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63. 

„На основу члана 3. став 6. Закона о Војсци Србије 
(,,Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о начелима унутрашњег уређења и 
систематизације формацијских места  

у Војсци Србије 

Члан 1. 
Овом уредбом прописују се начела за унутрашње 

уређење и систематизацију формацијских места у Вој-
сци Србије. 

Начела за унутрашње уређење и систематизацију 
формацијских места у Војсци Србије примењују се и на 
унутрашње јединице Министарства одбране, органе у 
саставу Министарства одбране и војне јединице и војне 
установе које су организационо и функционално везане 
за Министарство одбране, када је предвиђено да све по-
слове у њима обављају професионални припадници Вој-
ске Србије, као и на формацијска места на која се поста-
вљају професионална војна лица, распоређена ван Војске 
Србије. 

Члан 2. 
Унутрашње уређење и систематизација формациј-

ских места обезбеђују: 
1) организационе капацитете за извршавање мисија 

и задатака Војске Србије; 
2) једностарешинство и субординацију у командо-

вању; 
3) трокомпонентност намене и састава Војске Ср-

бије; 
4) модуларност јединица; 
5) мирнодопску и ратну величину Војске Србије у 

складу са потребама и могућностима Републике 
Србије; 

__________ 
1 Oбјављена у „Службеном гласнику РС”, број 4 од 20. ја-

нуара 2020. године. 

6) организационе капацитете за оспособљавање са-
става; 

7) ефикасан прелазак из мирнодопске на ратну ор-
ганизацију. 

Члан 3. 
Услове за образовање и унутрашње уређење и систе-

матизацију формацијских места у организационим цели-
нама из члана 1. ове уредбе, прописује министар одбране. 

Члан 4. 
Начин одређивања елемената формацијских места, 

односно војноевиденционе специјалности за војна лица 
и евиденционе специјалности за цивилна лица на служби 
у Војсци Србије уредиће министар одбране. 

Називе формацијских места, формацијске чинове и 
положајне групе за професионална војна лица и називе 
формацијских места, групе радних места и број бодова 
за цивилна лица на служби у Војсци Србије прописује 
министар одбране. 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да ва-

жи Уредба о начелима унутрашњег уређења и система-
тизације формацијских места у Војсци Србије (,,Службе-
ни гласник РС”, број 106/08). 

Члан 6. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 110-285/2020 
У Београду, 17. јануара 2020. године 

Влада 
Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 
64. 

На основу члана 39. став 5. Закона о производњи и 
промету наоружања и војне опреме („Службени гласник 
РС”, број 36/18), а у вези са чланом 14. став 2. тачка 44) 
Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), 

Влада доноси 
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У Р Е Д Б У2 
о измени Уредбе о групацији Одбрамбена 

индустрија Србије 

Члан 1. 

У Уредби о групацији Одбрамбена индустрија Срби-
је („Службени гласник РС”, број 96/19), Прилог који 
је одштампан уз ту уредбу и који чини њен саставни део, 
замењује се Прилогом који је одштампан уз ову уредбу 
и који чини њен саставни део. 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-116/2020 
У Београду, 17. јануара 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

 

Прилог 
Чланови Групације 

Правна лица, носиоци одбрамбених технологија 
који су чланови Групације су: 

1) Компанија „Прва искра – наменска производња” 
а.д. Барич; 

2) Предузеће „Милан Благојевић – Наменска” а.д. 
Лучани; 

3) „Први партизан” а.д. Ужице; 
4) „Застава оружје” а.д. Крагујевац; 
5) Компанија „Слобода” а.д. Чачак; 
6) Холдинг корпорација „Крушик” а.д. Ваљево; 
7) „Прва петолетка наменска” а.д. Трстеник; 
8) „Телеоптик жироскопи” д.о.о. Земун; 
9) „Застава Терво” д.о.о. Крагујевац; 
10) „ФАП Корпорација” а.д. Прибој; 
11) „Утва авио индустрија” д.о.о. Панчево; 
12) „Борбени сложени системи” д.о.о. Београд; 
13) „Belom” д.о.о. Београд. 
Правна лица, носиоци базичних технологија који су 

чланови Групације су: 
1) „ППТ ТМО” а.д. Трстеник; 
2) „Застава Ковачница” а.д. Крагујевац; 
3) „Ковачки центар” д.о.о. Ваљево; 
4) „Corun Holding” д.о.о. Ужице 

 
65. 

На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци 
Србије (,,Службени гласник РС”, број 106/08), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА 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 одбране и 
Војсци Србије2(,,Службени војни лист”, бр. 18/17, 7/18, 20/18, 4/19, 10/19, 16/19, 21/19, 22/19, 23/19, 33/19 и 34/19), 
y Прилогу ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА, Табела 7 
„Елементи формацијских места у Протоколу Министарства одбране”, замењује се новом табелом: 

Елементи формацијских места у Протоколу Министарства одбране 
Табела 7 

Редни 
број Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1. Начелник протокола Министарства  
одбране пк 7  

2. Начелник одсека пп 9  
3. пп 10  
4. мј 12  
5. 

Остала формацијска места 
зк 15  

__________ 
2 Oбјављена у „Службеном гласнику РС”, број 4 од 20. јануара 2020. године. 
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Табела 8 „Елементи формацијских места у Војној канцеларији”, замењује се новом табелом: 

Елементи формацијских места у Војној канцеларији 
Табела 8 

Редни 
број Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

1. Начелник  пк 6 (Уједно заменик шефа 
Кабинета министра одбране) 

2. Начелник одсека пп 9  
3. Архивар – деловођа зк 16  
4. пп 10  
5. 15  
6. 

Остала формацијска места 
зк 

17  

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

Број 96-3 
У Београду, 23. јануара 2020. године   

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

66. 
На основу члана 4. став 3. и члана 78. став 4. Закона о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр. 104/16, 

83/18, 95/18 – др. закон и 10/19 – др. закон) и члана 204. став 5. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – др. закон и 83/18), министар одбране доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ 
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о транспорту опасне робе у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, 

број 8/18), у члану 1. став 2. после речи: „у борбеном возилу” додају се речи: „и ваздухоплову”. 

Члан 2. 

У члану 19. став 1. после тачке 8) тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 9), 10) и 11), које гласе:  
„9) Команда 72. бригаде за специјалне операције; 
10) Команда 63. падобранске бригаде; 
11) Војнотехнички институт.” 

Члан 3. 

У члану 20. став 1. тачка 5) мења се и гласи:  
„5) израђује годишњи извештај о активностима јединице односно установе Министарства одбране и Војске 

Србије за коју је надлежан и доставља га надлежном руководиоцу јединице односно установе Министарства 
одбране и Војске Србије и руководиоцу организационе јединице Генералштаба Војске Србије надлежне за 
послове функције саобраћај и транспорт у Министарству одбране и Војсци Србије, најкасније до 1. марта текуће 
године за претходну годину;”. 
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Члан 4. 

У члану 28. став 1. после речи: „саставу” додају се запета и речи: „Војнотехничком институту, команди Гарде, 
команди 72. бригаде за специјалне операције, команди 63. падобранске бригаде и команди Централне логистичке 
базе,”. 

Тачка 1) мења се и гласи: 
„1) одoбрава транспорт опасне робе за потчињене саставе на удаљеностима до 100 km и доставља одобрење за 

транспорт опасне робе на знање организационој јединици Генералштаба Војске Србије надлежној за координацију 
транспорта у Министарству одбране и Војсци Србије;”. 

Члан 5. 

У члану 31. став 1. мења се и гласи: 
„Надлежност за одобравање транспорта опасне робе, који се у фази припреме и извођења операције Војске 

Србије извршава у зони операције превозним средствима ангажованих снага, приказа оперативних и функционалних 
способности и извођења вежби, може бити пренетa на команду односно штаб који је одређен за припрему и извођење 
операције, приказа оперативних и функционалних способности и извођења вежбе.” 

Члан 6. 

У члану 32. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„У случају када пошиљалац и превозник нису из истог састава – организационе целине, захтев за издавање 

одобрења за транспорт опасне робе (осим стрељачке муниције калибра до 14,5 mm за потребе јединица односно 
установа које изводе гађање и течних погонских горива у количинама до 7.000 литара) подноси команда једи-
нице односно управа установе из чијег састава је превозник.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. тачка 4) брише се. 
Досадашњи став 4. који постаје став 5, мења се и гласи: 
„Образац Захтева за издавање одобрења за транспорт опасне робе дат је у Прилогу 3. овог правилника и чини 

његов саставни део.” 

Члан 7. 

У члану 33. став 1. мења се и гласи: 
„Одобрење за транспорт опасне робе у Министарству одбране и Војсци Србије доставља се пошиљаоцу, 

најкасније 24 сата пре отпочињања транспорта. У случају када пошиљалац и превозник нису из истог састава – ор-
ганизационе целине, одобрење за транспорт опасне робе доставља се и превознику. 

У ставу 2. тачка 3) брише се. 
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„Изузетно, организациона целина из чл. 28. и 30. овог правилника својим актом може уједно и одобрити тран-

спорт опасне робе без достављеног захтева из члана 32. овог правилника, уколико је време до отпочињања утовара 
опасне робе краће од два дана. У том случају у акту се наводи да исти важи и као одобрење за транспорт опасне 
робе.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 
Досадашњи став 5. који постаје став 6, мења се и гласи: 
„Образац Одобрења за транспорт опасне робе дат је у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни 

део.” 

Члан 8. 

У члану 39. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе: 
 „Ремонтована амбалажа за транспорт опасне робе мора бити израђена у складу са прописаним стандар-

дима за одређену врсту амбалаже односно морају имати одобрење и важећи извештај о испитивању амбалаже 
односно посуде под притиском и цистерне за транспорт опасне робе. 

Новонабављена амбалажа за транспорт опасне робе мора бити израђена у складу са прописаним стандар-
дима за одређену врсту амбалаже односно морају имати одобрење и важећи извештај о испитивању амбалаже 
односно посуде под притиском и цистерне за транспорт опасне робе.” 
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Члан 9. 

У члану 46. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„У случају када пошиљалац и превозник нису из истог састава – организационе целине, наређење за транспорт 

опасне робе сачињава старешина из става 1. овог члана који је претпостављен превознику.” 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 10. 

Члан 47. мења се и гласи: 

„Члан 47. 

За транспорт опасне робе војним моторним возилом одговоран је возач војног возила. 
За сваки транспорт опасне робе одређује се пратилац који прати возача војног возила из разлога безбедности или 

помоћног рада. 
За пратиоца возача војног возила појединачног возила или групе војних возила којима се превози опасна роба 

одређује се једно лице. За пратиоца возача војног возила колоне од пет до девет војних возила којим се превози 
опасна роба одређује се официр, а од десет и више војних возила одређују се два лица, од којих је један официр. 

Лице које прати возача војног возила из разлога безбедности или помоћног рада у колони, групи или поједи-
начних војних возила пре поласка на задатак возачима издаје наређење за транспорт опасне робе, које обухвата: 

1) значај задатка; 
2) врсту и количину опасне робе; 
3) редослед возила у току кретања; 
4) место утовара (пријема); 
5) време утовара; 
6) релацију (правац) кретања; 
7) место и време истовара; 
8) карактеристике пута и саобраћајну ситуацију на путу; 
9) брзину кретања на појединим деоницама пута; 
10) одстојање између возила у кретању и на застанцима; 
11) начин регулисања саобраћаја на путу; 
12) поступак у случају квара на возилу или незгоде на путу; 
13) поступак на застанку и одмору; 
14) начин попуне горивом за време транспорта; 
15) задатак техничког зачеља; 
16) мере безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и експлозије; 
17) опште мере безбедности. 

Члан 11. 

У члану 48. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
 „Транспорт стрељачке муниције калибра до 14,5 mm за потребе јединица односно установа које изводе гађање 

дозвољен је у пртљажном простору возила који је физички одвојен од простора за смештај путника.” 
Досадашњи став 2. који постаје став 3, мења се и гласи: 
„Војна возила којима се превози опасна роба морају бити под сталним надзором возача војног возила, односно 

члана посаде.” 
После става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Војно возило којим се врши транспорт опасне робе (осим стрељачке муниције калибра до 14,5 mm за потребе 

јединица односно установа које изводе гађање и течних погонских горива у количинама до 7.000 литара) без прат-
ње мора имати укључено жуто ротационо или трепћуће светло.” 



Страна 82 – Број 5 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 6. фебруар 2020.
 

Члан 12. 
У члану 49. став 2. мења се и гласи: 
„Приликом транспорта опасне робе (осим стрељачке муниције калибра до 14,5 mm за потребе јединица 

односно установа које изводе гађање и течних погонских горива у количинама до 7.000 литара) у групи или 
колони војних возила без пратње, сва возила морају имати укључено жуто ротационо или трепћуће светло.” 

Члан 13. 
У члану 50. тачка 4) мења се и гласи: 
„4) писана упутства у складу са ADR и упутство о посебним мерама безбедности за опасну материју која се 

превози.” 

Члан 14. 
У члану 52. тачка 1) мења се и гласи: 
„1) уколико нису испуњени услови за њен транспорт прописани овим правилником. Изузетно, ако је по-

шиљалац опасне робе државни орган, правно или физичко лице, односно војне снаге других држава и органи-
зација, опасна роба не предаје се или прима на транспорт уколико нису испуњени услови за њен транспорт 
прописани законом којим се уређује транспорт опасне робе.” 

Члан 15. 
Члан 60. тачка 2) мења се и гласи: 
„2) да је товарни простор затворен, осим у случају када је важећим упутством о опасној роби другачије 

дефинисано;”. 

Члан 16. 
Члан 61. мења се и гласи: 

„Члан 61. 
Возило којим се врши транспорт опасне робе (осим стрељачке муниције калибра до 14,5 mm за потребе 

јединица односно установа које изводе гађање и течних погонских горива у количинама до 7.000 литара), по-
ред опреме за возила предвиђене прописима којима се уређује безбедност војних учесника у саобраћају на 
путевима, мора имати и следећу опрему: 

1) ADR комплет; 
2) најмање два додатна апарата за гашење пожара на роби, минималног капацитета од по 6 kg за апарате 

за гашење пожара прахом (или једнак капацитет за било које друго одговарајуће средство за гашење 
пожара); 

3) један додатни сигурности троугао; 
4) маску са комбинованим филтером за гас/прашину.” 
Преглед садржаја комплета ADR опреме са општим захтевима за коришћење дат је у Прилогу 5. овог пра-

вилника и чини његов саставни део. 
Члан 17. 

У члану 117. речи: „и исправе за транспорт” бришу се. 

Члан 18. 

„У члану 32. став 2, члану 45. став 2. и члану 50. став 1. речи: „(осим стрељачке муниције калибра до 14,5 mm 
за потребе јединица односно установа које изводе гађање и течних погонских горива у количинама до 450 литара)” 
замењују се речима: „(осим стрељачке муниције калибра до 14,5 mm за потребе јединица односно установа које 
изводе гађање и течних погонских горива у количинама до 7.000 литара).” 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 1024-2 
У Београду, 21. јануара 2020. године   

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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Прилог 5. 
 

П Р Е Г Л Е Д 
САДРЖАЈА КОМПЛЕТА ADR ОПРЕМЕ 

СА ОПШТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
 

Редни 
број Садржај опреме Јединица 

мере Количина Напомена 

Заштитне рукавице 
(2 пара)   

Заштитне наочаре 
(2 комада)   

Светлоодбојни прслук 
(2 комада)   

Упијачи за нафтне 
деривате (4 комада)   

Покривка за сливнике 
(1 комад) 

Захтева се само за опасну робу са 
листицама опасности са бројевима  

3, 4.1, 4.3, 8 или 9. 

Боца са течношћу за 
испирање очију (1 комад) 

Не захтева се за опасну робу са 
листицама опасности са бројевима  

1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3. 
Кордон трака од 50 m  
за обележавање места 
хаварије (1 комад) 

  

Ручна светиљка (2 комада)   

1. 

Светла жуте боје са 
трепћућим светлом (1 пар) 

Паковање 
(торба)  

  

2. Заштитне чизме Пар 1   

3. 
Прихватна пластична 
посуда за прикупљање 
опасне материје 

Комад 1 
Захтева се само за опасну робу са 
листицама опасности са бројевима  

3, 4.1, 4.3, 8 или 9. 

4. Табле за обележавање 
возила за ТОТ  (40x30 cm) Пар 1 

5. Табле за обележавање 
возила за ТОТ  (30x12 cm) Пар 1 

Димензије табли одређивати зависно од 
величине конструкције возила којима се 

превози опасна роба. 

6. Листице опасности 
(класа 1, 1.4, 1.5, 1.6 и 3) Комад 15 

На возило постављати листице 
опасности зависно од опасне робе која 

се превози. 

7. Држач листица опасности Комад 3   

8. Лопата Комад 1 
Захтева се само за опасну робу са 
листицама опасности са бројевима 

3, 4.1, 4.3, 8 или 9. 

9. Жуто ротационо светло 
(24V) Комад 1   

 
Напомена: 

1) делови опреме морају да буду изабрани у складу са бројем листице опасности робе која је товарена.  
Бројеви листице опасности могу бити одређени на основу UN броја опасне робе; 

2) маска са комбинованим филтером за гас/прашину за сваког члана посаде возила мора да се налази у во-
зилу за листице опасности броја 2.3 или 6.1. 
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67. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-27 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
санитетском пуковнику  
ЦИМБАЉЕВИЋ Момчила БРАНКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

68. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-28 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику телекомуникација  
ЛОВРИЋ Маријана ЈОЗИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

69. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-29 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 10/15,  88/15 – УС , 36/18 и 94/19)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору правне службе  
ПЕТРИЋ Томислава НЕНАДУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

70. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-63 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 17. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
санитетском пуковнику  
ЧАМПАРА Милана ЗОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

71. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-72 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 22. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)   
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
санитетском заставнику прве класе  
МАРЈАНОВИЋ Богосава МИЛОСАВУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

72. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-97 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 28. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику авијације  
ЈЕРЕМИЋ Ђорђа ГОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

73. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-100 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору техничке службе  
МРКОЊИЋ Илије ФРАЊИ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

74. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-101 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 29. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском мајору 
ГОЛУБОВИЋ Мирка СРЕТЕНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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75. 
Н А Р Е Д Б А  број 20-1 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 36. 

Правилника о војним спомен-медаљама и војним спо-
меницама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 7/11, 
7/13, 2/14, 16/14 и 7/19), као знак признања за остваре-
ну успешну сарадњу и допринос у области развијања и 
неговања војних традиција у Министарству одбране и 
Војсци Србије 

д о д е љ у ј е  с е  
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС  
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

господину  
АНДРИЈИ МАНДИЋУ;  
господину  
ДАНИЛУ ЛЕКОВИЋУ.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

76. 
Н А Р Е Д Б А  број 111-4 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 17. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

у н а п р е ђ у ј е  с е  
у чин поручника фрегате 
поручник корвете 
КРМПОТ Арсенија ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
1. октобра 2019. године. 

 
Начелник  
генерал  
Милан Мојсиловић, с. р. 

77. 
Н А Р Е Д БА  број 111-27 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тач. 2) и 4) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

у н а п р е ђ у ј у  с е  
у чин инжињеријског капетана 
поручник 
ТОМИЋ Горана НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
10. јануара 2020. године; 

у чин заставника прве класе речних јединица 
заставник 
КЕШКИЋ Звонимира ИГОР. Унапређује се са даном 
20. јануара 2020. године. 
 

Начелник  
генерал  
Милан Мојсиловић, с. р. 

78. 
НАРЕДБА број 111-29 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин капетана телекомуникација 
поручник  
МИРКОВ Јована ДАРКО. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године. 
 

Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

79. 
НАРЕДБА број 111-31 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 61, а у вези са чланом 19. став 2. тач-
ка 4) Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 
36/18 и 94/19)  

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  
у чин артиљеријског заставника прве класе 
заставник 
ПЕРИЋ Дамњана ЗЛАТКО. Унапређује се са даном 
31. јануара 2020. године; 
у чин заставника прве класе артиљеријско ракет-
них јединица за противваздухопловна дејства 
заставник 
МАРКОВИЋ Живка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 31. јануара 2020. године; 
у чин заставника прве класе информатичке службе 
заставник 
РАМАНОВИЋ Муча ДАЛИП. Унапређује се са даном 
31. јануара 2020. године. 

Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 
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