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246. 

На основу члана 14. став 2. тачка 32) и став 3. За-
кона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др закон, 104/09 – др закон, 10/15 и 
36/18), члана 69. Закона о војном образовању („Слу-
жбени гласник РС”, број 36/18), а у вези са чл. 6. и 
125. Закона о високом образовању („Службени гла-
сник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18) и чла-
ном 79. Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – 
др. закон), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЈАВНИХ ИСПРАВА 
КОЈЕ ИЗДАЈУ ВОЈНОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Члан 1.  
Овим правилником уређује се садржај образаца јав-

них исправа које издају војношколске установе, као и 
друга питања од значаја за издавање јавних исправа.  

Члан 2. 
Средња војна школа издаје ученику приликом 

уписа у школу ђачку књижицу, у коју се уносе лични 
подаци ученика и подаци о успеху и владању за сва-
ку школску годину.  

Ђачка књижица из става 1. овог члана издаје се 
на обрасцу који је прописало министарство надле-
жно за послове просвете, у складу са законом којим 
се регулише област средњег образовања у Републици 
Србији. 

Члан 3. 
За сваки завршени разред Средња војна школа 

издаје ученику сведочанство. 
Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 

обрасцу који је прописало министарство надлежно за 
послове просвете, у складу са законом којим се регу-
лише област средњег образовања у Републици Србији. 

Члан 4. 
Ученику који се исписује из Средње војне школе 

издаје се исписница. 

Исписница из става 1. овог члана издаје се на 
обрасцу који је прописало министарство надлежно за 
послове просвете, у складу са законом којим се регу-
лише област средњег образовања у Републици Србији. 

Члан 5. 
Ученику који је савладао део наставног плана и 

програма полагањем испита из једног или више 
предмета Средња војна школа издаје, на лични зах-
тев, уверење о положеном испиту. 

Ученику који је савладао програм стручног оспо-
собљавања Средња војна школа издаје уверење о по-
ложеном испиту за стручну оспособљеност. 

Ученику који је савладао наставни план и про-
грам специјалистичког образовања Средња војна школа 
издаје уверење о положеном специјалистичком испиту. 

Уверења из ст. 1. до 3. овог члана издају се на обра-
сцима која је прописало министарство надлежно за по-
слове просвете, у складу са законом којим се регулише 
област средњег образовања у Републици Србији. 

Члан 6. 
Ученику који је са успехом савладао наставни 

план и програм средњег образовања Средња војна шко-
ла издаје диплому. 

Диплома из става 1. овог члана издаје се на обра-
сцу који је прописало министарство надлежно за по-
слове просвете, у складу са законом којим се регули-
ше област средњег образовања у Републици Србији. 

Члан 7. 
Лицу које стекне статус кадета или студента вој-

на високошколска установа издаје студентску књи-
жицу (индекс). 

Студентска књижица (индекс) из става 1. овог 
члана издаје се на обрасцу који је прописало мини-
старство надлежно за послове просвете, у складу са 
законом којим се регулише област високог образова-
ња у Републици Србији. 

Члан 8. 
Војна високошколска установа издаје диплому 

лицу које заврши студије на акредитованом студиј-
ском програму Универзитета одбране у Београду.  
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Диплома из става 1. овог члана издаје се на обра-

сцу који је прописало министарство надлежно за по-
слове просвете, у складу са законом којим се регули-
ше област високог образовања у Републици Србији. 

Члан 9. 
Војна високошколска установа уз диплому из 

члана 6. овог правилника издаје додатак дипломи. 
Додатак дипломе из става 1. овог члана издаје се на 

обрасцу који је прописало министарство надлежно за 
послове просвете, у складу са законом којим се регули-
ше област високог образовања у Републици Србији. 

Члан 10. 
Полазнику који је са успехом савладао програм 

стручног усавршавања војна високошколска устано-
ва издаје уверење.  

Полазнику који заврши Високе студије безбедно-
сти и одбране издаје се уверење величине 297 х 420 
mm, на обрасцу који је дат у Прилогу 1. овог правил-
ника и чини његов саставни део. 

Полазнику који заврши Генералштабно усаврша-
вање и Командно-штабно усавршавање, издаје се 
уверење величине 297 х 420 mm, на обрасцу који је 
дат у Прилогу 2. овог правилника и чини његов са-
ставни део. 

Полазнику и слушаоцу курсева који се оцењују, 
који нису обухваћени ст. 1, 2. и 3. овог члана, издаје 
се уверење величине 210 х 297 mm, на обрасцу који 
је дат у Прилогу 3. овог правилника и чини његов са-
ставни део. 

Полазнику и слушаоцу курсева, који нису обу-
хваћени ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, издаје се уверење 
величине 210 х 297 mm, на обрасцу који је дат у При-
логу 4. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 11. 
Kадету, студенту, полазнику и слушаоцу курсева 

на њихов захтев, војна високошколска установа изда-
је уверење о постигнутом успеху у одређеној школ-
ској години, у складу са законом којим се уређује оп-
шти управни поступак у Републици Србији. 

Члан 12.  
Ако се приликом попуњавања обрасца јавне ис-

праве са серијским бројем погреши, образац се пре-
цртава двема паралелним дијагоналним линијама цр-

вене боје и записнички се констатује да се образац са 
одређеним серијским бројем не може користити за 
издавање јавне исправе. 

Члан 13. 
Оцене из наставних предмета и владање уносе се 

у јавну исправу бројем и словима. 
Просечна оцена у јавну исправу уноси се са де-

цималним бројем (са две децимале) и словима. 

Члан 14. 
Дупликати јавних исправа издају се на обрасци-

ма прописаним овим правилником, с тим што се у 
горњем десном углу словима величине 5 mm испису-
је реч: „ДУПЛИКАТ”. 

Уколико се дупликат дипломе издаје за диплому 
која је издата пре добијања акредитације војне висо-
кошколске установе дупликат се издаје на обрасцу 
величине 297 х 420 mm који је дат у прилозима 5. и 
6, с тим што се у горњем десном углу словима вели-
чине 5 mm исписује реч: „ДУПЛИКАТ”. 

Oбрасци из става 2. овог члана дати су у прилозима 
5. и 6. овог правилника и чине његов саставни део. 

Члан 15. 
Штампање образаца утврђених овим правилни-

ком врши организациона јединица Министарства од-
бране надлежна за издавачку делатност, по захтеву 
војношколске установе. 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу овог правилника преста-

је да важи Правилник о садржају и облику јавних ис-
права које издају војне школе („Службени војни 
лист”, бр. 12/00 и 18/01).  

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”, а при-
мењује се од школске 2019/2020. године.  

 
Број 13-198 
У Београду , 6. јуна 2019. године 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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Прилог 1. 

 

 (Грб Републике Србије, суви жиг)
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Прилог 2. 

 

 (Грб Републике Србије, суви жиг)
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Прилог 3. 

(Грб Републике Србије, суви жиг) 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ 

 

_______________________________________ 
(назив носиоца реализације усавршавања) 

 

 

У В Е Р Е Њ Е 
 
 

да је _________________________________________________ 
(чин, презиме, очево име и име) 

 
 

у периоду_____________________ године похађао програм 

 

_____________________________________________________ 
(назив усавршавања) 

 

Именовани је успешно савладао програм усавршавања, 

постигао__________________________ успех и  
(описна и бројчана оцена) 

 

 

стекао класификацију – звање ______________________________________ . 

 

 

Уверење је под бројем _________ дана _______________. године заведено 

у Евиденцији издатих уверења о савладаном програму усавршавања 

 
 

___________________________________________________________ 
(назив носиоца реализације усавршавања) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Носилац планирања  Носилац реализације усавршавања 
 (М.П)  
   

(чин, име и презиме)  (чин, име и презиме) 
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Прилог 4. 

(Грб Републике Србије, суви жиг) 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ 

 

_______________________________________ 
(назив носиоца реализације усавршавања) 

 

 

У В Е Р Е Њ Е 
 
 

да је _________________________________________________ 
(чин, презиме, очево име и име) 

 
 

у периоду_____________________ године похађао програм 

 

_____________________________________________________ 
(назив усавршавања) 

 

 

 

стекао класификацију – звање ______________________________________ . 

 

 

Уверење је под бројем _________ дана _______________. године заведено 

у Евиденцији издатих уверења о савладаном програму усавршавања 

 
 

___________________________________________________________ 
(назив носиоца реализације усавршавања) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Носилац планирања  Носилац реализације усавршавања 
 (М.П)  
   

(чин, име и презиме)  (чин, име и презиме) 
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Прилог 5. 

 

(Грб Републике Србије, суви жиг) 
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Прилог 6. 

 
 

(Грб Републике Србије, суви жиг) 
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247. 

На основу члана 9. став 1. тачка 15. Закона о вој-
ном образовању („Службени гласник РС”, број 
36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА  
НА УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ ОДНОСНО 
ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ 

СЛУЖБУ  

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се услови и поступак за 

упис ученика средњих војних школа на Универзитет 
одбране и услови и поступак пријема ученика средњe 
стручне војне школе у професионалну војну службу. 

Члан 2. 
Ученик средње војне школе, у смислу одредаба 

овог правилника, јесте ученик Војне гимназије и уче-
ник Средње стручне војне школе. 

Члан 3. 
Ученик Војне гимназије по завршетку школова-

ња наставља школовање на Универзитету одбране, 
које се реализује на Војној академији и на Медицин-
ском факултету Војномедицинске академије (у даљем 
тексту: Медицински факултет ВМА). 

Изузетно, ученик завршне године Војне гимнази-
је може се примити на школовање у Средњу стручну 
војну школу под условима прописаним одредбама 
овог правилника. 

Члан 4. 
Ученик Средње стручне војне школе по завршетку 

школовања прима се у професионалну војну службу. 

II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИЈЕМА УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА НА ШКОЛОВАЊЕ 

НА УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ 

Члан 5. 
Ученик Војне гимназије уписује се на студијски про-

грам који реализује војна високошколска установа Уни-
верзитета одбране у статусу кадета, ако испуне обавезе 
прописане уговором о школовању у Војној гимназији. 

Члан 6. 
Број ученика из Војне гимназије по студијским 

програмима дефинише се одлуком надлежног органа 
у војној високошколској установи Универзитета од-
бране, не може бити већи од укупног броја кадета ко-
ји се према конкурсу примају на школовање и сра-
змеран је по студијским програмима који су наведе-
ни у конкурсу. 

Изузетно, уколико број заинтересованих ученика 
Војне гимназије за школовање на Медицинском фа-
култету ВМА буде већи од броја дефинисаног одлу-
ком из става 1. овог члана, ученици могу конкуриса-
ти под истим условима као лица из грађанства. 

Кандидат који не испуни услов из става 2. овог 
члана мора се уписати на други студијски програм на 
Универзитет одбране. 

Члан 7. 
Војна гимназија, приликом селекције ученика за 

упис на студијски програм, доставља надлежној це-
лини војне високошколске установе, уз пријавни 
лист, следећа документа: 

1) оверене фотокопије сведочанства за све завр-
шене разреде средње војне школе и оверен 
препис оцена са полугодишта четвртог разреда; 

2) уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 

3) извод из матичне књиге рођених; 
4) потврде надлежног суда и Министарства уну-

трашњих послова да се против ученика не во-
ди кривични поступак или поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној ду-
жности, односно да нису осуђивани за таква 
дела казном затвора у трајању дужем од шест 
месеци или казном малолетничког затвора, од-
носно да им није изрицана заводска мера. 

Након пријема, Војна гимназија доставља војној висо-
кошколској установи Универзитета одбране оригинална 
документа која је ученик доставио приликом уписа у Вој-
ну гимназију, уговор о школовању, закључене евиденције 
о новчаним примањима, као и оригинале сведочанства и 
дипломе о завршеној Војној гимназији.  

Члан 8. 
Ученик Војне гимназије за потребе рангирања на 

коначној ранг-листи пролази провере знања које се 
састоје из тестова у писаној форми и провере физич-
ке способности. 

За упис у Војну академију врши се провера зна-
ња у писаној форми из предмета математика.  

За упис на Медицински факултет ВМА врши се 
провера знања у писаној форми из предмета биоло-
гија и хемија.  

Кандидати који су као ученици Војне гимназије у 
трeћој, односно четвртој години школовања освојили 
једно од прва три места из предмета математика, од-
носно предмета биологија и хемија на републичком 
такмичењу, не приступају провери знања већ оства-
рују максималан број бодова за тај предмет. 

Члан 9. 
Укупан број остварених бодова на провери знања 

добија се сабирањем резултата провере знања и про-
вере физичких способности.  

На основу укупног броја остварених бодова из 
става 1. овог члана и бодова остварених успехом на 
школовању, ученици Војне гимназије рангирају се на 
коначној ранг-листи према студијским програмима. 
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Члан 10.  

Предност приликом избора студијског програма 
на Војној академији, има ученик који има више бодо-
ва на коначној ранг-листи.  

Уколико ученици из става 1. овог члана имају 
исти број бодова, предност има ученик који има већи 
број бодова на основу општег успеха, затим предност 
има ученик који има већи број бодова из предмета 
математика и затим са провере физичке способности. 

Члан 11.  
Предност приликом уписа на Медицински фа-

култет ВМА, има ученик који има више бодова на 
коначној ранг-листи.  

Уколико ученици из става 1. овог члана имају 
исти број бодова, предност има ученик који има већи 
број бодова на основу општег успеха, затим предност 
има ученик који има већи број бодова из предмета 
биологија и затим из предмета хемија. 

Члан 12.  
Поступак провере знања ученика Војне гимнази-

је за пријем на студије у војне високошколске уста-
нове ближе се регулише интерним актом који доноси 
војна високошколска установа.  

Члан 13. 
У току поступка пријема ученици се упућују на 

психолошку и медицинско-здравствену процену и 
врши се безбедносна провера. 

Ученици који желе да се упишу у статусу кадета 
на студијски програм Војно ваздухопловство упућују 
се на додатне процене у надлежном медицинском 
институту, као и на селективну обуку. 

Ученик који не прође додатне процене и селек-
тивну обуку из става 2. овог члана, мора се уписати 
на други студијски програм на Универзитет одбране. 

Члан 14. 
Ученик који не испуни услове прописане овим 

правилником, а који се односе на упис ученика сред-
њих војних школа на Универзитет одбране, не прима 
се на даље школовање на Универзитет одбране.  

Члан 15.  
Ученик завршне године Војне гимназије, који не 

жели да настави школовање у војној високошколској 
установи на Универзитет одбране, а пристаје да се 
оспособи за обављање одговарајућих дужности ради 
пријема у војну службу за подофицира може се при-
мити на школовање у Средњу стручну војну школу. 

Број ученика из става 1. овог члана који се може 
примити на школовање у Средњу стручну војну шко-
лу, за сваку школску годину, одређује организациј-
ска целина Министарства одбране надлежна за функ-
цију образовања, на основу потреба и предлога над-
лежне целине Генералштаба Војске Србије и Средње 
стручне војне школе. 

Члан 16.  
Поступак за упућивање на школовање из члана 

15. овог правилника, покреће се на основу писане 
молбе ученика, у којој се наводе разлози и род или 
служба у којој жели да се оспособљава.  

Молба се подноси на почетку другог полугоди-
шта завршне године, Наставичком већу Војне гимна-
зије које је разматра и утврђује предлог који доста-
вља начелнику Војне гимназије. 

Ученик из члана 15. став 1. овог правилника који 
поднесе молбу из става 1. овог члана не може се упу-
тити на проверу знања за потребе рангирања на ко-
начној ранг-листи за упис на војну високошколску 
установу Универзитета одбране. 

Члан 17. 
На основу усвојеног предлога из члана 16. став 2. 

овог правилника, начелник Војне гимназије за учени-
ке из члана 16. став 1. правилника обезбеђује: 

1) психолошку процену, 
2) медицинско-здравствену проверу;  
3) безбедносну проверу. 

Члан 18.  
Начелник Војне гимназије приложену докумен-

тацију са својим мишљењем прослеђује организациј-
ској целини Министарства одбране надлежној за 
функцију образовања, која доноси коначну одлуку.  

Ученици из члана 15. овог правилника, након 
пријема у Средњу стручну војну школу, школују се 
према наставном плану и програму за специјалистич-
ко образовање које траје до годину дана. 

Члан 19.  
Ученик из члана 15. овог правилника, након при-

јема на школовање стиче статус ученика Средње 
стручне војне школе и за њега се примењују одредбе 
прописане статутом те школе, прописима којима је 
регулисано средње образовање и овим правилником. 

Члан 20.  
Након завршеног школовања из члана 15. став 1. 

овог правилника, лице је у обавези да остане у слу-
жби онолико времена колико је регулисано важећим 
прописом. 

III. УСЛОВИ И ПОСТУПAК ПРИЈЕМА  
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА  
У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ  

Члан 21. 
Ученик средње војне школе који је стекао струч-

но образовање завршетком школовања, прима се у 
професионалну војну службу, уколико испуњава сле-
деће услове: 

1) да има држављанство Републике Србије; 
2) да је здравствено и психофизички способан за 

службу у Војсци Србије; 
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3) да није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци; 
4) да је безбедносно проверен и нема безбедно-

сних сметњи за пријем у професионалну војну 
службу, у складу са прописима којима је уре-
ђено вршење безбедносне провере у Министар-
ству одбране; 

5) да је одслужио војни рок са оружјем. 
Изузетно, као време проведено на служењу војног 

рока са оружјем сматра се време које ученик средње 
војне школе проведе на логоровању и стажирању. 

Члан 22. 
Ради пријема лица у професионалну војну слу-

жбу, средња војна школа доставља доказе о испуње-
ности услова из члана 21. овог правилника надле-
жној управи Генералштаба Војске Србије. 

Поред доказа о испуњености услова из става 1. 
овог члана, средња војна школа у обавези је да доста-
ви потписану и оверену Изјаву ученика да су сагла-
сни са распоредом, по потреби, службе и Предлог за 
пријем у професионалну војну службу. 

Документа из ст. 1. и 2. овог члана достављају се 
најкасније 30 дана пре датума одређеног за пријем у 
професионалну војну службу. 

Члан 23. 
Надлежна организациона јединица Генералштаба 

Војске Србије, на основу документације из члана 22. 
овог правилника припрема наредбу о произвођењу у 
почетни чин подофицира. 

Наредбу о произвођењу у почетни чин подофи-
цира доноси начелник Генералштаба Војске Србије у 
складу са својим надлежностима. 

Наредба о произвођењу у почетни чин подофи-
цира са комплетном документацијом доставља се 
надлежној управи Министарства одбране најкасније 
осам дана пре датума одређеног за пријем у професи-
оналну војну службу, ради припреме наредбе о при-
јему у професионалну војну службу. 

Наредбу о пријему у професионалну војну слу-
жбу доноси министар одбране у складу са својим над-
лежностима. 

Члан 24. 
Средња војна школа у обавези је да организује 

свечаност на којој ће се саопштити наредбе из члана 
23. овог правилника и са тим даном ученик се прима 
у професионалну војну службу. 

IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 25. 
Даном ступања на снагу овог правилника, пре-

стаје да важи Правилник о допунском школовању 
свршених ученика Војне гимназије („Службени вој-
ни лист”, број 11/95). 

Члан 26. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном вoјном листу”. 
 

Број 6-1362 
У Београду, 14. јуна 2019. године  

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

248. 

На основу члана 32. став 3. и члана 34. став 2. За-
кона о војном образовању („Службени гласник РС”, 
број 36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ 

СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И НАЧИНА 
ОСТВАРИВАЊА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА  

У СРЕДЊИМ ВОЈНИМ ШКОЛАМА 

I . УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се ближи услови у 

погледу стручне спреме и начина остваривања стал-
ног стручног усавршавања наставног особља у сред-
њим војним школама. 

Члан 2. 
Средња војна школа, у смислу одредаба овог 

правилника, јесте Војна гимназија и Средња стручна 
војна школа. 

Члан 3. 
Поједини појмови који се користе у овом правил-

нику имају следеће значење: 
1) наставни план и програм је документ војне 

школе, који се израђује у складу са прописима 
о средњем образовању и васпитању и основа-
ма школских и васпитних програма средњих 
војних школа; 

2) наставник је лице са високим образовањем 
које реализује образовно-васпитни рад предви-
ђен Наставним планом и програмом у средњој 
војној школи; 

3) сарадник у настави је лице са средњим или 
вишим образовањем које под непосредним ру-
ководством наставника, учествује у припреми 
лабораторијских вежби, извођењу и демонстра-
цији поступака и радњи, извођењу дела прак-
тичне наставе, техничко-технолошкој припреми 
уређаја и технике и сличним пословима; 

4) стручни сарадник је лице са високим образо-
вањем које обавља послове психолога, педаго-
га, војног свештеника, правника, библиотека-
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ра, моралисте, програмера, као и друге посло-
ве значајне за образовно-васпитни рад; 

5) стручно усавршавање представља врсту обра-
зовања које траје мање од једног месеца и ко-
јим се стичу знања, вештине и способности 
неопходне за извођење наставе, а које се реа-
лизује у складу са одредбама овог правилника. 

Члан 4. 
Образовно-васпитни рад у средњим војним шко-

лама реализује наставно особље. 
Облици образовно-васпитног рада су редовна на-

става, додатна настава, допунска настава, консултатив-
ни рад, припремна настава и факултативна настава. 

Наставно особље средње војне школе чине: на-
ставник, васпитач, стручни сарадник и сарадник у 
настави. 

II. БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА 

Члан 5. 
Наставни план и програм средње војне школе де-

финише облике образовно-васпитног рада и може 
обухватити: 

1) општеобразовно наставно подручје; 
2) општестручно наставно подручје; 
3) општевојно наставно подручје;  
4) војностручно наставно подручје.  
Наставна подручја из става 1. овог члана обухва-

тају сродне предмете и одређују се за сваку средњу 
војну школу посебно. 

Члан 6. 
Образовно-васпитни рад из општеобразовних пред-

мета, у средњој војној школи, може да изводи: 
1) Српски језик и књижевност  лице са најмање 

завршеним основним академским студијама 
у трајању од четири године из филолошких 
наука  област српски језик и књижевност; 

2) Енглески језик  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из филолошких наука  област 
енглески језик и књижевност; 

3) Немачки језик  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из филолошких наука  област 
немачки језик и књижевност; 

4) Руски језик  лице са најмање завршеним основ-
ним академским студијама у трајању од четири 
године из филолошких наука  област руски је-
зик и књижевност; 

5) Француски језик  лице са најмање заврше-
ним основним академским студијама у траја-
њу од четири године из филолошких наука  
област француски језик и књижевност; 

6) Латински језик  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од че-

тири године из филолошких наука  област ла-
тински језик или дипломирани филолог са поло-
женим испитима из предмета Латински језик; 

7) Устав и права грађана  лице са најмање за-
вршеним основним академским студијама у 
трајању од четири године из политиколошких 
наука  област социјалне политике и соци-
јалног рада или лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из правних наука; 

8) Социологија  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из политиколошких наука  
област социјалне политике и социјалног рада; 

9) Психологија  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из психолошких наука  област 
психологија; 

10) Андрагогија  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из андрагошких наука  област 
андрагогија; 

11) Филозофија  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из психолошких наука  област 
филозофија; 

12) Историја  лице са најмање завршеним основ-
ним академским студијама у трајању од четири 
године у пољу друштвено-хуманистичких нау-
ка, област историја; 

13) Географија  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из геонаука; 

14) Биологија  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из биолошких наука  усмере-
ње биологија; 

15) Математика  лице са најмање завршеним 
основним академским студијама у трајању од 
четири године из математичких или рачунар-
ских наука; 

16) Физика  лице са најмање завршеним основ-
ним академским студијама у трајању од че-
тири године из физичких наука  усмерење 
општа или примењена физика; 

17) Хемија  лице са најмање завршеним основ-
ним академским студијама у трајању од че-
тири године из хемијских наука; 

18) Рачунарство и информатика  лице са заврше-
ном Војном академијом за студијски програм 
Војноелектронско инжењерство или лице са 
најмање завршеним основним академским сту-
дијама у трајању од четири године из матема-
тичких или рачунарских наука; 

19) Музичка култура  лице са најмање заврше-
ним основним академским студијама у траја-
њу од четири године из музичке уметности; 

20) Ликовна култура  лице са најмање заврше-
ним основним академским студијама у траја-
њу од четири године из ликовне уметности; 
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21) Физичка култура  лице са најмање заврше-

ним основним академским студијама у траја-
њу од четири године из физичког васпитања 
и спорта; 

22) Православни катихизис  лице са најмање за-
вршеним основним академским студијама у 
трајању од четири године на теолошком фа-
култету; 

23) Грађанско васпитање  лице са најмање завр-
шеним основним академским студијама у тра-
јању од четири године из културолошких на-
ука и комуникологије. 

Члан 7. 
Општестручно наставно подручје обухвата садр-

жај из следећих предмета:  
1) Основи електротехнике;  
2) Основи електронике; 
3) Техничко цртање;  
4) Дигитална електроника;  
5) Импулсна електроника;  
6) Антене и простирање електромагнетних таласа;  
7) Радио-примопредајна техника;  
8) Основи механике; 
9) Механика; 
10) Термодинамика; 
11) Технологија машинских материјала; 
12) Машински елементи; 
13) Електричне машине; 
14) Основи аутоматике; 
15) Технологија електроматеријала; 
16) Електрична и електронска мерења; 
17) Технологија одржавања електро и електрон-

ске опреме и инструмената; 
18) Елементи електро уређаја; 
19) Основи радио-радарске технике; 
20) Електро опрема и инструменти; 
21) Радио-радарски предајници и пријемници; 
22) Технички материјали и сродни предмети. 

Члан 8. 
Образовно-васпитни рад из општестручних пред-

мета, у средњој војној школи, може да изводи: лице 
са завршеном Војном академијом за студијски про-
грам Војноелектронско инжењерство, Противвазду-
хопловна одбрана или Војномашинско инжењерство 
(рачунајући и раније студије у трајању од четири го-
дине на смеровима ратноваздухопловство и против-
ваздухопловна одбрана, веза, електронско извиђање 
и противелектронска дејства и сродним смеровима); 
или лице са најмање завршеним основним академским 
студијама у трајању од четири године из електротех-
ничког, рачунарског или машинског инжињерства. 

Члан 9. 
Општевојно наставно подручје обухвата садржај 

из следећих предмета:  

1) Војна правила и прописи; 
2) Војна топографија; 
3) Стројева обука; 
4) Пешадијско наоружање са наставом гађања; 
5) Општа тактика са тактичком обуком; 
6) Војна етика и морал; 
7) Материјално и финансијско пословање и срод-

ни предмети. 

Члан 10. 
Образовно-васпитни рад из општевојних предме-

та, у средњој војној школи, може да изводи лице са 
најмање завршеним основним академским студијама 
на Војној академији одговарајућег усмерења. 

Изузетно, опште-образовни васпитни рад из пред-
мета датих у члану 9. став 1. тач. 1) и 7) може да из-
води лице са најмање завршеним одговарајућим основ-
ним академским студијама у трајању од четири године. 

Члан 11. 
Војностручно наставно подручје обухвата садр-

жај из следећих предмета:  
1) Тактика ратноваздухопловства и противва-

здухопловне одбране; 
2) Аеродинамика и механика лета; 
3) Конструкција ваздухоплова; 
4) Ваздухопловни мотори; 
5) Технологија одржавања ваздухопловних мо-

тора; 
6) Наоружање ваздухоплова; 
7) Ватрено наоружање; 
8) Бомбардерско и ракетно наоружање; 
9) Нишани и нападно навигацијски системи; 
10) Убојна и пиротехничка средства; 
11) Електроника ваздухопловног наоружања; 
12) Технологија одржавања ваздухопловног нао-

ружања; 
13) Опрема и електро опрема ваздухоплова; 
14) Ваздухоплови и ваздухопловни мотори; 
15) Инструменти ваздухоплова;  
16) Електронска опрема ваздухоплова; 
17) Радио-навигацијски уређаји; 
18) Радарски уређаји и системи; 
19) Тактика електромагнетног дејства; 
20) Управљање обуком; 
21) Средства и опрема рода јединице за електро-

магнетна дејства; 
22) Основи радио-гониометрије; 
23) Електронска подршка и електронски напад и 

сродни предмети. 

Члан 12. 
Образовно-васпитни рад из војностручних пред-

мета, у Средњој стручној војној школи, може да из-
води лице са завршеном Војном академијом за сту-
дијски програм Војноелектронско инжењерство или 
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Противваздухопловна одбрана (рачунајући и раније 
студије у трајању од четири године на смеровима 
ратноваздухопловство и противваздухопловна одбра-
на, веза, електронско извиђање и противелектронска 
дејства и сродним смеровима). 

III. НАЧИН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
НАСТАВНОГ ОСОБЉА 

Члан 13. 
Наставно особље које је ангажовано у средњој вој-

ној школи, у обавези је да се стручно усавршава ради 
остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада. 

Члан 14. 
Наставно особље може реализовати следеће об-

лике стручног усавршавања: 
1) усавршавање у средњој војној школи; 
2) усавршавање на Универзитету одбране; 
3) стручни скупови у земљи и иностранству: 

(1) семинар, 
(2) конференција, 
(3) радионица, 
(4) стручно и научно саветовање, 
(5) трибина и слично. 

Члан 15. 
Средња војна школа ће за учествовање на струч-

ним усавршавања из члана 14. овог правилника одо-
брити плаћено одсуство са рада у трајању од једног 
наставног часа недељно. 

Одсуство са рада из става 1. овог члана, може се 
одобрити у трајању до шест дана у току школске го-
дине. 

Члан 16. 
Наставно особље предлаже, у писаној форми, пре 

почетка школске године, руководиоцу средње војне 
школе које облике усавршавања жели да заврши у 
наредној календарској години. 

Члан 17. 
На основу предлога из члана 16. овог правилни-

ка, сачињава се акт руководиоца средње војне школе 
којим се лице упућује на стручно усавршавање или 
се сачињава акт о одбијању предлога у којем се наво-
де разлози за одбијање.  

Члан 18. 
За наставно особље из члана 16. овог правилни-

ка, које се упућује на стручно усавршавање у складу 
са чланом 17. овог правилника актом се регулишу 
следећа питања: 

1) подаци о лицу које се упућује на усавршавање; 
2) време и место реализације усавршавања; 
3) регулисање трошкова усавршавања; 
4) друге обавезе које су од значаја за усавршавање. 

Члан 19. 
Након реализованог стручног усавршавања, на-

ставно особље у обавези је да средњој војној школи 
достави извештај са одговарајућим доказом о завр-
шеном стручном усавршавању. 

Члан 20. 
Руководилац организационе целине задуженe за 

наставу у средњој војној школи: 
1) води преглед о стручном усавршавању настав-

ног особља; 
2) прати остваривање Годишњег програма рада 

по питању усавршавања; 
3) анализира извештај стручнe службе; 
4) предузима, по потреби, потребне мере. 
Подаци о стручном усавршавању уписују се у 

персоналним документима наставног особља, а одго-
варајући докази о завршеном стручном усавршавању 
улажу се у досије наставног особља. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 21. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном вoјном листу” и при-
мењује се од школске 2019/20. године. 

 
Број 6-1363 
У Београду, 14. јуна 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

249. 

На основу члана 31. став 3. Закона о војном обра-
зовању („Службени гласник РС”, број 36/18), мини-
стар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ВОЈНО СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА 

РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  
И ВОЈНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ЛИЦА 

КОЈА СУ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЈЕМ У 
ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ 

I. УВОДНE ОДРЕДБE 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се облици оспосо-

бљавања и ближи услови, начин и поступак реализа-
ције програма војно стручног оспособљавања за ре-
зервне официре Војске Србије и војног оспособљава-
ња за лица која су кандидати за пријем у професио-
налну војну службу, после завршеног школовања у 
грађанству.  
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Члан 2. 

За потребе Министарства одбране и Војске Ср-
бије организују се и реализују програми војно струч-
ног оспособљавања за резервне официре Војске Ср-
бије и војног оспособљавања за лица која су канди-
дати за пријем у професионалну војну службу, после 
завршеног школовања у грађанству. 

II. УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТУПАК 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  

ОСПОСОБЉАВАЊА 

Члан 3. 
Војно стручно оспособљавање за резервне офи-

цире Војске Србије односи се на оспособљавање слу-
шалаца за резервне официре Војске Србије, ради по-
пуне јединица резервног састава. 

Војно оспособљавање кандидата за пријем у про-
фесионалну војну службу односи се на оспособљава-
ње лица која се примају у професионалну војну слу-
жбу у својству официра, после завршеног школовања 
у грађанству. 

Члан 4. 
Услов за пријем на војно оспособљавање канди-

дата за пријем у професионалну војну службу у свој-
ству официра, после завршеног школовања у грађан-
ству, јесте одслужен војни рок под оружјем или завр-
шено војно стручно оспособљавање за резервне офи-
цире Војске Србије. 

Изузетно, од става 1. овог члана, војно оспосо-
бљавање кандидата за пријем у професионалну војну 
службу у својству официра верске службе признатих 
верских заједница регулисаће организациона једини-
ца Генералштаба Војске Србије у чијој надлежности 
су послови верске службе. 

Члан 5. 
Програми војно стручног оспособљавања и вој-

ног оспособљавања из члана 1. овог правилника реа-
лизују се за лица која су примљена на основу Закона 
о Војсци Србије, Уредбе о пријему у професионалну 
војну службу и других прописа Министарства одбра-
не који уређују ову област. 

Члан 6. 
Војно стручним оспособљавањем за резервне 

официре Војске Србије обезбеђује се стицање знања 
и вештина потребних за обављање дужности коман-
дира одељења и командира вода, односно других ду-
жности тог нивоа у роду или служби и успешно из-
вршавање мисија и задатака Војске Србије. 

Члан 7. 
Реализација војно стручног оспособљавања из 

члана 4. овог правилника регулише се наређењем ор-
ганизационе јединице Министарства одбране у чијој 
надлежности су послови војно стручног оспособља-
вања кандидата, за сваку календарску годину.  

Војно стручно оспособљавање за резервне официре 
Војске Србије реализује се према наставним плановима 
и програмима војно стручног оспособљавања за родове 
и службе које израђује Универзитет одбране, а одобра-
ва организациона јединица из става 1. овог члана.  

Члан 8. 
Програмом војно стручног оспособљавања из 

члана 7. став 2. овог члана утврђују се: назив, посе-
бан циљ и задаци, начин извођења и трајање, листа 
предмета са садржајем, организацијом оспособљава-
ња и начином провере знања, број часова предавања 
и вежби за сваки предмет и друга питања. 

Садржаји и методика реализације програма војно 
стручног оспособљавања треба да омогуће непосред-
ну примену усвојених знања, вештина навика и мето-
да рада у пракси.  

Члан 9.  
Војно стручно оспособљавање за резервне офи-

цире Војске Србије траје шест месеци и реализује се 
у два дела.  

Први део војно стручног оспособљавања за ре-
зервне официре Војске Србије, који траје четири ме-
сеца и десет дана и реализује се на Универзитету од-
бране, обухвата:  

1) општевојну обуку, која је идентична за све ро-
дове и службе; 

2) стручно-специјалистичку обуку; 
3) време прилагођавања;  
4) резервно време; 
5) редовно одсуство.  
Други део војно стручног оспособљавања за ре-

зервне официре Војске Србије, који траје један месец 
и 20 дана, обухвата: 

1) стажирање;  
2) промоцију.  
Стажирање из става 3. тачка 1. овог члана реали-

зује се у јединицама и установама Министарства од-
бране и Војске Србије, а промоција из става 3. тачка 
2. овог члана реализује се на Универзитету одбране. 

Члан 10. 
Општевојна обука за резервне официре Војске 

Србије обухвата садржаје: 
1) тактичке обуке;  
2) ватрене обуке; 
3) стројеве обуке;  
4) физичке обуке;  
5) војне топографије;  
6) војног права и прописа;  
7) морала војске. 
Стручно-специјалистичка обука обухвата садржаје: 
1) тактике родова и служби; 
2) познавање, руковање и одржавање наоружања 

и опреме родова и служби.  
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Члан 11. 

Предмети општевојне обуке и стручно-специја-
листичке обуке из члана 10. ст. 1. и 2. овог правилни-
ка дефинисани су наставним планом и програмом војно 
стручног оспособљавања за резервне официре Војске 
Србије. 

Носиоци реализације предмета обуке из става 1. 
овог члана су катедре Војне академије, катедре Ме-
дицинског факултета Војномедицинске академије и 
Кадетска бригада Војне академије. 

Члан 12. 
Предмети војно стручног оспособљавања реали-

зују се у кабинетима, учионицама, полигонима, стре-
лиштима и другим објектима погодним за реализаци-
ју обуке. 

Предмети обуке обухватају предавања, вежбе и 
испите.  

Предавања су теоријски облик обуке.  
Вежбе су практични облик обуке. 
Испит је вредновање стечених знања и вештина 

из предмета. Испит се може реализовати писаним, 
усменим и практичним начином и може се полагати 
највише два пута. 

Члан 13. 
По завршетку војно стручног оспособљавања за 

резервне официре Војске Србије, на основу општег 
успеха слушаоца и њиховог редовног праћења у току 
војно стручног оспособљавања, даје се описна оцена 
о његовој оспособљености за обављање одређене ду-
жности односно послова, о посебним склоностима и 
способностима у току војно стручног оспособљавања. 

Члан 14. 
Стажирање је облик практичне примене стече-

них знања и вештина из домена обављања дужности 
командира одељења и вода, односно других дужно-
сти тог нивоа у роду или служби и успешно изврша-
вање мисија и задатака Војске Србије. 

Члан 15. 
Војно стручно оспособљавање за резервне офи-

цире Војске Србије реализује се радним даном шест 
часова преподне, односно највише 30 часова седмич-
но, практичне вежбе највише 35 часова седмично, а 
вежбе на терену највише 46 часова седмично (рад-
ним даном осам часова и суботом шест часова).  

Члан 16. 
Слушаоцима који успешно савладају програм 

војно стручног оспособљавања за резервне официре 
Војске Србије издаје се уверење о завршеном војно 
стручном оспособљавању, у складу са законом којим 
се уређује општи управни поступак. 

Уверење из става 1. овог члана издаје носилац 
реализације војно стручног оспособљавања за резер-
вне официре Војске Србије. 

Члан 17. 
Носилац реализације програма војно стручног 

оспособљавања за резервне официре Војске Србије 
води евиденцију о издатим уверењима о савладаном 
програму војно стручног оспособљавања. 

Члан 18. 
Циљ војног оспособљавања кандидата за пријем у 

професионалну војну службу јесте оспособљавање за 
обављање дужности командира одељења и вода, одно-
сно других дужности тог нивоа у роду – служби и успе-
шно извршавање мисија и задатака Војске Србије. 

Члан 19. 
Реализација програма војног оспособљавања за 

лица која су кандидати за пријем у професионалну 
војну службу регулише се наређењем организационе 
јединице Министарства одбране у чијој надлежности 
су послови војног оспособљавања кандидата, за сва-
ку календарску годину.  

Војно оспособљавање кандидата за пријем у професи-
оналну војну службу реализује се према наставним плано-
вима и програмима војног оспособљавања за родове и 
службе које израђује Универзитет одбране, а одобрава ор-
ганизациона јединица из става 1. овог члана.  

Члан 20. 
Војно оспособљавање лица која су кандидати за 

пријем у професионалну војну службу траје 55 рад-
них дана и реализује се у три дела.  

Први део војног оспособљавања лица која су кан-
дидати за пријем у професионалну војну службу, који 
траје 35 радних дана, и реализује се на Универзитету 
одбране, обухвата општевојну обуку, која је идентична 
за све родове и службе и састоји се од садржаја: 

1) тактичке обуке; 
2) ватрене обуке; 
3) стројеве обуке; 
4) физичке обуке;  
5) војне топографије; 
6) војног права и прописа; 
7) морала војске.  
Други период траје десет радних дана и обухвата 

стручну праксу у јединицама и установама Министар-
ства одбране и Војске Србије. 

Трећи период траје десет радних дана и обухвата 
стажирање у јединицама и установама Министарства 
одбране и Војске Србије. 

Члан 21. 
Предмети општевојне обуке дефинисани су на-

ставним планом и програмом војног оспособљавања. 
Предмети из става 1. овог члана обухватају пре-

давања, вежбе и испите.  
Носиоци реализације предмета су катедре Војне Ака-

демије, катедре Медицинског факултета Војномедицин-
ске академије и Кадетска бригада Војне академије. 
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Предавања су теоријски облик обуке, вежбе су 

практични облик обуке, а испит је вредновање стече-
них знања и вештина из предмета. 

Испит се може реализовати писаним, усменим и прак-
тичним начином и може се полагати највише два пута.  

Предмети општевојне обуке реализују се у каби-
нетима, учионицама, полигонима, стрелиштима и дру-
гим објектима погодним за реализацију обуке. 

Члан 22. 
Војно оспособљавање лица која су кандидати за 

пријем у професионалну војну службу реализује се рад-
ним даном шест часова преподне, односно највише 30 
часова седмично, практичне вежбе највише 35 часова 
седмично, а вежбе на терену највише 46 часова седмич-
но (радним даном осам часова и суботом шест часова).  

Члан 23. 
Кандидатима који успешно савладају програм 

војног оспособљавања кандидата за пријем у профе-
сионалну војну службу издаје се уверење о заврше-
ном војном оспособљавању, у складу са законом ко-
јим се уређује општи управни поступак.  

Уверење из става 1. овог члана издаје носилац 
реализације војног оспособљавања кандидата за при-
јем у професионалну војну службу Војске Србије. 

Члан 24. 
Носилац реализације програма војног оспосо-

бљавања за лица која су кандидати за пријем у про-
фесионалну војну службу води евиденцију о издатим 
уверењима о савладаном програму из члана 23. став 
1. овог правилника.  

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 
Наставни планови и програми војно стручног оспосо-

бљавања за резервне официре Војске Србије и наставни 
планови и програми војног оспособљавања лица која су 
кандидати за пријем у професионалну војну службу уса-
гласиће се са одредбама овог правилника у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 26. 
Лица која су започела војно стручно оспособљавање 

за резервне официре Војске Србије и војно оспособљава-
ње кандидата за пријем у професионалну војну службу за-
вршиће оспособљавање у складу са прописима који су ва-
жили до ступања на снагу овог правилника. 

Члан 27. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном вoјном листу”. 

Број 6-1364 
У Београду, 14. јуна 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

250. 

На основу члана 45. став 3, а у вези са чланом 45. 
став 1. тачка 3) Закона о одбрани („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 
– др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ОПШТИМ ЛОГИСТИЧКИМ ПОТРЕБАМА  

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И  
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о општим логистичким потребама 

у Министарству одбране и Војсци Србије („Службе-
ни војни лист”, бр. 31/11 – пречишћен текст, 36/15, 
17/16, 22/16, 12/17, 14/17, 33/18 и 7/19), у члану 53. 
после става 9, додаје се нови став 10, који гласи: 

„Лицима из ст. 1, 2. и 3. овог члана која имају право 
на бесплатан летачки или диверзантски полуоброк за 
време специјалистичке обуке, оспособљавања и извр-
шавања наменских задатака у иностранству, исхрана се 
организује на начин како се хране припадници истих је-
диница оружаних снага државе у којој се реализује ак-
тивност, што ће се регулисати међународним уговором 
и/или споразумом о реализацији активности”. 

Досадашњи ст. 10. и 11. постају ст. 11. и 12. 

Члан 2. 
У члану 54. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 
„4) службеног боравка, школовања и курсирања у 

иностранству, које не предвиђа извођење обуке у лете-
њу, обављање летачких задатака, извођење специјали-
стичке обуке или обављање специфичне службе;”. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 110-34 
У Београду, 19. јуна 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

251. 

На основу члана 13. став 3. Правилника о усло-
вима и начину стипендирања за потребе Војске Ср-
бије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова 
стипендирања („Службени војни лист”, број 9/19), на 
предлог организационе јединице Министарства одбра-
не надлежне за кадрове, министар одбране доноси  

О Д Л У К У  
О БРОЈУ И ВИСИНИ УЧЕНИЧКИХ  

ОДНОСНО СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

1. Министарство одбране за школску 2019/2020. 
годину додељује 56 стипендија (28 стипендија за 
ученике средњих школа и 28 стипендија за студенте). 
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2. Висина стипендије коју Министарство одбране 

додељује за ученике средњих школа је 25.000,00 ди-
нара, за студенте основних академских студија је 
35.000,00 динара, а за студенте мастер академских 
студија је 50.000,00 динара.  

3. Министарствo одбране расписаће конкурс за 
добијање ученичке односно студентске стипендије 
најкасније три месеца пре почетка школске године. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”, а приме-
њује се за школску 2019/2020. годину. 

Број 4217-24 
У Београду, 27. јуна 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
252. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-517 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе телекомуникација 
РАДОЈКОВИЋ Милутина ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
253. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-519 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе 
ТОДИЋ Драгутина НЕБОЈШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

254. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-520 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору 
МАНЏИЋ Хасана АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

255. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-521 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском заставнику прве класе 
ВАСОВИЋ Жарка МИРОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

256. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-536 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
СТОЈАНОВИЋ Томислава БОЈАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

257. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-543 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе 
ТОДОРОВИЋ Томислава ГОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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258. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-544 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
БЕБЕК Љуба ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
259. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-555 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
СТОЈИЉКОВИЋ Слободана ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
260. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-556 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану бојног брода 
МАРЈАНОВИЋ Стојана ПЕТРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
261. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-557 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику јединица за електронска дејства 
МАРОЈКИН Милана РАДОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

262. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-568 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору оклопних јединица 
ОКИЋ Омера МЛАДЕНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

263. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-584 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику авијације 
ОЛУИЋ Тихомира САШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

264. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-585 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
НИКОЛИЋ Велимира УРОШУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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265. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-586 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском пуковнику 
СТАНОЈЕВИЋ Жарка НЕНАДУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

266. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-587 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану фрегате 
РАДОШЕВИЋ Ане ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
267. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-589 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе 
РАДОВАНОВИЋ Мирка УРОШУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
268. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-596 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 
ХАСЕЉИЋ Садика МИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

269. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-618 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 6. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском мајору 
ДУЛАХИ Дулаха СЕФИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

270. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-627 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе саобраћајне службе 
ТОМОВИЋ Јована МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

271. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-632 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику ваздушног осматрања и јављања 
МАРКОВИЋ Томислава ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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272. 

Н А Р Е Д Б А  број 207-357 
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА  

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин поручника телекомуникација 
потпоручник 
ЛАЗАРЕВИЋ Слободана ИВАН. Унапређује се са 
даном 24. априла 2019. године. 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

 
 

273. 

Н А Р Е Д Б А  број 261-1 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА  

ОБАВЕШТАЈНО-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ (J- 2) 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 17. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
САВКОВИЋ Слободана ЖИВОТА; 
у чин заставника прве класе јединица за 
електронска дејства 
заставник 
ГАРИЋ Драгутина ДРАГАН; 
у чин заставника јединица за електронска дејства 
старији водници прве класе: 
ВИШЊИЋ Раденка ГОРДАН, 
ДОДИЋ Нова ЗОРАН, 
ЂИНОВИЋ Добривоја ЉУБИША, 
КОВАЧЕВИЋ Уроша СРЂАН, 
МАНЧИЋ Ратка ДЕЈАН, 
МАРТИНОВИЋ Маринка БУДИМИР; 
ПЕЈОВИЋ Славка ДЕЈАН, 
СЕДЛАРЕВИЋ Милована ГОРАН, 
ТАНДАРИЋ Новице САВА; 
чин старијег водника прве класе јединица за 
електронска дејства 
старији водници: 

БОЈАНИЋ Живорада БРАНКО, 
ЕЛИЈАШ Јана БРАНКО, 
МАРКОВИЋ Милана ДАЛИБОР; 
у чин старијег водника прве класе 
телекомуникација 
старији водник 
БЕЧЕЈСКИ Славољуба МИЛАН; 
у чин заставника техничке службе 
старији водници прве класе: 
ЂЕЛИЋ Зорана ИВАН, 
СТОЈКОВИЋ Миломира МИЛАН; 
у чин старијег водника прве класе техничке службе 
старији водник 
СТОЈАНОВИЋ Радомира ДРАГАН. 

Унапређују се са даном 23. априла 2019. године. 
 

Начелник 
пуковник 
Мирољуб Чупић, с. р. 

 

274. 

Н А Р Е Д Б А  број 254-2 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА  

ОБАВЕШТАЈНО-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ (J- 2) 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 8. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачка 2. подтачка 1) и тачке 2. Одлуке 
о преношењу овлашћења за решавање о стањима у 
служби и другим односима у служби у Војсци Срби-
је („Службени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе јединица за електронска 
дејства 
ЂОРЂЕВИЋ Орде СЛАЂАНУ. 
 

Начелник 
пуковник 
Мирољуб Чупић, с. р. 

 

275. 

Н А Р Е Д Б А  број 03/623-3 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ  

ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ (J- 3) 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 17. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачка 2. подтачка 6) Одлуке о прено-
шењу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
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у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставник 
СТАРЧЕВ Пера ЖИВКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
 

Начелник 
генерал-мајор 
Желимир Глишовић, с. р. 

 
 

276. 

Н А Р Е Д Б А  број 3572-1 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ  

ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ (J- 5) 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 18. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачка 2. подтачка 6) Одлуке о прено-
шењу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
СТЕФАНОВИЋ Петра БРАНКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
СУБОТИЋ Теодора ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
 

Начелник 
пуковник 
Милан Поповић, с. р. 

 
 

277. 

Н А Р Е Д Б А  број 1808-2 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ  

ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ (J- 5) 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 22. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачка 2. подтачка 2) Одлуке о прено-
шењу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику техничке службе 
КУКИЋ Марка НИКОЛИ. 

Начелник 
бригадни генерал 
Милан Поповић, с. р. 

278. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-103 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
АЛИМПИЋ Ненада МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
АНЧОВ Јовице ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ВАСОВИЋ Милоша ДАНИЛО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Аце ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ИКОНИЋ Миланка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ИЛИЋ Зорана ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ЈАНКОВИЋ Милета АЦА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ЈАНКОВИЋ Миомира ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ЈОВИЋ Милетија ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МАРКОВИЋ Слободана ЂОРЂЕ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
МИТИЋ Станише СЛАВИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МРЉЕШ Родољуба ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ПЕРУНИЧИЋ Мојсија ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ПЛАВШИЋ Вељка ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
СИМОВИЋ Војина ВЛАДА. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
СТРИЗОВИЋ Миодрага МИЛУН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ЋОРОВИЋ Светислава МИОДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
АЛИЋ Слободана ДАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
АНЂЕЛКОВИЋ Милована ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
БУЛАТОВИЋ Бећира ДРАГИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
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ВАСИЋ Звонимира МИОМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ВЕЛИНОВ Милана ЗВОНКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ГОРЧИЋ Новице ГОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ЖИВКОВИЋ Боре САША. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ЗЛАТКОВИЋ Боре ИВИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ИЛИЋ Милоша ГРОЗДАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
КИТАНОВИЋ Чедомира ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
КНЕЖЕВИЋ Гојка ЖАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МАРКОВИЋ Драгана БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МАРКОВИЋ Љубише АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2019. године. 
МИЛЕНКОВИЋ Станка ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
МИХАЈЛОВИЋ Сретена МИЛИСАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
НИКОЛИЋ Драгослава ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ПАНТЕЛИЋ Славише ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ПЕТКОВИЋ Благоја ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ПЕРИЋ Јаблана МАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
СИМИЋ Велимира ДАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
СТАЈИЋ Стојана СРЂАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
СТАНКОВИЋ Милета БОРА. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
СТОЈАНОВИЋ Веселина ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
СТОЈАНОВИЋ Милутина ИГОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
СТЕВАНОВ Боре МИЉАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
СТЕВАНОВИЋ Сибина САША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ТОНЧИЋ Драгића ЗОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ЋИРКОВИЋ Драгана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
УРБАН Габора ГАБОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
у чин пешадијског старијег водника 
водници: 
ЂОРЂЕВИЋ Јовице СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 

САКИЋ Синана ИЛИЈА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
СТЕФАНОВИЋ Славољуба САША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин артиљеријског заставника 
старији водници прве класе: 
ЛАЗАРЕВИЋ Слободана МИЛОРАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
МИЛИВОЈЕВИЋ Милете СИНИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ЧОЛИЋ Слободана ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ДИСИЋ Милорада НИКОЛА. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МОМЧИЛОВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ОБРАДОВИЋ Владете ДУШАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
СТЕФАНОВ Стефана НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
у чин заставника артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства 
старији водник прве класе 
МИТРОВИЋ Андрије ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе артиљеријско- 
-ракетних јединица за противваздухопловна дејства 
старији водник 
ЛАЗАРЕВИЋ Ивана ДАНИЛО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставник 
РИСТИЋ Раденка МИЛАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
у чин заставника оклопних јединица 
старији водници прве класе: 
МАРИНКОВИЋ Томислава СЛОБОДАН. Унапређује 
се са даном 23. априла 2019. године. 
МЕГА Ондрише ЖЕЛИМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МИТИЋ Крстивоја ВЛАДИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ПЕШИЋ Трајка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
РАШКОВИЋ Миломира АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2019. године. 
РИСТИЋ Властимира ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
СПАСОЈЕВИЋ Зорана МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе оклопних 
јединица 
старији водници: 
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БОГОЈЕВИЋ Бошка СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ВИДЕНОВИЋ Миленка МИЛЕ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ВИРИЈЕВИЋ Гвоздена ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ДРАЖИНАЦ Миланка МАРКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ИЛИЋ Србољуба БОЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
КЕЉАНОВИЋ Слободана МИЛОВАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2019. године. 
ОБРАДОВИЋ Милоша ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ПАВЛОВИЋ Бошка МИРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ПАШАЛИЋ Томислава ИГОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
СТОШИЋ Светомира БОБАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника оклопних јединица 
водници: 
ВУЈИНОВИЋ Станка РАДОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ДРПИЋ Милоша МИЛОРАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ТОНИЋ Слободана СИНИША. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 

у чин заставника речних јединица 
старији водници прве класе: 
ИЛИЋ Јована ИВАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ВОЈИНОВИЋ Микана ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 

у чин инжињеријског заставника 
старији водници прве класе: 
АНЂЕЛКОВИЋ Ђорђа ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
МАЊЕНЧИЋ Љубомира ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 

у чин инжињеријског старијег водника прве 
класе 
старији водници: 
ПАНТЕЛИЋ Раде МИЛАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ПЕРИЋ Бранка АНДРИЈА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 

у чин заставника телекомуникација 
старији водници прве класе: 
ГАШОВИЋ Милете БОЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ЂОРЂЕВИЋ Милоша ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ЂОРЕВ Богдана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 

у чин старијег водника прве класе 
телекомуникација 
старији водници: 
ВУЧКОВИЋ Драгана МАРЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ИЛИЋ Рајка ГОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
у чин старијег водника телекомуникација 
водник 
РАДОВАНОВИЋ Радивоја ИВАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин заставника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
старији водници: 
ГВОЗДЕНОВИЋ Добросава АЛЕКСАНДАР. 
Унапређује се са даном 23. априла 2019. године. 
МИЛОЈЕВИЋ Живомира ДАРКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе атомско- 
-биолошко-хемијске службе 
старији водник 
МИЛУТИНОВИЋ Радована НЕНАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин заставника техничке службе 
старији водници прве класе: 
ГОЛУБОВИЋ Зорана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
ДЕМИЋ Ђура ДАМИР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
КНЕЖЕВИЋ Милка МИЛОШ. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
КОСОВАЦ Милована АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2019. године. 
МИЛЕТИЋ Миленка ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
МЛАДЕНОВИЋ Слободана ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
НИКОЛИЋ Александра ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
РАДОВАНОВИЋ Радослава САВА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
РАДОСАВЉЕВИЋ Озрена РАСТКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
РИСТИЋ Милосава САША. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
ЦВЕТКОВИЋ Александра ГОРАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе техничке 
службе 
старији водник 
ИЛИЋ Драгана НЕНАД. Унапређује се са даном 23. 
априла 2019. године. 
у чин старијег водника техничке службе 
водник 
ЦВЕТИЋАНИН Милана АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2019. године. 
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у чин интендантског заставника 
старији водници прве класе: 
ДИМИЋ Новице ДАНИЕЛ. Унапређује се са даном  
23. априла 2019. године. 
СТАНИВУКОВИЋ Ратка ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2019. године. 
ЗЛАТАНОВИЋ Слободана БОБАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ЂИНЂИЋ Петра РАДОСАВ. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
МЛАДЕНОВИЋ Мирославa НЕНАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
ЦВЕТИЋ Луке МИХАЈЛО. Унапређује се са даном  
23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водници: 
ИВАНОВИЋ Синише СЛАВОЉУБ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
ПАНАЈОТОВИЋ Дракше БАНЕ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин ветеринарског заставника 
старији водник прве класе 
ДАБИЋ Радивојa ИВАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе информатичке 
службе 
старији водник 
ИВАНОВИЋ Миодрагa РАДОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2019. године. 
у чин старијег водника прве класе ваздушног 
осматрања и јављања 
старији водник 
ЖИВАДИНОВИЋ Драганa АЛЕКСАНДАР. 
Унапређује се са даном 23. априла 2019. године. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
 

279. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-106 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 22. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин старијег водника прве класе оклопних јединица 
старији водник 
СТАЈИЋ Мирољуба ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2019. године. 
у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
ГРУЈИЋ Милана ДЕЈАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2019. године. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 

280. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-101 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 9. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. а у вези са тачком 1. подтачка 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
МИТЕВСКИ Гојча ЗОРАНЧЕТУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
281. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-108 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о прено-
шењу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану техничке службе 
НОВКОВИЋ Жељка НЕМАЊИ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
282. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-116 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 17. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16) 



Страна 434 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 27. јун 2019.

 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
заставнику прве класе оклопних јединица 
ТАМБИЋ Раде ПРЕДРАГУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
283. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-117 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 17. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском старијем воднику прве класе 
ВЕЉКОВИЋ Томислава РАДОСЛАВУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
284. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-118 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 22. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе саобраћајне службе 
ПЕТРОВИЋ Јордана ЈОВИЦИ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

 
285. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-119 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 27. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
старијем воднику прве класе телекомуникација 
ЈОВАНОВИЋ Радована МИЛОЈИ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

286. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-137 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 17. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском заставнику 
ЂЕРКОВИЋ Рајка СТОЈАНУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 
 

287. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-223 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. тачка 9. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/17, 
88/19, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
ТАНОВИЋ Томислава МИШИ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 

 
288. 

Н А Р Е Д Б А  број 54-226 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. тачка 6. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/17, 
88/19, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском старијем воднику прве класе 
МИЛИВОЈЕВИЋ Славољуба АЛЕКСАНДРУ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 
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289. 

Н А Р Е Д Б А  број 54-272 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 6. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/17, 88/19, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 
– УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
ЈЕЗДИМИРОВИЋ Бранислава РОДОЉУБУ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 

290 

Н А Р Е Д Б А  број 6959-2 
КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ  

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 17. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/17, 
88/19, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) и 
тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преношењу овлашћења 
за решавање о стањима у служби и другим односима 
у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, 
брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику оклопних јединица 
СТЕВАНОВИЋ Хранислава ДРАГАНУ. 

Командант 
бригадни генерал 
Слађан Стаменковић, с. р. 
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Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 
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Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GoranCMYK2400'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


