за цивилна лица на служби у Војсци Србије која су распоређена ван Војске Ср-
бије надлежна организациона јединица Министарства одбране. 

Члан 20. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 3728-7 
У Београду, 18. априла 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

Прилог 1. 
__________________________ 
               (Команда односно управа) 

У П И Т Н И К  
ЗА ШКОЛОВАЊЕ У МИНИСTAРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

______________________________________________________________________________________________ 
(назив високошколске установе у којој се тражи школовање односно усавршавање) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

1. Презиме, име једног родитеља и име  

2. Дан, месец и година рођења  

3. Место рођења  

4. Чин и од када је у том чину  

5. Лична војноевиденцијална 
специјалност (ВЕС) 
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Назив школе Трајање Године завршетка Успех 6. Завршене школе и додатна 

усавршавања     

7. Садашња дужност и јединица  

8. Здравствено стање  

9. Да ли је сагласан са распоредом по 
потреби службе 

 

10. Просечна службена оцена  
Да ли је негативно 
оцењиван током 

службе 

 

11. Да ли је на положају вишег чина  

12. За коју дужност се предвиђа након 
школовања 

 

 
Датум___________________ 
 ________________________ 
 (потпис надлежног старешине) 

 
Напомена: Рубрике закључно са редним бројем 9. попуњава кандидат, а остале рубрике – надлежни старешина. 
 
 

150. 

На основу члана 19. став 3, члана 52, члана 69. став 8, члана 137. и члана 183. став 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), начелник Гене-
ралштаба Војске Србије доноси 

О Д Л У К У  
О ПРЕНОШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ О СТАЊИМА У СЛУЖБИ  

И ДРУГИМ ОДНОСИМА У СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Командант команде, јединице, односно установе за које је прописан формацијски чин пуковник и ви-
ши, начелник Кабинета начелника Генералштаба Војске Србије, начелник Одељења за финансије (Ј-8) Гене-
ралштаба Војске Србије и начелник Одељења за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) Генералштаба Војске Србије 
овлашћује се да: 

1) поставља подофицире на формацијска места; 
2) одлучује о престанку службе подофицира; 
3) ставља на располагање подофицире због разлога из члана 76. Закона о Војсци Србије (у даљем тексту: 

Закон), уз сагласност начелника Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије (у даљем тексту: 
Управа за људске ресурсе); 

4) разрешава подофицире и професионалне војнике ради стављања у стање у служби на лечењу и болова-
њу због разлога из члана 75. Закона; 

5) решава о удаљењу од дужности подофицира, професионалних војника и цивилних лица на служби у 
Војсци Србије због разлога из члана 77. Закона; 

6) распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и одлучује о престанку њихове службе; 
7) решава о другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци Србије; 
8) поставља и одређује за заступнике цивилна лица на служби у Војсци Србије на формацијска места под-

официра, уз сагласност начелника Управе за људске ресурсе; 
9) поставља професионалне војнике и одлучује о престанку њихове службе; 
10) изриче мере удаљења од функционалне дужности професионалних припадника Војске Србије због 

разлога из члана 179. Закона и стара се о њиховом спровођењу; 
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11) поставља и одређује за заступнике подофицире на формацијска места цивилних лица у Војсци Србије 

под условима из члана 69. став 7, уз сагласност начелника Управе за људске ресурсе; 
12) разрешава подофицире и професионалне војнике ради стављања у стање у служби у стању мировања 

због разлога из члана 76а, став 1. Закона, уз прибављено одобрење министра одбране у случајевима прописа-
ним Законом; 

13) упућује професионалне припаднике Војске Србије на усавршавање у организацији Војске Србије. 

2. Начелник управе, командант оперативног нивоа, командант Гарде и командант Специјалне бригаде, у 
оквиру својих организацијских састава, поред послова из тачке 1. ове одлуке, овлашћује се да: 

1) поставља официре до чина капетана на формацијска места до чина капетана; 
2) одлучује о престанку професионалне војне службе официра до чина капетана; 
3) ставља на располагање официре до чина капетана због разлога из члана 76. Закона, уз сагласност на-

челника Управе за људске ресурсе; 
4) разрешава официре до чина капетана ради стављања у стање у служби на лечењу и боловању због раз-

лога из члана 75. Закона; 
5) решава о удаљењу од дужности официра до чина капетана због разлога из члана 77. став 1. Закона; 
6) унапређује подофицире; 
7) поставља и одређује за заступнике цивилна лица на служби у Војсци Србије на формацијска места 

официра до чина капетана, уз сагласност начелника Управе за људске ресурсе; 
8) одобрава рад професионалном припаднику Војске Србије уз накнаду или награду ван јединице одно-

сно установе или самостално обављање професионалне делатности; 
9) поставља и одређује за заступнике официре до чина капетана на формацијска места цивилних лица у 

Војсци Србије под условима из члана 69. став 7, уз сагласност начелника Управе за људске ресурсе; 
10) разрешава официре до чина капетана ради стављања у стање у служби у стању мировања због разлога 

из члана 76а, став 1. Закона, уз прибављено одобрење министра одбране у случајевима прописаним Законом. 

3. Начелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије, поред послова из тачке 2. ове 
одлуке, овлашћује се да: 

1) распоређује и премешта подофицире из једне команде, јединице односно установе у другу, ако за те 
команде, јединице односно установе није надлежан исти старешина; 

2) распоређује цивилна лица из једне команде, јединице односно установе у другу ради распоређивања на 
рад, ако за те команде, јединице односно установе није надлежан исти старешина; 

3) решава о привременом упућивању професионалних војника, подофицира и официра до чина капетана 
из једне команде, јединице односно установе у другу ради извршења одређених задатака, ако за те команде, 
јединице односно установе није надлежан исти старешина, на предлог надлежног старешине команде, једи-
нице односно установе у коју се упућује и уз сагласност надлежног старешине претпостављеног лицу које се 
привремено упућује; 

4) даје сагласност за стављање у стање у служби на располагању подофицира и официра до чина капетана; 
5) даје сагласност за постављење или одређивање за заступника цивилног лица на служби у Војсци Срби-

је на формацијска места подофицира и официра до чина капетана; 
6) даје сагласност за постављење или одређивање за заступника подофицира и официра до чина капетана 

на формацијска места цивилних лица у Војсци Србије. 

4. Командант батаљона, њему раван и виши старешина, у оквиру својих организацијских састава, овла-
шћује се да решава о одређивању плате цивилних лица на служби у Војсци Србије. 

5. Овлашћења одређена овом одлуком за регулисање стања у служби професионалних припадника Војске 
Србије обухватају и: 

1) распоред и премештај тих лица из једне команде, јединице односно установе у другу, ако је за те ко-
манде, јединице односно установе надлежан исти старешина; 

2) одређивање заступника професионалним војним лицима која су привремено спречена да врше дужност 
и заступника на упражњена формацијска места; 

3) привремено упућивање ради извршења одређених задатака из једне команде, јединице односно устано-
ве у другу, ако је за те команде, јединице односно установе надлежан исти старешина; 

4) решавање других односа у служби у складу са Законом. 

6. Акт о регулисању стања у служби професионалних припадника Војске Србије доносе старешине одређене 
овом одлуком на предлог непосредно потчињених старешина у чијем саставу је лице о чијем стању у служби се 
решава или старешина команде, јединице односно установе у коју се то лице распоређује и поставља. 
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7. Акта о постављењима и другим односима у служби која су донеле надлежне старешине до дана ступа-

ња на снагу ове одлуке, остају на снази док не наступи разлог за промену стања или односа у служби профе-
сионалних војних лица и цивилних лица на служби у Војсци Србије на која се та акта односе. 

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16).  

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

Број 1265-3 
У Београду, 22. априла 2019. године 

НАЧЕЛНИК 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

 

 
 
151. 

У К А З  број 1-4 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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   

начелник Генералштаба Војске Србије 

у чин генерала 
генерал-потпуковник 
МОЈСИЛОВИЋ Милосава МИЛАН. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

152. 

У К А З  број 1-5 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

директор Војнобезбедносне агенције  

у чин бригадног генерала 
интендантски пуковник 
ЈОВАНИЋ Милана ЂУРО. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

153. 

У К А З  број 1-6 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

ректор Универзитета одбране  

у чин генерал-потпуковника 
генерал-мајор 
РАДОВАНОВИЋ Тугомира ГОРАН . 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 
154. 

У К А З  број 1-7 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

начелник Управе за кадрове  
Сектора за људске ресурсе 

у чин бригадног генерала 
пуковник атомско-биолошко-хемијске службе 
КРЕСОВИЋ Милана СИНИША. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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155. 

У К А З  број 1-8 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка  9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

начелник штаба Копнене војске 

у чин бригадног генерала 
пуковник оклопних јединица 
ТРАМОШЉИКА Саве ЖЕЉКО. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

156. 

У К А З  број 1-9 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка  9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

командант 1. бригаде Копнене војске 

у чин бригадног генерала 
пуковник оклопних јединица 
НАСКОВИЋ Слободана ЗОРАН. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

157. 

У К А З  број 1-10 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

командант 3. бригаде Копнене војске 

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник  
СТАМЕНКОВИЋ Добривоја СЛАЂАН. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

 

158. 

У К А З  број 1-11 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка  9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

командант 250. ракетне бригаде за 
противваздухопловна дејства 
Ратног ваздухопловства и  

противваздухопловне одбране 

у чин бригадног генерала 
пуковник артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства  
ЈАНКОВИЋ Миленка ТИОСАВ. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

 

159. 

У К А З  број 1-12 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

начелник  
Управe за људске ресурсе (Ј-1) 
Генералштаба Војске Србије 

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник  
ИРИШКИЋ Фехима САВО. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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160. 

У К А З  број 1-13 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

начелник 
Управe за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) 

Генералштаба Војске Србије 

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник  
ЧУПИЋ Слободана МИРОЉУБ. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

161. 

У К А З  број 1-14 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка  9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник 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  

начелник 
Управe за планирање и развој (Ј-5) 

Генералштаба Војске Србије 

у чин бригадног генерала 
пуковник артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства  
ПОПОВИЋ Радовина МИЛАН. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

162. 

У К А З  број 1-15 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-

сник 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  

начелник 
Управe за телекомуникације и информатику (Ј-6) 

Генералштаба Војске Србије 

у чин бригадног генерала 
пуковник телекомуникација 
ЂОЛОВИЋ Миљојка ЉУБИША. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 
163. 

У К А З  број 1-16 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка  9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 
88/15 – УС и 36/18)  

р а с п о р е ђ у ј е  с е  и  п о с т а в љ а   
п о  о б ј е д и њ е н о ј  ф о р м а ц и ј и   

у Војни кабинет председника Републике 
за начелника 

бригадни генерал 
РАДОВИЋ Милана СИНИША. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
 

164. 

У К А З  број 1-17 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 
88/15 – УС и 36/18)  

п р е м е ш т а  с е  и  п о с т а в љ а  
п о  о б ј е д и њ е н о ј  ф о р м а ц и ј и   

у Команду за обуку 
за начелника штаба 

пешадијски пуковник 
ДЕЈАНОВИЋ Мила НИКОЛА. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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165. 

У К А З  број 1-18 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 23. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 
17. тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 
88/15 – УС и 36/18)  

п р е м е ш т а  с е  и  п о с т а в љ а   
п о  о б ј е д и њ е н о ј  ф о р м а ц и ј и  

у Управу за логистику (Ј-4) 
Генералштаба Војске Србије 

за начелника 

пуковник техничке службе  
ПЕТКОВИЋ Светислава СРЂАН. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 
 

С А Д Р Ж А Ј  
 

Страна Страна 

144. Уредба о стањима у служби професионал-
них војних лица и о унапређивању офици-
ра и подофицира ............................................  233 

145. Одлука о измени Одлуке о одређивању ве-
ликих техничких система од значаја за од-
брану ...............................................................  251 

146. Одлука о допуни Одлуке о одређивању 
производа и услуга од посебног значаја за 
одбрану Републике Србије ...........................  251 

147. Правилник о измени Правилника о утвр-
ђивању елемената формацијских места офи-
цира и подофицира у Министарству одбра-
не и  Војсци Србије .......................................  252 

148. Правилник о измени Правилника о утвр-
ђивању елемената формацијских места вој-
них службеника и војних намештеника у 
Министарству одбране и Војсци Србије.....  255 

149. Правилник о условима за упућивање на 
школовање и усавршавање професионалних 
припадника Војске Србије............................  258 

150. Одлука о преношењу овлашћења за реша-
вање у стањима у служби и другим односи-
ма у служби у Војсци Србије .......................  263 

152. Указ бр. 1-4 председника Републике о уна-
пређењу официра...........................................  265 

153. Указ бр. 1-5 председника Републике о уна-
пређењу официра...........................................  265 

154. Указ бр. 1-6 председника Републике о уна-
пређењу официра...........................................  265 

155. Указ бр. 1-7 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  265 

156. Указ бр. 1-8 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  266 

157. Указ бр. 1-9 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  266 

158. Указ бр. 1-10 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  266 

159. Указ бр. 1-11 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  266 

160. Указ бр. 1-12 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  266 

161. Указ бр. 1-13 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  267 

162. Указ бр. 1-14 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  267 

163. Указ бр. 1-15 председника Републике о уна-
пређењу официра ..........................................  267 

164. Указ бр. 1-16 председника Републике о ра-
споређивању и постављењу по обједињеној 
формацији официра ......................................  267 

165. Указ бр. 1-17 председника Републике о пре-
мештању и постављењу по обједињеној фор-
мацији официра .............................................  268 

166. Указ бр. 1-18 председника Републике о пре-
мештању и постављењу по обједињеној фор-
мацији официра .............................................  268

 

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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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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