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На основу члана 14. став 2. тачка 21) и став 3. Закона 
о одбрани („Службени гласник РСˮ, бр. 116/07, 88/09 
– др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 38. 
став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 
10/16), министар одбране доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О УРЕЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ЗАДАТАКА, 
НАЧИНА И ПОСЕБНИХ УСЛОВА ВРШЕЊА 

СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ  
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  

И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се организација, задаци, 
начин и посебни услови вршења спортске делатности 
за потребе Министарства одбране и Војске Србије. 

Члан 2. 

Спорт је део физичке културе и саставни део фи-
зичке обуке од посебног значаја за Министарство од-
бране и Војску Србије, који обухвата сваки облик орга-
низованог и неорганизованог обављања спортских ак-
тивности и спортских делатности у систему спорта, ради 
постизања и неговања доброг здравственог стања, раз-
вијања навика и уверења о потреби и могућностима ба-
вљења спортом, физичким вежбањем и такмичењима са 
другима.  

Члан 3. 

У смислу одредаба овог правилника поједини тер-
мини имају следеће значење: 

1) спортске активности у Војсци Србије јесу из-
вођење свих фаза, облика и спортских садржаја 
физичке обуке, којима се стичу и усавршавају мо-
торна знања, навике и вештине, одржава или уна-
пређује ниво физичких способности, духовне ура-
внотежености, друштвених односа и постизања 
резултата на спортским такмичењима; 

2) спортскe делатности у Војсци Србије јесу де-
латности којима се обезбеђују услови за обавља-
ње спортских активности, односно омогућава њи-

хово обављање, а нарочито: организовање учешћа 
на спортским такмичењима у Републици Србији 
и иностранству; организација спортских такми-
чења, укључујући и међународна такмичења; об-
учавање за бављење спортским активностима; ор-
ганизовање спортских припрема и спортских при-
редаба; обезбеђење и управљање спортском опре-
мом и објектима; стручно образовање, оспособља-
вање, усавршавање и информисање у области 
спорта; промоција Војске на националном и ме-
ђународном плану, као и организовање послова-
ња организација у области спорта; 

3) спорт у Војсци Србије омогућава професионал-
ним војним лицима, војницима на служењу вој-
ног рока и ученицима и кадетима војношколских 
установа који се школују за војне дужности, да 
се баве различитим врстама спорта зависно од ци-
ља, ради унапређења здравља њених припадника, 
постизања резултата на такмичењима свих нивоа, 
јачања спортског духа и морала, популаризације 
спорта у Војсци Србије и Војске Србије у Републи-
ци Србији, представљања и промовисања вредно-
сти и јача поверење грађана у Војску Србије; 

4) организације у области спорта у Војсци Србије 
јесу војна спортска удружења, клубови, друштва, 
савези и делегације при међународним војним 
спортским организацијама, организоване на осно-
ву статута и основане ради остваривања зајед-
ничких циљева у области спорта;  

5) спортиста у Војсци Србије може бити свако про-
фесионално војно лице, војници на служењу вој-
ног рока и ученици и кадети војношколских уста-
нова који се школују за војне дужности, које ба-
већи се спортским активностима, учествује на 
спортским такмичењима различитог нивоа и по-
стиже спортске резултате који га сврставају у од-
ређену категорију спортисте; 

6) професионални спортиста у Војсци Србије је-
сте спортиста у Војсци који се бави спортском ак-
тивношћу као јединим или основним занимањем, 
односно који је постављен на формацијско место 
спортисте; 

7) врхунски спортиста у Војсци Србије јесте спор-
тиста у Војсци који на војним или цивилним 
спортским такмичењима остварује изузетне (вр-
хунске) резултате, на основу којих је рангиран у 

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540



Страна 1570 – Број 47 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 30. новембар 2021.
 

категорију врхунски спортиста, у складу са спорт-
ским правилима надлежног спортског савеза, по 
националној категоризацији спортиста коју утвр-
ђују надлежне спортске институције Републике 
Србије.  

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДАЦИ ВРШЕЊА  
СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ  

МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. Организација вршења спортске делатности 

Члан 4. 

У Министарству одбране и Војсци Србије развија 
се и негује школски, универзитетски, рекреативни, ама-
терски, професионални и врхунски спорт, у спортским 
гранама и дисциплинама од посебног значаја за Војску 
Србије:  

1) школски спорт развија се кроз рад у спортским 
секцијама ученика војних школа на основу афи-
нитета ученика према одређеним спортским гра-
нама и дисциплинама ради постизања и неговања 
доброг здравственог стања, развијања навика и 
уверења о потреби и могућностима бављења спор-
том, физичким вежбањем и такмичењима са дру-
гима, као и потребама за дружењем и забавом;  

2) универзитетски спорт развија се кроз рад у спорт-
ским секцијама студената и кадета војних ака-
демија, на основу афинитета према одређенима 
спортским гранама и дисциплинама са циљем сти-
цања и овладавања одређеним нивоом вештина, 
моторичких знања и способностима неопходним 
за постизањем спортских резултата на такмиче-
њима на нивоу универзитетског спорта, нацио-
налних спортских савеза и у иностранству; 

3) рекреативни спорт развија се и негује код про-
фесионалних војних лица, војника на служењу 
војног рока и ученика и кадета војношколских 
установа који се школују за војне дужности, кроз 
извођење спортских активности и садржаја који-
ма се одржава и унапређује здравствено стање, 
ниво физичких способности, стичу и усавршавају 
вештине, негује такмичарски дух кроз спортска 
такмичења и манифестације различитог нивоа;  

4) аматерски спорт развија се са спортистима у Вој-
сци Србије, кроз организацију, припрему и уче-
шће на такмичењима различитог нивоа у земљи 
и иностранству; 

5) професионали спорт развија се кроз вршење 
спортских делатности припадника спортске је-
динице; 

6) врхунски спорт развија се са спортистима у 
Војсци Србије који у спорту постижу изузетне 
(врхунске) резултате. 

Члан 5. 

Носилац вршења спортске делатности у Мини-
старству одбране и Војсци Србије је организациона је-
диница Министарства одбране надлежна за спорт.  

Носилац међународне сарадње у области спорта је 
управа Министарства одбране надлежна за послове ме-
ђународне војне сарадње у сарадњи са организационом 
јединицом Министарства одбране из става 1. овог члана 
и са Делегацијом Републике Србије при CISM (у даљем 
тексту: Делегација).  

Делегација је носилац сарадње са Међународним са-
ветом за војне спортове (у даљем тексту: CISM).  

Члан 6. 

Циљеви обављања спортске делатности за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије могу бити оп-
шти и посебни. 

Општи циљеви јесу: обезбеђивање услова за планско 
и систематско бављење спортским активностима и уна-
пређивање (одржавање) биолошког статуса (здравља); 
јачање моторичких, психолошких и морално-вољних 
особина припадника Војске Србије; као и промоција 
спорта у Војсци Србије, Војске Србије у Републици Ср-
бији и иностранству, кроз остваривање изузетних спорт-
ских постигнућа на великим спортским приредбама. 

Посебни циљеви јесу: изграђивање победничког ста-
ва и навика припадника Војске Србије за бављење спор-
том, ради одржавања или побољшања здравља, психоло-
шке и духовно-душевне уравнотежености, узајамне де-
лотворне сарадње, индивидуалне и колективне афирма-
ције путем манифестовања специфичних физичких спо-
собности и вештина, на спортским такмичењима свих 
нивоа; ствaрање позитивног односа према спорту, ради 
унапређивања здравља и спортских резултата; подршка 
раду војних спортских удружења, као и других органи-
зација у области спорта у Војсци Србије; унапређивање 
међуљудских односа и изградња и јачање војних колек-
тива. 

Члан 7. 

Организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за спорт:  

1) планира, координира и организује спортске актив-
ности и делатности;  

2) носилац је сарадње и координације активности 
са спортским организацијама и институцијама у 
земљи; 

3) израђује годишњи план учешћа припадника спорт-
ске јединице на спортским и другим значајним 
активностима у Министарству одбране и Војсци 
Србије, као и ван Министарства одбране и Војске 
Србије;  

4) израђује план припрема, учешћа и подршке при-
падника Министарства одбране и Војске Србије 
на државним спортским такмичењима и мани-
фестацијама у Републици Србији и носилац је 
његове реализације; 

5) носилац је праћења резултата врхунских спорти-
ста спортске јединице и објављивања на друштве-
ним мрежама које користе организационе једи-
нице Министарства одбране и Војске Србије; 

6) израђује годишњи план представљања спортова 
у организационим целинама Министарства од-
бране и Војске Србије; 
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7) пружа подршку у организацији и реализацији 
спортских такмичења и првенстава на нивоу Вој-
ске Србије; 

8) прикупља, проучава, обрађује и анализира подат-
ке о стању спорта у Министарству одбране и Вој-
сци Србије; 

9) организује научноистраживачки рад из области 
спортске делатности; 

10) пружа техничку подршку у раду Делегације. 

Члан 8. 

Организациона јединица Министарства одбране над-
лежна за функцију „Кадровиˮ даје сагласност при избору 
и пријему у службу у Војсци Србије и постављењу спор-
тиста на формацијска места у спортској јединици. 

Члан 9.  

Унутрашња јединица Генералштаба Војске Србије 
надлежна за функцију обука: 

1) планира, координира и организује спортске ак-
тивности и делатности у складу са нормативним 
и доктринарним документима која уређују област 
физичке обуке и спорта; 

2) учествује у изради предлога плана учешћа и по-
дршке припадника Министарства одбране и Војске 
Србије на државним и међународним спортским 
такмичењима и манифестацијама у Републици 
Србији и сарађује у његовој реализацији. 

Члан 10. 

Делегација је надлежна да: 
1) сарађује са међународном војном спортском ор-

ганизацијом CISM; 
2) предлаже и организује наступ припадника Ми-

нистарства одбране и Војске Србије на спорт-
ским приредбама у земљи и иностранству, а које 
се налазе у календару CISM; 

3) организује и учествује на стручним семинарима 
и конференцијама о спорту под окриљем CISM; 

4) предлаже представнике за учешће у раду регио-
налних организација, Европске конференције и 
Генералне скупштине CISM; 

5) предлаже активности за план учешћа припадника 
Војске на међународним спортским такмичењима 
и носилац је његове реализације. 

Члан 11. 

Сарадња са цивилним сектором (спортским саве-
зима, институцијама, асоцијацијама, универзитетима, 
факултетима, школама, спортским структурама града 
или локалне самоуправе и др.) може се остварити кроз 
подршку (помоћ) у организацији и учешћу на спортским 
такмичењима, суорганизацију великих спортских дога-
ђаја, промоцију спорта и здравог начина живота, усавр-
шавање у области спорта и друго. 

Подршка из става 1. овог члана може се пружати у 
људским и материјалним ресурсима са и без накнаде 
трошкова, у складу са прописима који регулишу мате-
ријално пословање. 

Члан 12. 

Спортске делатности у Министарству одбране и 
Војсци Србије обављају се у складу са прописима који 
регулишу ближе услове за ову област у Републици Ср-
бији и овим правилником.  

Члан 13. 

Спортови у Војсци Србије класификовани су по сле-
дећем: 

1) војни спортови: војни пентатлон, војни вишебој, 
падобрански вишебој и други спортови својстве-
ни војној служби; 

2) спортови од посебног значаја за Војску: падобран-
ство, борилачки спортови (џудо, карате, бокс, кик-
-бокс, теквондо), атлетика, гимнастика, пливање, 
стрељаштво, стреличарство, мачевање, оријенти-
ринг, биатлон и скијање; 

3) остали спортови: игре лоптом, шах и индивидуал-
ни и колективни спортови. 

Члан 14. 

Рангирање спортиста у Војсци Србије врши се по 
следећем:  

1) врхунски спортиста: заслужни спортисти и спор-
тисти међународног ранга, у складу са одредбама 
прописа којим је дефинисана национална кате-
горизација врхунских спортиста;  

2) врхунски спортиста: спортисти националног ран-
га, у складу са одредбама прописа којим је дефи-
нисана национална категоризацији врхунских 
спортиста; 

3) перспективни спортиста: спортисти који су на 
такмичењима из календара националних гран-
ских спортских савеза и Министарства одбране 
и Војске Србије у спортовима из члана 12. Пра-
вилника освојили запажене спортске резултате 
(од 1. до 3. места, уз прописани минимум прису-
ства такмичарске конкуренције). 

Члан 15. 

Врхунски спортиста у Министарству одбране и Вој-
сци Србије губи категоризацију врхунског спортисте 
и права која из тога проистичу, из следећих разлога: 

1) престанком трајања уговора или службе у Мини-
старству одбране и Војсци Србије; 

2) истеком категоризације врхунског спортисте; 
3) изрицањем дисциплинске мере од стране надле-

жног органа због позитивног резултата на допинг 
тесту (дуже од годину дана); 

4) искључивањем са такмичења због недоличног по-
нашања. 

Члан 16. 

Врхунским спортистима постављеним на форма-
цијско место спортисте, надлежни руководилац може 
одобрити да све врсте спортских активности (тренинг, 
припреме и такмичења) реализује ван места рада посло-
давца.  

Ради одобрења реализације спортских активности 
ван места рада послодавца врхунски спортиста подноси 
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писани захтев. Уз писани захтев врхунски спортиста до-
ставља податке надлежног гранског спортског савеза у 
вези са: местом реализације припрема, тренинга и уче-
шћем на такмичењима, под чијим надзором се активно-
сти реализују, ко обезбеђује ресурсе за активности, орга-
низацију и начин здравственог збрињавања, финанси-
рања, као и друга питања неопходна за реализацију. 

Врхунским спортистима којима је одобрен рад у 
складу са ставом 1. овог члана, надлежни старешина у 
радно време до пуног радног времена прописаног зако-
ном, рачуна време проведено на тренингу и припремама 
и током наступа на спортским такмичењима.  

Члан 17. 

Врхунски и професионални спортисти постављени 
на формацијско место спортисте могу да задрже прет-
ходну клупску припадност или могу да је промене у 
складу са прописима. 

Врхунски и професионални спортисти постављени 
на формацијска место спортиста, ангажују се на актив-
ностима промоције Војске Србије у Републици Србији, 
презентовању својих спортова у Министарству одбране 
и Војсци Србије и војним спортским такмичењима. 

Члан 18. 

Делегација је привремени орган Министарства од-
бране. 

Шефа Делегације именује Влада Републике Србије, 
на предлог министра одбране.  

Састав Делегације одређује министар одбране сво-
јом одлуком, на предлог шефа Делегације. 

Делегација је овлашћена да обавља послове у вези 
извршавања преузетих обавеза које проистичу из члан-
ства Републике Србије у CISM, у складу са Статутом и 
Правилником CISM. 

Члан 19. 

Ужи састав Делегације чине шеф, три делегата и 
технички секретар. Шеф Делегације и делегати имају 
право гласа и учешћа у раду Генералног секретаријата 
CISM из Брисела. 

Шири састав Делегације чине координатори, руко-
водиоци стручно-техничких тимова, тренери војних ре-
презентација по спортским гранама и дисциплинама из 
програма CISM. 

Делегација може имати почаснe и придруженe чла-
нове. Почасни и придружени чланови бирају се на ре-
довним седницама Делегације. Статус почасног члана 
траје доживотно. 

Придружени чланови Делегације су лица ван Војске, 
истакнути спортски стручњаци, спортисти, функционери 
и јавне личности, чије ангажовање може унапредити рад 
Делегације. Статус придруженог члана траје до четири 
године и може се обнављати. 

Почасни и придружени чланови немају право гласа 
при доношењу одлука Делегације. Њихова улога у раду 
Делегације је саветодавна.  

Делегација може формирати привремене радне ти-
мове и тела, ради ефикаснијег рада.  

Члан 20. 

Седиште Делегације одређује министар одбране 
својом одлуком. Свака промена локације седишта де-
легације објављује се у званичним документима Гене-
ралног секретаријата CISM у Бриселу. 

Члан 21.  

Својство шефа, делегата и осталих чланова Деле-
гације престаје: 

1) престанком службе у Министарству одбране и 
Војсци Србије; 

2) одлуком министра одбране, на предлог шефа Де-
легације; 

3) истеком мандата. 

Члан 22. 

Делегација обавља следеће задатке:  
1) заступа интересе Министарства одбране и Војске 

Србије пред државним, војним и спортским ин-
ституцијама у иностранству; 

2) предузима активности ради унапређивања и ома-
совљавања спорта и праћења и упознавања чла-
нова Делегације са међународним искуствима у 
области спорта;  

3) утиче на јачање спортског духа и моралних капа-
цитета такмичара и утврђује правила понашања 
у међусобним односима са партнерима из ино-
странства; 

4) сарађује са надлежним организационим једини-
цима у Министарству одбране и Војсци Србије 
при утврђивању критеријума за додељивање на-
града и признања за изузетне спортске резултате 
и допринос развоју и унапређивању спорта; 

5) усваја предлог плана активности Делегације и 
плана припрема спортских екипа; 

6) остварује сарадњу са спортским институцијама 
у земљи и иностранству; 

7) успоставља јединствену базу података о спорти-
стима у Министарству одбране и Војсци Србије, 
у сарадњи са организационим јединицима Ми-
нистарства одбране и Војске Србије;  

8) остварује сарадњу са заинтересованим правним 
и физичким лицима, врши размене искустава, 
пословног и спортског повезивања и остваривања 
заједничких интереса;  

9) организује спортске приредбе и манифестације 
из своје надлежности; 

10) руководи организацијом међународних војних 
спортских такмичења у земљи. 

Члан 23. 

Надлежности шефа Делегације су да: 
1) руководи Делегацијом у складу са надлежно-

стима; 
2) представља националну позицију у свим CISM 

питањима и овлашћен је да гласа на Генералној 
скупштини CISM; 



30. новембар 2021. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 1573 – Број 47
 

3) обезбеђује да Делегација поштује CISM правила 
и друга упутства издата од стране органа CISM 
и организатора; 

4) обезбеђује да се спортисти Војске који учествују 
на CISM догађајима понашају дисциплиновано 
и спортски унутар и ван спортског терена; 

5) промовише идеале CISM у Војсци; 
6) организује учешће на CISM догађајима; 
7) сарађује са потпредседником CISM за Европу 

у промовисању CISM догађаја, у окружењу, ре-
гиону и Европи; 

8) сарађује са Генералним секретаром CISM и из-
лази у сусрет административним захтевима; 

9) сарађује са председником Спортског комитета 
CISM у организовању такмичења и обезбеђивању 
чланова за спортске органе и тела CISM; 

10) сарађује са председником комисија CISM и обез-
беђује њихове чланове; 

11) учествује на институционалним догађајима из 
календара CISM (скупштина и конгрес CISM, 
Европска конференција CISM, Симпозијум 
CISM и регионални састанци); 

12) предлаже доделу одликовања припадницима 
Министарства одбране и Војске Србије за по-
стигнућа у спорту из програма CISM.  

Члан 24. 

Надлежности руководиоца стручно-техничких ти-
мова: 

1) израђује предлог плана учешћа на међународним 
и домаћим спортским такмичењима за наредну 
годину; 

2) израђује план рада екипе – тренинга, припрема 
за такмичења и пријатељских утакмица за наред-
ну годину; 

3) одговара за изграђивање такмичарског духа, хар-
моније у тиму, примерено владање и поштовање 
правила игре на такмичењима; 

4) врши селекцију спортиста; 
5) израђује предлог плана набавки спортске опреме 

и реквизита; 
6) сарађује са националним гранским спортским са-

везом и спортским удружењима – клубовима;  
7) израђује извештај након учешћа на домаћим и ме-

ђународним такмичењима, са предлогом мера; 
8) води евиденцију спортиста и лични картон спор-

тисте. 

Члан 25. 

Делегација је овлашћена, да у сарадњи са органи-
зационим јединицама Војске Србије, припрема доку-
ментацију и води службену комуникацију и преписку 
са спортским и другим институцијама у земљи и ино-
странству, у складу са надлежностима.  

Службена преписка Делегације обавља се у складу 
са Упутством о канцеларијском пословању у Министар-
ству одбране и Војсци Србије, а при изради докумената 
користе се печат и штамбиљ организационе јединице 
Министарства одбране и Војске Србије у чијем саставу 
је седиште Делегације.  

При службеној преписци са Генералним секретари-
јатом CISM, Делегација користи свој печат. Печат је 
округлог облика на коме се у средини налази грб Репу-
блике Србије, а у спољњем кругу ћирилицом или лати-
ницом исписани су назив и седиште.  

Члан 26. 

Рад Делегације је јаван, а обезбеђује се јавношћу са-
станака и других скупова Делегације, издавањем инфор-
мација о њиховом раду и сарадњом са средствима јав-
ног информисања и другим средствима обавештавања.  

Члан 27. 

Извори финансирања активности Делегације су: 
1) средства опредељена Законом о буџету Републике 

Србије за финансирање Министарства одбране;  
2) средства опредељена Законом о буџету Репу-

блике Србије за финансирање спортских инсти-
туција Републике Србије, у складу са законом ко-
јим се уређује област спорта у Републици Србији; 

3) средства из донација, спонзорстава, легата, као и 
на други начин прибављена средства у складу са 
прописима који регулишу предметну материју. 

Средства из тачке 1) овог члана, Решењем о финан-
сирању Министарства одбране, распоређују се органи-
зационој јединици Министарства одбране и Војске Ср-
бије у чијем саставу је седиште Делегације. 

2. Задаци вршења спортске делатности  

Члан 28.  

Задаци вршења спортске делатности за потребе Ми-
нистарства одбране и Војске Србије, обухватају: ширење 
спортских активности и спортског духа на свим нивоима 
командовања; представљање на такмичењима из кален-
дара националних гранских спортских савеза и међу-
народних војних спортских организација, као и ширење 
међуармијске сарадње и поверења кроз спорт.  

Задаци вршења спортске делатности за потребе Ми-
нистарства одбране и Војске Србије су: 

1) планирање учешћа на спортским такмичењима 
– приредбама у организацији Војске Србије на 
националном и међународном нивоу; 

2) организовање припрема и спортских такмичења; 
3) оспособљавање за бављење спортским активно-

стима;  
4) обезбеђивање и наменско коришћење спортске 

опреме, реквизита и објеката; 
5) планирање и предлагање изградње спортске ин-

фраструктуре;  
6) планирање и организовање усавршавања и ин-

формисања у области спорта;  
7) планирање и организовање научноистраживач-

ког и истраживачко-развојног рада у спорту;  
8) планирање и организовање промоције у спорту;  
9) планирање и реализација сарадње у области спорта; 
10) управљање војним спортским организацијама; 
11) планирање и реализација међународне сарадње 

у области спорта. 
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Члан 29. 

Реализација појединих задатака вршења спортске 
делатности може се обављати у сарадњи са надлежним 
гранским спортским савезима и институцијама спорта 
у Републици Србији, односно спортским структурама 
града или локалне самоуправе. 

III. НАЧИН И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВРШЕЊА 
СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Оснивање и рад организација у области спорта 
у Министарству одбране и Војсци Србије 

Члан 30. 

Војно спортско удружење је спортско удружење 
основано при Војсци, ради доприноса побољшању или 
одржавању угледа и поверења грађана у Војску Србије, 
представљању и промовисању рада Војске Србије, кроз 
популаризацију спорта, јачање спортског духа и оствари-
вање запажених спортских постигнућа и других специ-
фичних циљева својствених конкретној спортској дисци-
плини.  

Војно спортско удружење оснива се уз сагласност 
министра одбране.  

Војно спортско удружење оснива се и обавља спорт-
ске активности и спортске делатности у складу са зако-
ном којим се уређује област спорта у Републици Србији, 
спортским правилима надлежног националног спорт-
ског савеза, овим правилником и општим актима војног 
спортског удружења. 

Члан 31. 

Оснивачи војног спортског удружења могу бити про-
фесионални припадници и команде, јединице и установе 
Министарства одбране и Војске Србије. 

Војно спортско удружење оснива се на оснивачкој 
скупштини, након прибављене сагласности министра 
одбране. Пре достављања захтева за добијање сагласно-
сти министра одбране, потребно је прибавити сагласност 
команде, јединице и установе Министарства одбране и 
Војске Србије из чијег састава су оснивачи, односно где 
је седиште војног спортског удружења.  

Стручну помоћ, у поступку оснивања удружења, 
оснивачима пружа организациона јединица Министар-
ства одбране надлежна за спорт. 

Редовни чланови војног спортског удружења могу 
бити: професионална војна лица, војници на служењу 
војног рока, ученици и кадети војношколских установа 
који се школују за војне дужности, пензионисана лица 
из Министарства одбране и Војске Србије, чланови по-
родица професионалних припадника Министарства од-
бране и Војске Србије, чланови породица пензиониса-
них лица из Министарства одбране и Војске Србије и 
лица из грађанства. 

Члан 32. 

Органи војног спортског удружења су: скупштина, 
управни одбор и надзорни одбор. 

Скупштину војног спортског удружења чине чла-
нови удружења, у складу са статутом удружења. 

Чланови управног и надзорног одбора војног спорт-
ског удружења бирају се из реда чланова удружења који 
су запослени у Министарству одбране и Војсци Србије 
или су пензионисана лица из Војске, с тим да најмање 
2/3 чланова управног и надзорног одбора војног спорт-
ског удружења буду чланови удружења који су запосле-
ни у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Чланови управног одбора или заступници војног 
спортског удружења, не могу бити лица којима је, за-
коном којим се уређује област спорта у Републици Ср-
бији, забрањено да буду чланови управе или заступници 
спортске организације. 

За члана надзорног одбора војног спортског удру-
жења, из реда чланова који су запослени у Министар-
ству одбране и Војсци Србије, бирају се запослени са 
радним искуством на пословима контроле законитости 
рада или финансијске контроле. 

Заступник војног спортског удружења бира се од 
чланова који су запослени у Министарству одбране и 
Војсци Србије. 

Број чланова у органима војног спортског удружења, 
овлашћења органа, начин избора и разрешења, трајање 
мандата и начин одлучивања, уређују се статутом удру-
жења. 

Члан 33. 

Име (назив) војног спортског удружења мора бити 
прикладно и својствено адекватном представљању Вој-
ске Србије.  

Обележја војног спортског удружења утврђују се 
статутом удружења. 

Члан 34.  

Чланови војног спортског удружења који су запо-
слени у Министарству одбране и Војсци Србије, на 
спортским такмичењима, манифестацијама и другим 
активностима у области спорта, могу носити униформу, 
по прописима који уређују ношење униформе.  

Лица из става 1. овог члана, на такмичењима из ка-
лендара надлежних националних гранских спортских 
савеза, могу да истичу обележја и припадност Војсци 
Србије. 

Члан 35. 

Војна спортска удружења могу се удружити у наци-
онални војни спортски савез, уз сагласност министра 
одбране. 

Национални војни спортски савез је спортски савез 
основан при Министарству одбране и Војсци Србије, 
а с циљем: обављања спортских активности и спортских 
делатности, којима се остварује општи интерес у обла-
сти спорта Републике Србије; усклађивања активности 
својих чланова; репрезентовања националног спорта у 
подручју свог деловања; стварања услова за постизање 
врхунских спортских резултата; организовања и спро-
вођења спортских такмичења и подстицања бављења 
спортом у свом подручју деловања.  

Војна спортска удружења могу се удруживати у 
оквиру одговарајућих грана спорта у надлежне нацио-
налне гранске спортске савезе. 
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На оснивање, рад и стицање средстава националног 
војног спортског савеза из става 1. овог члана примењују 
се одредбе овог правилника које се односе на војна спорт-
ска удружења. 

Национални војни спортски савез из става 1. овог 
члана може стећи статус надлежног националног спорт-
ског савеза, у складу за законом којим се уређује област 
спорта у Републици Србији. 

Члан 36. 

Војна спортска удружења и надлежни национал-
ни војни спортски савез могу остваривати сарадњу са 
Делегацијом и учествовати у активностима из програма 
CISM. 

Члан 37. 

Војна спортска удружења и друге војне организа-
ције у области спорта, ради остваривања дефинисаних 
циљева, обављају следеће спортске делатности: 

1) планирање и управљање спортском организаци-
јом; 

2) обучавање за бављење спортским активностима; 
3) учешће на домаћим и међународним спортским 

такмичењима; 
4) организовање спортских припрема и спортских 

приредаба; 
5) обезбеђење и управљање спортским објектима и 

опремом; 
6) научноистраживачки и истраживачко-развојни рад 

у спорту; 
7) стручно усавршавање у области спорта; 
8) менаџмент и маркетинг у спорту; 
9) саветовање и стручне услуге у спорту. 
Национални спортски савез из члана 34. став 1. овог 

правилника може обављати све спортске делатности 
из члана 3. став 1. тачка 2) закона којим се уређује област 
спорта у Републици Србији. 

Члан 38. 

За обављање делатности војно спортско удружење 
може користити објекте, просторије, средства, опрему, 
возила и инфраструктуру Министарства одбране и Вој-
ске Србије (у даљем тексту: средства). 

Средства Министарства одбране и Војске Србије 
која се дају на коришћење војном спортском удружењу 
и услови њиховог коришћења утврђују се посебним спо-
разумом између јединице – установе и војног спортског 
удружења, у складу са прописима који регулишу матери-
јално пословање. 

Средства Министарства одбране и Војске Србије 
која су дата на коришћење војном спортском удружењу, 
користе се у складу са њиховом наменом и прописима 
Војске Србије који регулишу предметну материју. 

Члан 39. 

Војне организације у области спорта могу стицати 
средства и остваривати приход од: 

1) чланарина; 
2) финансијске подршке Војске; 
3) програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта и задовољавају потребе и инте-

реси грађана у области спорта, у складу са зако-
ном којим се уређује област спорта у Републици 
Србији; 

4) средства од освојених награда и признања; 
5) донација; 
6) других извора финансирања у складу са законом 

којим се уређује област спорта у Републици Ср-
бији. 

Лицима ван Министарства одбране и Војске Ср-
бије која су радно ангажована у војним организацијама у 
области спорта (тренери и други спортски стручњаци), 
може се исплатити накнада за рад из остварених при-
хода, у складу са законским прописима којима се ре-
гулишу права и обавезе из радног односа, односно по 
основу рада. 

Услови, начин остваривања и висина припадајућих 
накнада ангажованим лицима из става 2. овог члана уре-
диће се општим актом војне организације у области спор-
та. 

Располагање средствима војне организације у обла-
сти спорта врше надлежни органи организације, у складу 
са законом којим се уређује област спорта у Републици 
Србији и статутом војне организације у области спорта. 

Члан 40. 

Војна спортска удружења и Министарствo одбране 
и Војскa Србије могу сарађивати у вршењу обуке при-
падника Министарствa одбране и Војскe Србије или 
трећих лица, као и у вршењу других стручних услуга. 

Обим и начин сарадње из става 1. овог члана, као 
и међусобна права и обавезе уређују се посебним спо-
разумом. 

2. Планирање, организација и спровођење  
припремама, такмичења и спортских догађаја  

у Републици Србији и у иностранству 

Члан 41. 

Учешће припадника Министарства одбране и Војске 
Србије на спортским такмичењима у иностранству, ор-
ганизацију отворених такмичења у Републици Србији 
(домаћих и међународних), која се реализују у органи-
зацији Министарства одбране и Војске Србије и план 
учешћа и подршке припадника Министарства одбране 
и Војске Србије на државним спортским такмичењима 
и манифестацијама у Републици Србији, одобрава ми-
нистар одбране. 

Члан 42. 

Учешће кадета, ученика и слушалаца за резервне 
официре на спортским такмичењима у Републици 
Србији регулише начелник Војне академије Универзи-
тета одбране.  

3. Селекција, припреме и учешће на такмичењима 

Члан 43. 

На спортским приредбама (домаће и међународне 
спортске манифестације, догађаји и такмичења – војна 
и цивилна) право учешћа имају сва професионална војна 
лица, војници на служењу војног рока и ученици и 
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кадети војношколских установа који се школују за војне 
дужности које селектује надлежно стручно лице. 

Селекција се може спроводити кроз: реализацију 
квалификационих такмичења и на основу постигнутих 
резултата у претходних годину дана.  

Члан 44. 

Члановима војних репрезентација и перспективним 
спортистима, надлежни старешина може одобрити до 
два сата у оквиру радног времена за реализацију тре-
нинга и припрема. У наведено време рачуна се и време 
планирано за реализацију редовних часова физичке обу-
ке (вежбања). 

Војним репрезентацијама за наступ на домаћим и 
међународним такмичењима, одобрава се реализација 
непосредних припрема у трајању до 30 дана. 

Члан 45. 

Спортске припреме и наступи спортиста на такми-
чењима планирају се годишњим и месечним плановима 
тренинга, припрема и учешћа на домаћим и међународ-
ним спортским приредбама. 

Члан 46. 

За припрему, организацију и реализацију спортских 
догађаја, у складу са нивоом такмичења (активности), 
носилац реализације може формирати одговарајући ор-
ганизациони одбор и привремене органе. 

4. Наступ у медијима 

Члан 47. 

Наступ спортиста у домаћим и страним медијима 
остварује се на основу прописа који регулишу односе 
са јавношћу припадника Војске Србије.  

Остварени запажени резултати на такмичењима могу 
се објављивати на друштвеним мрежама које користе 
организационе јединице Министарства одбране и Војске 
Србије. 

5. Сарадња са спортским институцијама  
и организацијама у области спорта 

Члан 48. 

Војне организације у области спорта, Делегација и 
организационе (унутрашње) јединице Министарства од-
бране и Војске Србије надлежне за спортску делатност, 
могу остваривати непосредну сарадњу са спортским ин-
ституцијама и организацијама у области спорта у Репу-
блици Србији и иностранству, у складу са надлежно-
стима. 

Члан 49. 

Суорганизацију спортских догађаја уз коришћење 
људских и материјалних ресурса Војске Србије, по зах-
теву организатора, са или без накнаде трошкова, одобра-
ва наредбодавац корисника средстава у складу са пропи-
сима који регулишу материјално пословање. 

Члан 50. 

Професионални припадници Војске Србије и учени-
ци и кадети војношколских установа који се школују за 
војне дужности могу се ангажовати за рад у спортским 
организацијама ван Војске, у организацији спортских 
догађаја, суђењу и другим дужностима, уз прибављену 
сагласност надлежног старешине или лица које он овла-
сти. 

6. Усавршавање у области спорта 

Члан 51. 

Професионална војна лица могу се усавршавати у 
области спорта (тренинг, суђење, менаџмент, маркетинг, 
безбедност и др.) у надлежним спортским институци-
јама у Републици Србији. 

Годишњи план усавршавања из става 1. овог члана 
израђује организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за спорт. 

7. Извештавање, признања и награде 

Члан 52. 

Војна спортска удружења, клубови и друге орга-
низације у области спорта у Министарству одбране и 
Војсци Србије, израђују кварталне и годишње анализе 
и извештаје о реализацији планираних задатака и актив-
ности. 

Члан 53. 

Војним спортистима, спортским стручњацима и 
стручњацима у спорту, за остварене резултате и достиг-
нућа у спорту, додељују се признања и награде у складу 
са прописима који уређују ову област. 

8. Заштита здравља и безбедност у спорту 

Члан 54. 

Спортско-медицинску контролу спортиста – при-
падника Војске Србије обавља управа Министарства од-
бране надлежна за војно здравство. 

Члан 55. 

Функционална дијагностика и здравствени прегле-
ди спортиста обављају се у оквиру редовних системат-
ских и контролних прегледа и ванредних прегледа у слу-
чају обољења или повреде спортиста. 

Редовни прегледи спортиста обављају се два пута 
годишње, а обухватају општи здравствени преглед, ла-
бораторијске и ЕКГ контроле, антропометријско мерење 
и функционално испитивање. 

Члан 56. 

Приликом реализације тренинга, спортских припре-
ма, кампова и такмичења, организатор мора да предузме 
мере и радње које се односе на: 

1) спровођење мера заштите на раду, хигијенско-епи-
демиолошких мера, мера заштите животне среди-
не и мере антидопинга прописане од стране над-
лежних структура Министарства одбране и Вој-
ске Србије и министарства надлежног за спорт; 
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2) спровођење општих мера безбедности које се од-
носе на: пријаву спортског такмичења одговара-
јућим државним органима; образовање одговара-
јуће редарске службе која сарађује са органима 
реда државних институција; израду плана пре-
вентивног деловања безбедности и сигурности и 
обезбеђење присуства одговарајућих пратећих 
служби у складу са карактером такмичења и про-
стором на коме се одвија, уз довољан број меди-
цинских екипа, противпожарно обезбеђење, ефи-
касан систем разгласа, техничку службу, инспек-
ције и комуналне службе; 

3) спровођење превентивних мера безбедности које 
се односе на адекватно информисање путем ме-
дија и друштвених мрежа и подстицање на кул-
турно и фер понашање током такмичења; 

4) посебне мере које се предузимају на спортским 
такмичењима високог ризика и мере које преду-
зимају надлежни државни органи; 

5) учешће искључиво здравих спортиста; 
6) адекватан смештај, боравак, исхрана, континуира-

но праћење, надзор и потребно здравствено тести-
рање спортиста, тренера и лица из руководства 
екипа, делегација и слично; 

7) предузимање адекватних мера уколико се нагло 
појаве симптоми нарушавања биолошког статуса 
спортиста и других ангажованих лица. 

Члан 57. 

Организатор војне спортске приредбе у обавези је да: 
1) осигура несметано и безбедно одржавање спорт-

ске приредбе; 
2) предузме мере које омогућавају предупређивање 

ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и 
друге учеснике спортске приредбе и трећа лица 
(упозорења, истицање забрана, давање обавеште-
ња и упутстава и сл.), као и мере којима се утиче 
на повећане ризике (безбедност спортског објекта, 
исправност и адекватност инсталиране и друге 
опреме, регулисање санитетског обезбеђења – 
медицинска помоћ, одвијање манифестације у 
складу са пропозицијама и др.); 

3) предузме потребне безбедносне мере за спреча-
вање насиља и недоличног понашања и других 
негативних појава на спортским приредбама, у 
складу са законом којим се уређује област спорта 
у Републици Србији и спортским правилима; 

4) предузме потребне мере за спречавање допинга 
на спортској приредби; 

5) предузме потребне мере заштите природе и жи-
вотне средине, односно мере којима ће се преду-
предити, смањити и отклонити евентуални непо-
вољни утицаји на природне вредности и животну 
средину; 

6) пријави одржавање спортске приредбе у складу 
са прописима којима се уређује јавно окупљање 
грађана. 

Организатор спортске приредбе одговара за штету 
која настане спортистима, гледаоцима и другим учесни-
цима спортске приредбе, као и трећим лицима због не-

поштовања обавеза из става 1. овог члана, у складу са 
општим правилима о одговорности за проузроковану 
штету. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 58. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о раду и делатности војних спорт-
ских удружења („Службени војни лист”, број 15/18).  

Члан 59. 

Акта донета на основу Правилника о раду и делат-
ности војних спортских удружења („Службени војни 
лист”, број 15/18) примењиваће се до доношења аката 
у складу са овим правилником, осим ако су у супрот-
ности са одредбама овог правилника или важећих за-
конских и подзаконских прописа. 

Члан 60. 

Војнa спортска удружења основана у складу са од-
редбама Правилника о раду и делатности војних спорт-
ских удружења („Службени војни лист”, број 15/18) на-
стављају да обављају спортске активности и спортске 
делатности, уз обавезу да организацију и опште акте 
прилагоде одредбама овог правилника у року од 9 (девет) 
месеци од почетка његовог примењивања. 

Поступци оснивања војних спортских удружења за-
почетих у складу са одредбама Правилника о раду и де-
латности војних спортских удружења („Службени војни 
лист”, број 15/18) завршиће се по одредбама тог правил-
ника. 

Члан 61. 

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

 
Број 41-1743  
У Београду, 25. новембра 2021. године 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

611. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-978 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
АНДРЕЈИЋ Власте ИВАН. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 



Страна 1578 – Број 47 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 30. новембар 2021.
 

612. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-996 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 5. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског потпуковника  
мајор 
ЕРАКОВИЋ Костадина МИЛЕ. Унапређује се са да-
ном 16. децембра 2021. године. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

613. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-997 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 5. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
мајор 
ЕРИЋ Славомира МИЛАН. Унапређује се са даном 29. 
октобра 2021. године. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

614. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-998 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 5. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

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

сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18, 94/19 и 
74/21 – УС) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пуковника јединица за електронска дејства 
потпуковник 
ВЛАЈИЋ Миодрага АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 6. септембра 2021. године; 
у чин пуковника техничке службе 
потпуковник 
МИЛАНОВИЋ Милана ИВИЦА. Унапређује се са да-
ном 5. новембра 2021. године; 

у чин санитетског пуковника 
потпуковници: 
БОРОВЧАНИН Милована НЕМАЊА. Унапређује се 
са даном 17. децембра 2021. године; 
КРСТИЋ Живодрага ДРАГАН. Унапређује се са даном 
20. новембра 2021. године; 
МАРИЋ Тодора НЕБОЈША. Унапређује се са даном 18. 
новембра 2021. године; 
МИЛИЋ Томислава РАДЕ. Унапређује се са даном 20. 
новембра 2021. године; 
РОМАНОВИЋ Љубомира РАДОСЛАВ. Унапређује 
се са даном 13. новембра 2021. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Слободана ИВАН. Унапређује се са да-
ном 20. новембра 2021. године. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

615. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-968 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 26. ОКТОБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
КРНЕТИЋ Томислава ДУШАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

616. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-969 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. ОКТОБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику геодетске службе  
ТАТОМИРОВИЋ Живорада СЛАВИШИ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

617. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-970 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. ОКТОБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 



30. новембар 2021. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 1579 – Број 47
 

санитетском потпуковнику  
ЖИВКОВИЋ Владимира ДУШАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

618. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-971 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. ОКТОБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику безбедносне службе  
ГОГИЋ Петра ТОМИСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

619. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-972 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. ОКТОБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану безбедносне службе  
ТАСИЋ Добрице НЕБОЈШИ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

620. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-974 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
ШАУЛИЋ Миће СЛОБОДАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

621. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-975 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација  
ПРОТИЋ Предрага БРАНИСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

622. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-976 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору финансијске службе  
КОЛАРСКИ Драгана ИЛИЈИ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

623. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-977 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 1. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору  
МИЛОШ Стипана ЗДЕНКУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

624. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-987 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 3. НОВЕМБРА 2021. 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, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику  
КОЗАРСКИ Василија ЈЕФТИ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

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

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 

 


