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153. 
На основу члана 53. став 12. Закона о Војсци Србије 

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

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о полицијским мерама и радњама и полицијским 
овлашћењима, изгледу, издавању, коришћењу и 

уништавању службене легитимације и значке 
овлашћених службених лица Војне полиције 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се полицијске мере и радње, 
полицијска овлашћења и изглед, издавање, коришћење 
и уништавање службене легитимације и значке овлашће-
них службених лица Војне полиције. 

II. ПОЛИЦИЈСКЕ МЕРЕ И РАДЊЕ И ПОЛИЦИЈСКА 
ОВЛАШЋЕЊА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Члан 2. 

У обављању послова Војне полиције у Министар-
ству одбране и Војсци Србије овлашћена службена лица 
Војне полиције (у даљем тексту: овлашћена службена 
лица) примењују следеће полицијске мере и радње: 

1) заштиту оштећених кривичним делом и других 
лица; 

2) заштиту података о идентитету; 
3) полицијско опажање, опсервирање; 
4) посебне мере за обезбеђивање јавног реда; 
5) снимање на јавним местима; 

__________ 
1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 17. од 

28. фебруара 2020. године. 

6) полицијску помоћ у извршењима и поступцима 
вансудског намирења; 

7) полиграфско испитивање; 
8) пријем пријава о учињеном кривичном делу и пре-

кршају; 
9) трагање за лицима и предметима; 
10) мере циљане потраге; 
11) мере за отклањање непосредне опасности; 
12) криминалистичко форензичку регистрацију, узи-

мање других узорака и криминалистичко форен-
зичка вештачења и анализе; 

13) јавно расписивање награде. 

Члан 3. 
У обављању послова Војне полиције у Министар-

ству одбране и Војсци Србије овлашћена службена лица 
врше следећа полицијска овлашћења: 

1) упозорење и наређење; 
2) проверу и утврђивање идентитета лица и иден-

тификацију предмета; 
3) позивање; 
4) довођење; 
5) задржавање лица и привремено ограничење сло-

боде кретања; 
6) прикупљање обавештења; 
7) привремено одузимање предмета; 
8) преглед простора, објеката, документације и кон-

традиверзиони преглед; 
9) заустављање и прегледање лица, предмета и сао-

браћајних средстава; 
10) обезбеђење и преглед места догађаја; 
11) употребу туђег саобраћајног средства и средства 

везе; 
12) утврђивање присуства алкохола и/или психо-

активних супстанци; 
13) вршење безбедносних провера; 
14) пријем нађених ствари; 
15) употребу средстава принуде; 
16) друга овлашћења предвиђена законом. 

Члан 4. 
Овлашћена службена лица обављају послове Војне 
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запослених у Министарству одбране и припадника Вој-
ске Србије и цивила, у складу са законом којим се уре-
ђује полиција. 

У обављању послова Војне полиције овлашћена 
службена лица примењују полицијске мере и радње и 
полицијска овлашћења под условима прописаним за-
коном којим се уређује полиција. 

Полицијске мере и радње из члана 2. и полицијска 
овлашћења из члана 3. ове уредбе, у обављању послова 
Војне полиције у Министарству одбране и Војсци Ср-
бије, овлашћена службена лица примењују према запо-
сленима у Министарству одбране и припадницима Вој-
ске Србије, а према цивилима у следећим случајевима: 

1) када их у рејону војних објеката, распореда војних 
јединица или у њима, затекну у вршењу прекр-
шаја или кривичног дела које није на штету Ми-
нистарства одбране и Војске Србије; 

2) када их затекну на месту извршења службене рад-
ње или када током извршења службене радње 
ометају или спречавају овлашћено службено лице; 

3) када обављају послове обезбеђења војних објека-
та, одређених личности, наоружања или регули-
сања и контроле војног путног саобраћаја; 

4) када их затекну при извршењу кривичног дела или 
постоје основи сумње да су учинили кривично 
дело на штету Министарства одбране и Војске 
Србије за које се гони по службеној дужности. 

У случају утврђеном у ставу 3. тачка 1) овог члана, 
Војна полиција ће одмах обавестити најближу територи-
јално надлежну организациону јединицу полиције и са 
потребном документацијом јој предати затечене цивиле 
на даљи поступак. 

Полицијске мере и радње из члана 2. и полицијска 
овлашћења из члана 3. ове уредбе, овлашћена службена 
лица примењују према запосленима у Министарству 
одбране и припадницима Војске Србије, као и према 
цивилима: 

1) у обављању послова обезбеђења одређених лич-
ности и противтерористичке заштите ван Мини-
старства одбране и Војске Србије, по одлуци ми-
нистра одбране; 

2) када пружају помоћ полицији на јавним местима; 
3) у условима ванредног и ратног стања. 

III. ИЗГЛЕД СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И 
ЗНАЧКЕ ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  

ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Члан 5. 

Комплет службене легитимације и значке овлашће-
них службених лица састоји се од следећих делова: пре-
клапајућих корица, службене легитимације овлашћених 
службених лица и службене значке овлашћених службе-
них лица. 

Додатни делови службене легитимације и значке 
из става 1. овог члана су: службена значка и носач знач-
ке за униформу и метални ланац за ношење око врата. 

Службена значка и носач значке за униформу носе 
се на левој страни горњег дела униформе. 

Члан 6. 

Корице службене легитимације овлашћених службе-
них лица су двостране и преклопне, димензија 155 x 
105 mm и израђене су од природне коже, црне боје. 

На спољној страни корица, у горњем делу, техни-
ком сувог жига утиснут је назив: „ВОЈСКА СРБИЈЕ”, 
а испод тога: „ВОЈНА ПОЛИЦИЈА”. На средини је ути-
снут амблем двоглавог орла са укрштеним кубурама, 
а у доњем делу натпис: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ”. 

На унутрашњој страни корица налази се лежиште 
за смештај службене легитимације Војне полиције које 
је прекривено провидном пластичном фолијом, а са гор-
ње стране на посебном носачу са лежиштем налази се 
уметнута службена значка Војне полиције. На споју из-
међу дела за образац службене легитимације Војне поли-
ције и носача службене значке налазе се металне никло-
ване ринглице. 

Изглед преклопних корица службене легитимације 
и значке овлашћених службених лица одштампан је уз 
ову уредбу и чини њен саставни део (Образац 1). 

Члан 7. 

Службена легитимација овлашћених службених 
лица је двострана преклопна, димензија 130 x 95 mm, 
а преклопљена димензија 65 x 95 mm. 

Спољна страна службене легитимације овлашће-
них службених лица је црне боје. 

На предњој страни, у горњем делу, златном бојом 
утиснут је натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ”, испод: „ВОЈНА 
ПОЛИЦИЈА”, на средини је амблем двоглавог орла са 
укрштеним кубурама, а у доњем делу натпис: „СЛУ-
ЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ”. 

На задњој страни, у доњем делу, црном бојом ути-
снут је серијски број са словном ознаком серије обрасца 
службене легитимације Војне полиције. 

Унутрашња страна штампана је на заштићеном па-
пиру, на подлози сиве боје са заштитним гијош елемен-
тима у виду укрштених кубура „леденица” на којима се 
налазе прстен, ловоров венац и слова: „ВП”. 

На левој страни, у горњем делу, словима црне боје 
исписани су називи: „ВОЈСКА СРБИЈЕ” и „ВОЈНА 
ПОЛИЦИЈА”. На левој страни је место за фотографију 
у боји овлашћеног службеног лица Војне полиције, ди-
мензије 25 x 30 mm. Десно од места за фотографију је 
натпис црвеном бојом: „Идентификациони број”, ис-
под којег се налази место за уписивање идентифика-
ционог броја, а испод идентификационог броја је ме-
сто печата. Испод места за фотографију налази се ме-
сто за: име, презиме и јединствени матични број гра-
ђана (ЈМБГ) овлашћеног службеног лица и текст: „је 
овлашћено службено лице ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ”. Испод 
текста налазе се место за датум издавања службене ле-
гитимације, потпис овлашћеног лица и место печата. 

На десној страни, у горњем делу, словима црне боје 
исписано је: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“, „ВОЈНА ПОЛИЦИЈА” 
и „ОВЛАШЋЕЊА”, а испод – текст: „Ималац ове леги-
тимације примењује овлашћења овлашћених службе-
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них лица полиције, у складу са законом којим се уре-
ђује кривични поступак и законом којим се уређује 
полиција”. Испод текста налази се серијски број са слов-
ном ознаком серије обрасца службене легитимације Војне 
полиције. 

Изглед службене легитимације овлашћених службе-
них лица (Образац 2.) одштампан је уз ову уредбу и чини 
њен саставни део. 

Члан 8. 

Службена значка овлашћених службених лица је 
димензија 70 x 50 mm и израђена је у форми стилизо-
ваног хералдичког приказа двоглавог орла са ордена бе-
лог орла, који делимично крилима обухвата штит са ком-
позицијом одређених повезаних елемената изведених 
у рељефу са каскадама. 

Службена значка израђује се од легуре цинка, алу-
минијума и бакра, технологијом ливења са галванском 
превлаком хром-позлата и емајлираним детаљима у од-
говарајућим бојама који доприносе визуелном и естет-
ском изгледу значке. 

Штит је израђен у позлати и постављен на основу 
од ловоровог венца, овалне форме. 

Штит представља основну намену и задатак Војне 
полиције да штити, чува и сачува, а у складу са традици-
јом српског народа, исказаном у представи стилизованог 
двоглавог белог орла са високог српског одликовања. 

Штит се састоји од следећих елемената: 
1) у доњем делу налазе се укрштене гранчице ло-

вора и храста израђене у позлати; 
2) изнад гранчица налази се хоризонтална тробојка 

са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, 
плава и бела, која се виори од средине према оба 
краја испуњена емајлом, преко које се налази пре-
маз провидне емајл боје; 

3) композицију гранчица и тробојке окружују две 
укрштене кубуре „леденице” израђене у хрому; 

4) преко места укрштања кубура налази се округли 
штит испуњен емајлом у црној боји и окружен 
високополираним прстеном у чијем се средишту 
налази ловоров венац израђен у позлати и слова 
„ВП”, у белом емајлу; 

5) изнад прстена налази се трака израђена у хрому са 
гравираним идентификационим петоцифреним 
бројем службене значке који је испуњен емајлом 
у црној боји; 

6) преко доњег обода штита увијена је трака израђе-
на у позлати гравираним натписом: „ВОЈСКА 
СРБИЈЕ”, у црном емајлу; 

7) на горњем ободу налази се двоглави бели орао 
израђен у хрому, кљунова израђених у позлати, 
који крилима прекрива ободе штита; 

8) преко горњег обода штита и двоглавог орла нала-
зи се развијена трака израђена у позлати са гра-
вираним натписом: „ВОЈНА ПОЛИЦИЈА”, у цр-
ном емајлу. 

Изнад глава орла, у пројекцији, приказана је круна 
израђена у позлати са две траке израђене у хрому које 
извиру из ње и спуштају се на рамена орла. 

Изглед службене значке овлашћених службених ли-
ца одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни 
део (Образац 3). 

Члан 9. 

Носач службене значке за униформу израђен је од 
природне коже, црне боје, димензија 115 x 60 mm, са ле-
жиштем за значку, додатком (на горњем делу) за качење 
на дугме џепа горњих делова униформе и иглом за каче-
ње на задњем делу. 

Метални ланац за ношење око врата израђен је од 
челичних куглица које су спојене челичном жицом, ду-
жине 80 cm. 

Изглед носача службене значке овлашћених службе-
них лица за униформу и изглед металног ланца одштам-
пан је уз ову уредбу и чини њен саставни део (Образац 4). 

Члан 10. 

Идентификациони број служи за идентификацију 
овлашћеног службеног лица. 

Не могу се издати два истоветна идентификациона 
броја. 

Идентификациони број састоји се од пет цифара 
и одређује се у распону од 10 000 до 99 999. 

Идентификациони број штампа се црном бојом на 
обрасцу службене легитимације овлашћених службе-
них лица и исти број се урезује на службену значку. 

IV. ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ  
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ОВЛАШЋЕНИХ  

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Члан 11. 

Службена легитимација и значка овлашћених слу-
жбених лица издаје се овлашћеном службеном лицу. 

Службену легитимацију и значку овлашћених слу-
жбених лица издаје начелник организационе јединице 
Генералштаба Војске Србије надлежне за Војну поли-
цију. 

Члан 12. 

Потврда о издатој службеној легитимацији и знач-
ки овлашћеног службеног лица Војне полиције, Изјава 
о изгубљеној, оштећеној или несталој службеној леги-
тимацији и значки овлашћеног службеног лица Војне 
полиције, докази о објављивању неважећом службене ле-
гитимације и значке и записници о комисијски униште-
ним службеним легитимацијама и значкама чувају се у 
организационој јединици Генералштаба Војске Србије 
надлежној за послове Војне полиције, а у јединицама Вој-
не полиције ранга батаљона и органима Војне полиције 
у Министарству одбране и Војсци Србије за овлашћена 
службена лица из њиховог састава. 

Садржај потврде и садржај изјаве из става 1. овог 
члана одштампани су уз ову уредбу и чине њен са-
ставни део (Образац 5. и Образац 6). 
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Члан 13. 

Овлашћена службена лица приликом обављања слу-
жбених послова у оквиру својих законом прописаних 
овлашћења и задатака, свој идентитет и својство доказују 
службеном легитимацијом и значком овлашћених слу-
жбених лица. 

Када је у униформи, овлашћено службено лице носи 
значку на левој страни горњег дела униформе, а када је 
у цивилном оделу – на видном делу одеће или је пока-
зује држећи је у руци. 

Службена легитимација овлашћених службених ли-
ца показује се тако да лице коме се легитимација по-
казује може да прочита текст и идентификациони број 
и види фотографију. 

Члан 14. 

Ако овлашћено службено лице оштети, односно из-
губи или на други начин остане без службене легити-
мације и значке или њеног дела, у обавези је да о томе 
одмах, у писаној форми, извести непосредно претпо-
стављеног старешину Војне полиције. 

У случају губитка или оштећења службене леги-
тимације и значке, издаје се нова службена легитима-
ција и значка, а у случају битне промене лика или про-
мене имена и презимена овлашћеног службеног лица, 
издаје се нова службена легитимација. 

Члан 15. 

Изгубљене или на други начин нестале службене 
легитимације и значке оглашавају се неважећим у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Члан 16. 

Овлашћено службено лице у обавези је да врати слу-
жбену легитимацију и значку: 

1) када му престане служба у Војсци Србије; 
2) када је распоређено на друго формацијско место 

на којем нема статус овлашћеног службеног лица; 
3) када је удаљен од дужности; 
4) када је стављен на располагање; 
5) када је разрешено дужности док трају услови за 

разрешење од дужности. 

V. УНИШТАВАЊЕ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
И ЗНАЧКЕ ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Члан 17. 

Оштећене и враћене службене легитимације и знач-
ке овлашћених службених лица на крају сваке кален-
дарске године уништава трочлана комисија, коју обра-
зује старешина организационе јединице Генералштаба 
Војске Србије надлежне за послове Војне полиције. 

Оштећене и враћене службене легитимације овла-
шћених службених лица уништавају се спаљивањем, 
а оштећене и враћене значке овлашћених службених 
лица уништавају се ломљењем. 

О уништавању службених легитимација и значки 
овлашћених службених лица, саставља се записник ко-
ји потписују чланови комисије, а оверава га старешина 
организационе јединице Генералштаба Војске Србије 
надлежне за послове Војне полиције. 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи 
Уредба о овлашћењима, изгледу, издавању, коришћењу 
и уништавању службене легитимације и значке овлашће-
них службених лица Војне полиције („Службени гла-
сник РС”, број 90/08). 

Члан 19. 

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

 

05 број 110–1569/2020 
У Београду, 27. фебруара 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 
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154. 

На основу члана 19. став 3, члана 52, члана 69. став 8, 
члана 137 и члана 183. став 1. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), начелник 
Генералштаба Војске Србије доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ  
ОВЛАШЋЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ О СТАЊИМА  

У СЛУЖБИ И ДРУГИМ ОДНОСИМА У СЛУЖБИ 
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ  

 
1. У Одлуци о преношењу овлашћења за решавање 

о стањима у служби и другим односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/19 и 16/19), 
тачка 2. мења се и гласи:  

„2. Начелник управе, командант оперативног нивоа, 
командант Гарде, командант 63. падобранске бригаде 
и командант 72. бригаде за специјалне операције, у оквиру 
својих организационих састава, поред послова из тачке 1. 
ове одлуке, овлашћује се да: 

1) поставља официре до чина капетана на форма-
цијска места до чина капетана; 

2) одлучује о престанку професионалне војне службе 
официра до чина капетана; 

3) ставља на располагање официре до чина капе-
тана због разлога из члана 76. Закона, уз сагла-
сност начелника Управе за људске ресурсе; 

4) разрешава официре до чина капетана ради ста-
вљања у стање у служби на лечењу и болова-
њу због разлога из члана 75. Закона; 

5) решава о удаљењу од дужности официра до чина 
капетана због разлога из члана 77. став 1. Закона; 

6) унапређује подофицире; 
7) поставља и одређује за заступнике цивилна лица 

на служби у Војсци Србије на формацијска места 
официра до чина капетана, уз сагласност начел-
ника Управе за људске ресурсе; 

8) одобрава рад професионалном припаднику Војске 
Србије уз накнаду или награду ван јединице од-
носно установе или самостално обављање профе-
сионалне делатности; 

9) поставља и одређује за заступнике официре до чи-
на капетана на формацијска места цивилних лица 
у Војсци Србије под условима из члана 69. став 7, 
уз сагласност начелника Управе за људске ресурсе; 

10) разрешава официре до чина капетана ради ста-
вљања у стање у служби у стању мировања због 
разлога из члана 76а, став 1. Закона, уз приба-
вљено одобрење министра одбране у случајеви-
ма прописаним Законом”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном војном листу”. 

 
Број 291-6 
У Београду, 24. марта 2020. године 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

155. 
На основу члана 19. став 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), а у складу 
са тач. 67. и 69. Правила службе Војске Србије (ВК ПРС 
број 2-3 од 18. децембра 2015. године), начелник Ге-
нералштаба Војске Србије доноси 

 
О Д Л У К У  

О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА 
ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА 

 
1. У Одлуци о одређивању назива војних комплекса 

(„Службени војни лист”, бр. 7/19, 13/19 и 1/20), у тач-
ки 1. подтачка (1), став 1. после алинеје тридесет четири 
додаје се алинеја тридесет пет, која гласи: „– Војни ком-
плекс ’Тимочка;’”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 03/49-80 
У Београду, 30. марта 2020. године 

Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

156. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-249 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 17. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана прве класе  
капетан 
АДАМОВИЋ Михајла ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године; 
у чин поручника бојног брода 
поручник фрегате 
БОРИЋ Мирка МЛАДЕН.  Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

157. 
Н А Р Е Д Б А број 1-269 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 19. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
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у чин капетана финансијске службе 
поручник 
КУЛИЋ Божидара МАТИЈЕ. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

158. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-270 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског капетана 
поручник 
ЛЕПИЋ Топлице МИЛАН. Унапређује се са даном 4. ја-
нуара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

159. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-271 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 20. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског капетана прве класе  
капетан 
НОВАКОВИЋ Луке ЗВОНКО. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

160. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-292 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског пуковника 
потпуковник 
БУЛАТОВИЋ Радоја НЕНАД. Унапређује се са даном 
8. фебруара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

161. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-293 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин капетана прве класе телекомуникација 
капетан 
КАРАЈОВИЋ Добрице ПЕТАР. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

162. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-294 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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)  

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
ЗДРАВКОВИЋ Љубише ДАЛИБОР.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

163. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-296 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин поручника бојног брода 
поручник фрегате 
АНДРЕЈЕВИЋ Власте ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

164. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-297 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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) 
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у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског потпуковника 
мајор 
ЋИРОВИЋ Тома ВЛАДАН. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

165. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-302 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставник 
КОМЛЕНИЋ Ђорђа ЗОРАН. Унапређује се са даном 
14. фебруара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

166. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-303 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. МАРТА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пуковника телекомуникација 
потпуковник 
ТРНАВАЦ Стевана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. фебруара 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

167. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-218 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 6. МАРТА 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 

интендантском потпуковнику  
СТАНКОВИЋ Драгослава ГОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

168. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-224 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 6. МАРТА 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 мајору  
ЈЕВТИЋ Миодрага АЛЕКСАНДРУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

169. 
Н А Р Е Д Б А   број 1-232 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 10. МАРТА 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 

заставнику прве класе техничке службе 
МАРКОВИЋ Синише МИЛАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

170. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-242 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. МАРТА 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  
АЋИМОВИЋ Љубомира СЛОБОДАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

171. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-244 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. МАРТА 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 и 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
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мајору техничке службе  
СРНИЋ Радивоја МИЛЕТУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

172. 
НАРЕДБА  број 111-41 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 5. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 61, а у вези са чланом 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) 

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

у чин пешадијског капетана прве класе 
капетан 
БОГДАНОВИЋ Драгољуба ЖИВКО. Унапређује се са 
даном 2. марта 2020. године; 
у чин капетана прве класе техничке службе 
капетан 
МИЛОШЕВИЋ Бошка ЗДРАВКО. Унапређује се са да-
ном 2. марта 2020. године. 

 
Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

173. 
НАРЕДБА  број 111-44 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 5. МАРТА 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 пешадијског капетана прве класе 
капетан 
ТУТУШ Ђуре ДЕЈАН. Унапређује се са даном 4. јануара 
2020. године. 

 
Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

174. 
НАРЕДБА  број 111-45 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 5. МАРТА 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 пешадијског капетана прве класе 
капетан 
РОГУЉА Миркице ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

175. 
НАРЕДБА  број 111-46 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 5. МАРТА 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 прве класе авијације 
капетан 
СТАНОЈКОВИЋ Ратка ИВАН. Унапређује се са даном 
4. јануара 2020. године. 
 

Начелник  
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

176. 
 

Н А Р Е Д Б А  број 10-34 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 11. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 
 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику информатичке службе 
ДУШАНОВИЋ Властимира ГОРАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р.  

177. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-35 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 11. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

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

заставнику саобраћајне службе 
ПЕШИЋ Илије ПРЕДРАГУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

178. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-37 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 14. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику оклопних јединица 
МАНДИЋ Радојка ЖЕЉКУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

179. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-38 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 14. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику финансијске службе 
БЛАГОЈЕВИЋ Слободана МЛАДЕНУ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

180. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-39 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 

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

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
СТАНКОВИЋ Стојана ГОРАНУ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

181. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-41 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 9. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику информатичке службе 
ТРАЈКОВИЋ МИЈАИЛОВИЋ Драгана МИЛИЦИ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

182. 
Н А Р Е Д Б А  број 1341-2 

КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 19. став 2. тачка 4) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и  
тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења 
за решавање о стањима у служби и другим односима 
у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, 
број 10/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
ЦЕНИЋ Градимира МИРОСЛАВУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Слађан Стаменковић, с. р. 

183. 
Републички завод за статистику објављује 

 

П О Д А Т К Е2 
о просечним зарадама и просечним зарадама без 

пореза и доприноса по запосленом,  
за децембар 2019. године 

 
Република Србија                                                     РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 

XII 
2019. 

I-XII 
2019. 

XII 2019.
XI 2019.

Просечна зарада 82.257 75.814 105,6 
Просечна зарада без 
пореза и доприноса 59.772 54.919 106,1 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с.р. 

__________ 
2 Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 16 од 

27. фебруара 2020. године. 



Страна 252 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. април 2020.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

С А Д Р Ж А Ј  
 

Страна Страна 

153. Уредба о полицијским мерама и радњама 
и полицијским овлашћењима, изгледу, издава-
њу, коришћењу и уништавању службене ле-
гитимације и значке овлашћених службених 
лица Војне полиције ..................................... . 237 

154. Одлука о измени Одлуке о преношењу ов- 
лашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије ...  247 

155. Одлука о допуни Одлуке о одређивању нази-
ва војних комплекса ......................................  247  

156. Наредба бр. 1-249 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  247 

157. Наредба бр. 1-269 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  247 

158. Наредба бр. 1-270 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  248 

159. Наредба бр. 1-271 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  248 

160. Наредба бр. 1-292 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  248 

161. Наредба бр. 1-293 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  248 

162. Наредба бр. 1-294 министра одбране o уна-
пређењу подофицира ......................................  248 

163. Наредба бр. 1-296 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  248 

164. Наредба бр. 1-297 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  248 

165. Наредба бр. 1-302 министра одбране o уна-
пређењу подофицира ......................................  249 

166. Наредба бр. 1-303 министра одбране o уна-
пређењу официра ............................................  249 

167. Наредба бр. 1-218 министра одбране o пре-
станку професионалне војне службе офици-
ру .......................................................................  249 

168. Наредба бр. 1-224 министра одбране o пре-
станку професионалне војне службе офици-
ру .......................................................................  249 

169. Наредба бр. 1-232 министра одбране o пре-
станку професионалне војне службе подо-
фициру ..............................................................  249 

 

170. Наредба бр. 1-242 министра одбране o пре-
станку професионалне војне службе офици-
ру .......................................................................  249 

171. Наредба бр. 1-224 министра одбране o пре-
станку професионалне војне службе офици-
ру .......................................................................  249 

172. Наредба бр. 111-41 начелника Генералштаба 
Војске Србије o унапређењу официра ..........  250 

173. Наредба бр. 111-44 начелника Генералштаба 
Војске Србије о унапређењу официра ..........  250 

174. Наредба бр. 111-45 начелника Генералштаба 
Војске Србије o унапређењу официра ..........  250 

175. Наредба бр. 111-46 начелника Генералштаба 
Војске Србије o унапређењу официра ..........  250 

176. Наредба бр. 10-34 команданта Копнене вој-
ске o престанку професионалне војне службе 
подофициру ......................................................  250 

177. Наредба бр. 10-35 команданта Копнене вој-
ске o престанку професионалне војне службе 
подофициру ......................................................  250 

178. Наредба бр. 10-37 команданта Копнене вој-
ске o престанку професионалне војне службе 
официру ............................................................  251 

179. Наредба бр. 10-38 команданта Копнене вој-
ске o престанку професионалне војне службе 
официру ............................................................  251 

180. Наредба бр. 10-39 команданта Копнене вој-
ске o престанку професионалне војне службе 
подофициру ......................................................  251 

181. Наредба бр. 10-41 команданта Копнене вој-
ске o престанку професионалне војне службе 
официру ............................................................  251 

182. Наредба бр. 1341-2 команданта 3. бригаде 
Копнене војске o престанку професионалне 
војне службе подофициру .............................  251 

183. Подаци о просечним зарадама и просечним 
зарадама без пореза и доприноса по запосле-
ном, за децембар 2019. године ....................  251 

 
 

 
 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

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

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б 
 


