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II. ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

На основу члана 67. став 1. тачка 15) подтачка (10)
Статута Војне академије („Службени војни лист”, број
29/21), Научно-наставно веће Војне академије доноси

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ОДНОСНО ЛАБОРАТОРИЈА
ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује рад центра
односно лабораторија Војне академије.
Члан 2.
Центри из члана 1. овог правилника су Центар за
физичко васпитање и спорт и Центар за стране језике.
Члан 3.
Лабораторија из члана 1. овог правилника, у смислу
одредаба овог правилника, обезбеђује научноистраживачку, стручну и лабораторијску подршку центрима у
настави, нарочито за експериментални рад са кадетима
односно студентима, слушаоцима и полазницима Војне
академије.
Члан 4.
Центар за физичко васпитање и спорт је основна организациона јединица департмана друштвено-хуманистичких наука, која изводи наставно-образовне и спортске делатности у функцији развоја потребних вештина
из матичних области.
Члан 5.
Центар за стране језике је основна организациона
јединица департмана друштвено-хуманистичких наука,
која изводи наставно-образовну делатност у функцији
развоја потребних вештина из матичних области.

1. Организација и реализација садржаја
предмета из надлежности Центра
за физичко васпитање и спорт
Члан 6.
Настава из предмета у надлежности Центра за физичко васпитање и спорт реализује се у објектима спортског центра Војне академије (спољни и унутрашњи објекти), атлетској дворани и атлетском стадиону са борилиштима, у складу са распоредом часова.
Реализација наставе из предмета у надлежности
Центра за физичко васпитање и спорт, реализује се у
складу са наређењем које доноси начелник Центра за
физичко васпитање и спорт.
Члан 7.
За извођење наставе наставно особље израђује подсетник са детаљно разрађеним: заглављем подсетника,
мерама безбедности и заштите здравља на раду у физичкој обуци (општим и посебним); организацијом часа
и методским поступцима за реализацију појединих наставних питања и временском поделом за обраду наставних питања.
Заглавље подсетника из става 1. овог члана садржи:
тему, редни број часа, наставна питања, време рада, место
рада, тип часа, метод рада, облик рада, наставна средства и литературу.
Одобравање подсетника наставницима за наставу,
испите и друге планиране активности (провере физичких
способности професионалних војних лица, спортски дан,
спортска такмичења, војностручна обука и др.), врши
начелник Одсека за физичко васпитање (у његовој одсутности лице које га замењује), најмање један радни дан
пре реализације планиране наставе, односно активности.
Одобравање подсетника за наставу начелнику Одсека
за физичко васпитање врши начелник Центра за физичко
васпитање и спорт.
Подсетник након реализоване наставе, са уписаним
запажањима чува се у архиви наставника који је исту
реализовао три године од дана примене.
Члан 8.
Уколико дође до повређивање кадета, студената,
слушалаца и полазника на настави, испиту или другим
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планираним активностима, наставник је у обавези да
предузме све мере да се повређеном лицу укаже хитна
медицинска помоћ и о томе одмах извести начелника
Одсека за физичко васпитање, начелника Центра за физичко васпитање и спорт и дежурног Спортског центра.
По завршеном часу извештај о повређивању унети у свеску евиденције повреда корисника Спортског центра,
а изјаву о насталој повреди наставник доставља командиру вода – претпостављеном старешини.
Члан 9.
Наставно особље поред наставе, бави се и научноистраживачким радом у складу са прописима који регулишу наведену материју.
Развој школског и универзитетског спорта
и сарадња са спортским удружењима и
организацијама у Републици Србији
Члан 10.
Војна академија развија и негује школски и универзитетски спорт, у спортским гранама и дисциплинама од посебног значаја за Војску Србије.
Школски и универзитетски спорт развија се кроз рад
у спортским секцијама, ученика војних школа, студената и кадета војних академија, на основу афинитета
према одређеним спортским гранама и дисциплинама у
циљу постизања и неговања доброг здравственог стања,
развијања навика и уверења о потреби и могућностима
бављења спортом, физичким вежбањем и такмичењима
са другима, као и потребама за дружењем и забавом.
Члан 11.
Сарадња са спортским савезима, институцијама,
асоцијацијама, универзитетима, факултетима, школама,
спортским структурама града или локалне самоуправе
и друго, може се остварити кроз подршку (помоћ) у организацији и учешћу на спортским такмичењима, суорганизацију великих спортских догађаја, промоцију
спорта и здравог начина живота, усавршавање у области
спорта и друго.
Подршка из става 1. овог члана остварује се кроз
пружање услуга у људским и материјалним ресурсима,
са и без накнаде, у складу са прописима који регулишу
материјално пословање.
Члан 12.
Сарадња са војним спортским удружењима остварује се кроз коришћење објеката, просторија, средстава,
опреме и инфраструктуре којим располаже Центар за
физичко васпитање и спорт.
Средства Војске Србије која се дају на коришћење
војном спортском удружењу и услови њиховог коришћења утврђују се посебним споразумом између Војне
академије и војног спортског удружења, у складу са прописима који регулишу материјално пословање.
Средства Војне академије која су дата на коришћење
војном спортском удружењу, користе се у складу са њиховом наменом и прописима Војске Србије који регулишу предметну материју.

14. април 2022.

Организација рада спортских секција
Члан 13.
Војна академија може организовати рад спортских
секција. Носилац организације и рада спортских секција
Војне академије је Одсек за спорт Центра за физичко
васпитање и спорт.
Члан 14.
Спортске секције организују се за сваку школску
годину, на основу афинитета ученика војних школа,
студената и кадета Војне академије према одређеним
спортским гранама и дисциплинама.
Циљ организовања спортских секција је постизање
и неговање доброг здравственог стања, развијање навика и уверења о потреби и могућностима бављења
спортом, физичким вежбањем и такмичењима и селекција чланова војних спортских удружења.
Члан 15.
Организовање рада спортских секција врши се на
основу наређења и плана рада секција који се израђују
најкасније пет дана пре почетка школске године.
Рад секција се организује по завршетку наставе, у
ванредно време и викендом.
Члан 16.
За руководиоце спортских секција одређују се лица
из састава Центра за физичко васпитање и спорт, остала
лица Војне академије која имају одговарајуће лиценце
тренера и спољни сарадници у складу са прописима који
регулишу њихово ангажовање.
Обезбеђивање планског и наменског коришћења
расположивих спортских капацитета
на Војној академији
Члан 17.
Одсек за спорт Центра за физичко васпитање и спорт
носилац је планирања и коришћења спортских капацитета на Војној академији.
Члан 18.
Планирање коришћења спортских капацитета на
Војној академији, врши се на основу Плана коришћења
спортских капацитета за календарску годину.
Планом коришћења спортских капацитета из става 1.
овог члана предвиђа се и коришћење од стране припадника Војне академије и организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије.
Подршка и организација спортских такмичења
Члан 19.
Учешће припадника Војне академије на спортским
такмичењима у иностранству, планира се годишњим плановима који регулишу међународну сарадњу.
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СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Страна 503 – Број 13

Члан 20.

Члан 26.

Начелник Војне академије регулише учешће кадета,
ученика и слушалаца за резервне официре на такмичењима у Републици Србији.
Начелник Војне академије може пренети овлашћење
на начелника Центра за физичко васпитање и спорт за
потписивање аката којима се регулише учешће кадета,
ученика и слушалаца за резервне официре на такмичењима у Републици Србији.

Центар за стране језике обавља преводилачке послове (симултано, консекутивно и превођење писаних
материјала) за потребе Војне академије и унутрашњих
јединица Универзитета одбране, а у вези са активностима које проистичу из планова међународне сарадње
и других активности за чију реализацију је потребно
извршити превођење.
Послове наведене у ставу 1. овог члана Центар за
стране језике обавља за оне стране језике за које у свом
саставу има стално запослене наставнике и/или преводиоце, у складу са расположивим преводилачким капацитетима Центра.

Члан 21.
На спортским приредбама (домаће и међународне
спортске манифестације, догађаји и такмичења – војна
и цивилна) право учешћа имају сва професионална војна
лица, ученици, кадети и полазници Курса за резервне
официре које селектује руководилац спортске секције.
III. ЦЕНТАР ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
Члан 22.
Настава из предмета у надлежности Центра за стране
језике на Основним академским студијама Војне академије реализује се у складу са акредитованим студијским програмима и одобреним распоредом часова, у
објектима и просторијама Војне академије.
Члан 23.
Усавршавања професионалних припадника Министарства одбране и Војске Србије из области страних
језика реализује се на курсевима страних језика.
Курсеви страних језика спроводе се у Центру за стране језике (у просторијама и објектима Центра, односно
Војне академије), на основу годишњег Плана школовања и усавршавања кадра Министарства одбране и
Војске Србије, у складу са Правилником о условима
и поступку упућивања професионалних припадника
Војске Србије на програме образовања током живота
(„Службени војни лист”, бр. 11/19 и 7/20), као и одобреним програмима курсева и распоредима часова.
Члан 24.
Усавршавање припадника страних оружаних снага
на курсевима српског језика спроводи се у Центру за
стране језике (у просторијама и објектима Центра, односно Војне академије и Универзитета одбране), на основу одговарајућих одлука, у складу са Правилником о
пријему на школовање и усавршавање страних држављана у војношколским установама Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист”, број
13/19), као и одобреним програмима курсева и распоредима часова.
Члан 25.
Провере знања страних језика спроводе се за потребе Министарства одбране и Војске Србије на основу захтева надлежне организационе јединице Министарства
одбране или Војске Србије, а у складу са Упутством за
провере знања страних језика у Центру за стране језике
Војне академије.

Организација размештаја, реда, рада и службе
Члан 27.
Организацију размештаја организацијских делова
Центра за стране језике унутар зграда – објеката, као
и организацију реда, рада и службе у Центру за стране
језике регулише начелник Центра за стране језике, својим наређењем, а на основу одговарајућег наређења начелника Војне академије о размештају, реду и организацији рада и службе у Војној академији, Правила службе Војске Србије и Упутства о размештају, реду и организацији рада и службе у Војсци Србије.
IV. ЛАБОРАТОРИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
ОБРАЗОВАНЕ ПРИ ЦЕНТРИМА
Члан 28.
У складу са одобреним пројектима од стране Наставно-научног већа Војне академије, за научноистраживачке, стручне и лабораторијске потребе могу се формирати лабораторије при центрима.
Лабораторија се опрема на основу одобрених средстава за реализацију пројекта, а након завршетка рада на
пројекту опрема остаје саставни део покретних средстава надлежног центра.
Опрема из става 2. овог члана, њена поправка, као
и набавка потрошног материјала финансира се из средстава пројеката на којима се та опрема, односно материјал користе.
Набавка опреме, њена поправка, као и набавка потрошног материјала може се финансирати и из сопствених средстава Војне академије.
Набавка потрошног материјала који је неопходан
за извођење лабораторијских вежби на I, II и III степену студија, које организује Војна академија, финансира се из сопствених средстава.
Члан 29.
Радом лабораторије руководи руководилац лабораторије.
Руководиоца лабораторије именује декан Војне академије, својом одлуком, на основу предлога надлежног
центра до завршетка реализације пројекта.
Руководиоца лабораторије не следује новчана надокнада за рад.
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Члан 30.
Наставници и сарадници центра кроз рад у оквиру
лабораторије, баве се стручним и научноистраживачким радом, као и радом на одобреним пројектима од
интереса за Војну академију.
Кадети, студенти, слушаоци и полазници у обавези
су да се у свему придржавају Правила рада у лабораторији, као и да о примећеним недостацима или насталој
штети одмах обавесте присутног асистента или наставника.
Правило рада у лабораторији доноси надлежно Веће
образовно-научног поља на предлог руководиоца лабораторије.
Члан 31.
Руководилац лабораторије у обавези је да поднесе
писани извештај о раду декану Војне академије, за период рада од 1. јануара до 31. децембра текуће године,
а најкасније до 15. фебруара наредне године.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу”.
Број 44-69
У Београду, 14. марта 2022. године
Председавајући Наставно-научног већа
пуковник
ванр. проф. др Срђан Благојевић, с. р.

172.
На основу члана 33. став 2. Статута Војне академије
(„Службени војни лист”, број 29/21), Наставно-научно
веће донoси

ПРАВИЛНИК

14. април 2022.

лог назива истраживачког центра односно лабораторије
и кратак опис делатности са образложењем потребе за
оснивањем.
Захтев из става 1. овог члана подноси се Већу образовно-научних поља, преко надлежног департмана, који
након усвајања захтева, предлог о оснивању истраживачких центара односно лабораторија прослеђује Наставно-научном већу Војне академије.
Члан 4.
Одлуку о оснивању истраживачких центара односно
лабораторија доноси Наставно-научно веће Војне академије на основу предлога из члана 3. став 2. овог правилника.
Катедра, на основу чијег захтева је основан истраживачки центар односно лабораторија, матична је за тај
истраживачки центар односно лабораторију.
2. Руковођење
Члан 5.
Радом истраживачких центара односно лабораторија руководи руководилац кога именује декан Војне
академије, својом одлуком, на основу предлога матичне
катедре, на мандатни период од две године, са могућношћу поновног именовања.
Руководиоце истраживачких центара односно лабораторија не следује новчана надокнада за рад.
Члан 6.
За руководиоце истраживачких центара односно
лабораторија именује се наставник једне од катедри,
који је изабран у звање наставника у ужој научној
области из домена научноистраживачке и стручне делатности истраживачких центара односно лабораторија.
Члан 7.

О РАДУ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА
ОДНОСНО ЛАБОРАТОРИЈА
ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

Начелници катедре могу истовремено бити и руководиоци истраживачких центара односно лабораторија.
Руководиоци истраживачких центара односно лабораторија одговорни су за свој рад начелнику департмана.

1. Општа одредба

Члан 8.

Члан 1.

Декан Војне академије може да разреши руководиоце истраживачких центара односно лабораторија
и пре истека мандата у следећим случајевима:
1) на лични захтев руководиоца истраживачких центара односно лабораторија;
2) на основу захтева матичне катедре;
3) ако не испуњавају своје обавезе прописане овим
правилником;
4) ако злоупотребљавају положај руководиоца истраживачког центра односно лабораторије;
5) престанком радног односа или одсуством са посла
дужим од шест месеци.
По достављању одлуке о разрешењу руководиоца
истраживачког центра односно лабораторије, надлежна
катедра је у обавези да у року од 5 (пет) радних дана
поднесе предлог за именовање новог руководиоца истраживачког центра односно лабораторије.

Овим правилником регулише се рад истраживачких
центара односно лабораторија на Војној академији,
Универзитета одбране у Београду, формираних ради
структурисања и бржег развоја истраживачке, стручне
и образовне делатности у одређеној области науке или
струке за коју је предвиђен њен рад.
Члан 2.
Истраживачки центри односно лабораторије обезбеђују научноистраживачку, стручну и лабораторијску подршку катедрама у настави, нарочито за експериментални рад кадета односно студената, слушаоца и полазника.
Члан 3.
Истраживачки центри односно лабораторије оснивају се на основу захтева катедри који мора да садржи пред-
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3. Начин рада
Члан 9.

Наставници и сарадници катедри кроз рад у оквиру
истраживачких центара односно лабораторија, баве се
стручним и научноистраживачким радом, и радом на
одобреним пројектима од интереса за Војну академију.
Кадети, студенти, слушаоци и полазници у обавези
су да се у свему придржавају правила рада у истраживачким центрима односно лабораторијама, као и да о
примећеним недостацима или насталој штети одмах
обавесте присутног асистента или наставника.
Правила рада у истраживачким центрима односно
лабораторијама доноси надлежно Веће образовно-научног поља на предлог руководиоца истраживачких
центара односно лабораторија.
Члан 10.
Обавезе руководиоца истраживачких центара односно лабораторија су:
1) да дефинишу правила рада и понашања у истраживачким центрима односно лабораторијама;
2) да се брину за опрему и потрошни материјал у
истраживачким центрима односно лабораторијама;
3) да пре почетка сваког семестра или према одобреном пројекту, уз сагласност начелника катедре, поднесу захтев декану Војне академије за поправку и набавку опреме и потрошног материјала
неопходног за рад истраживачких центара односно лабораторија;
4) да воде бригу о стању инвентара, распореду извођења наставе и поштовања одредаба из овог правилника.
Члан 11.
У истраживачким центрима односно лабораторијама обавезна је примена мера заштите ресурса у складу
са општим законским прописима и посебним мерама
заштите ресурса.
Референт заштите ресурса дефинише посебне мере
заштите ресурса кроз одговарајуће елаборате о заштити ресурса издате од стране овлашћених институција.
За поједине истраживачке центре односно лабораторије декан Војне академије може својом одлуком дефинисати додатна посебна правила понашања и заштите на
раду, на предлог матичне катедре.
Сви учесници у раду у истраживачким центрима
односно лабораторијама у обавези су да се придржавају наведених мера заштита ресурса и одредаба овог
правилника.
У случају повреде наведених правила, руководиоци
истраживачких центара односно лабораторија самостално, или уз пријаву учесника у раду истраживачких центара односно лабораторија, у обавези су да поступе у
складу са правилом којим је регулисана војна дисциплина и упутством о примени одредаба правила којима
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је регулисана војна дисциплина, односно да обавести
претпостављеног старешину учиниоца о постојању основане сумње да је извршена повреда војне дисциплине.
Члан 12.
Опрема и њена поправка, као и набавка потрошног
материјала финансира се из средстава пројеката на којима се та опрема, односно потрошни материјал користе.
Набавка опреме, њена поправка, као и набавка потрошног материјала може се финансирати и из сопствених
средстава Војне академије.
Набавка потрошног материјала који је неопходан
за извођење лабораторијских вежби на I, II и III степену
студија, које организује Војна академија, финансира се
из сопствених средстава.
Члан 13.
Истраживачки центри односно лабораторије, као
и опрема у њима, може се уступити на коришћење трећим лицима и осталим запосленим на Војној академији,
као и кадетима, студентима, слушаоцима и полазницима
у складу са правилима дефинисаним у члану 11. овог
правилника.
У реализацији својих делатности, истраживачки
центри односно лабораторије се ослањају, првенствено,
на наставно и друго особље Универзитета одбране у
Београду, али зависно од потребне експертизе пројеката које реализује, за потребе рада истраживачких
центара односно лабораторија могу се ангажовати и
лица ван Универзитета одбране у Београду запослена
у Министарству одбране.
Члан 14.
Руководиоци истраживачких центара односно лабораторија у обавези су да поднесу писани извештај о раду
истраживачких центара односно лабораторија декану
Војне академије, за период рада од 1. јануара до 31.
децембра текуће године, а најкасније до 15. фебруара
наредне године.
Члан 15.
Одлуке о престанку рада истраживачких центара
односно лабораторија доноси Наставно-научно веће
Војне академије на предлог надлежног Већа образовно-научног поља.
Предлог Већа образовно-научног поља о престанку
рада истраживачких центара односно лабораторија доноси се на основу захтева матичне катедре.
Одлуке о престанку рада истраживачких центара
односно лабораторија треба да садрже разлоге престанка рада научноистраживачких центара односно лабораторија и начин коришћења ресурса научноистраживачких центара односно лабораторија.
5. Прелазне и завршне одредбе
Члан 16.
Одлуку из члана 11. став 3. овог правилника декан
Војне академије донеће у року од 30 (тридесет) дана
од дана ступања на снагу овог правилника.

Страна 506 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Члан 17.
На основу овог правилника, у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу овог правилника,
декан Војне академије ће именовати руководиоце истраживачких центара односно лабораторија.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу”.
Број 44-70
У Београду, 14. марта 2022. године
Председавајући Наставно-научног већа
пуковник
ванр. проф. др Срђан Благојевић, с. р.
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У К А З број 1-14
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1) 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)

производе се
СЛУШАОЦИ 140. класе слушалаца за резервне официре пешадије, рођени назначених датума у евиденцији
наведених регионалних центара Министарства одбране,
и то:
у чин пешадијског потпоручника у резерви
водници:
АЛЕКСАНДРОВИЋ Дејана ЈОВАН, 4. VIII 1992, Ниш,
АНДРИЋ Жељка ЛАЗАР, 22. I 1997, Ваљево,
ВАСИЋ Мирослава ИВАН, 16. XII 1991, Ниш,
ВУКАШИНОВИЋ Николе САВА, 31. III 1992, Нови Сад,
ИВКОВИЋ Гордона МАРКО, 17. V 1994, Ниш,
ИЛИЋ Златана МИРОСЛАВ, 23. VI 1995, Крагујевац,
ЈАКИЋ Зорана СРЕЋКО, 13. V 1991, Ваљево,
ЛУКИЋ Милана НИКОЛА, 7. XII 1995, Београд,
МАНИЋ Маје АЛЕКСАНДРА, 8. VII 1998, Ниш,
МИЈАЈЛОВИЋ Зорана АНЂЕЛА, 5. II 1992, Ваљево,
НИКОЛИЋ Мирослава МИЛИЦА, 13. X 1992, Крагујевац,
ПЕНДИЋ Велимира ЂОРЂЕ, 12. II 1997, Крагујевац,
ПОПОВИЋ Предрага НИКОЛА, 23. VIII 1997, Крагујевац,
СТАНКОВИЋ Југослава ВЛАДИЦА, 7. XI 1992, Ниш,
СТАНКОВИЋ Југослава НЕМАЊА, 3. VII 1996, Ниш,
СТЕФАНОВИЋ Горана ТАМАРА, 27. IV 1994, Ниш,
СТОЈКОВИЋ Горана СТЕФАНА, 19. I 1995, Ниш,
ТАСИЋ Зорана НИКОЛА, 12. IX 1993, Ниш,
ЋИРИЋ Татјане ДАНИЛО, 5. IX 1996, Ниш;
СЛУШАОЦИ 114. класе слушалаца за резервне официре ваздушног осматрања и јављања, рођени назначених датума у евиденцији наведених регионалних центара Министарства одбране, и то:
у чин потпоручника ваздушног осматрања и јављања
у резерви
водници:
БЕГОВИЋ Зорана УРОШ, 3. IX 1993, Београд,
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БЕЛОПАВЛОВИЋ Млађа ЈАНКО, 16. IV 1995, Ниш,
ГЛИШИЋ Мирослава МИЛЕНА, 26. IV 1991, Крагујевац;
СЛУШАОЦИ 107. класе слушалаца за резервне официре техничке службе, рођени назначених датума у евиденцији наведених регионалних центара Министарства
одбране, и то:
у чин потпоручника техничке службе у резерви
водници:
БЛАГОЈЕВИЋ Драгана ДАНИЈЕЛ, 8. III 1998, Ниш,
ВУКАДИНОВИЋ Жељка ДУШАН, 8. VI 1994, Крагујевац,
ГРУЈИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР, 21. I 1999, Ниш,
ДЕНИЋ Добривоја КАТАРИНА, 5. VII 1996, Ниш,
ЖИВКОВИЋ Владимира ЛАЗАР, 21. X 1994, Ниш,
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана ЛАЗАР, 5. IX 1995, Крагујевац,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Дејана ПЕТАР, 1. IX 1994, Ниш,
ОБРАДОВИЋ Раденка АНА, 3. V 1991, Ваљево,
СРЕЈИЋ Драгутина АДАМ, 27. VII 1997, Крагујевац;
СЛУШАОЦИ 110. класе слушалаца за резервне официре интендантске службе, рођени назначених датума,
у евиденцији наведених регионалних центара Министарства одбране, и то:
у чин интендантског потпоручника у резерви
водници:
БОРИЋ Јове ЕМИЛИЈАН, 18. IV 1995, Београд,
ВЕЛИЧКОВИЋ Саше СТЕФАН, 3. IX 1996, Ниш,
ВЕСЕЛИНОВИЋ Живка БОЖО, 10. XI 1996, Крагујевац,
ВУКОВИЋ Горана ЧЕДОМИР, 28. VII 1992, Крагујевац,
ДИДИЋ Драгомира НЕМАЊА, 11. V 1995, Ниш,
ЂОРЂЕВИЋ Бобана МАРТА, 13. VIII 1995, Ниш,
ЂОРЂЕВИЋ Срђана СТЕФАН, 13. VI 1997, Ниш,
ИВАНЧОВ Љубена БОБАН, 29. XI 1996, Нови Сад,
ИСАИЛОВИЋ Владимира ЈУЛИЈАНА, 29. VII 1998,
Ниш,
ЈАКОВЉЕВИЋ Бојана САЊА, 25. XII 1997, Ниш,
ЈАНЧИЋ Драгана ЈОВАНА, 22. II 1993, Београд,
ЈОВАНОВИЋ Драгана НАТАЛИЈА, 5. IV 1994, Ниш,
КОВИНИЋ Мирослава ДРАГАНА, 1. II 1992, Крагујевац,
ЉУБИСАВЉЕВИЋ Живка НИКОЛА, 20. V 1993, Ниш,
МАНЧИЋ Синише ТИЈАНА, 28. VI 1997, Ниш,
МАРКОВИЋ Саше ДУШАН, 9. IV 1992, Београд,
МАРКОВИЋ Зорана МИЛОШ, 5. III 1995, Ниш,
МЕДАР Предрага СТЕФАН, 11. III 1994, Ниш,
МИЛАНОВИЋ Горана ПЕТАР, 30. XII 1997, Ниш,
МИЛАШЕВИЋ Драгана ИГОР, 7. III 1994, Београд,
МИЛОВАНОВИЋ Влада БОЈАН, 17. III 1996, Ваљево,
МИТИЋ Јована НЕВЕНА, 19. VI 1994, Ниш,
МИШИЋ Саше КАТАРИНА, 30. X 1996, Ваљево,
ПАНТОШ Предрага МАРКО, 26. V 1998, Београд,
ПАТАРИЦА Стевана ДАЛИБОР, 20. XI 1995, Нови Сад,
ПАУНОВИЋ Батице КРИСТИЈАН, 15. X 1997, Ниш,
ПАУНОВИЋ Милана ПЕТАР, 24. IV 1995, Београд,
ПЕТРОВИЋ Милана ИВАНА, 19. VIII 1998, Београд,
ПУАЧА Зорана УРОШ, 20. IV 1993, Београд,
РАДОВИЋ Горана ТИЈАНА, 30. I 1996, Ваљево,
СИМОНОВИЋ Верана АЛЕКСАНДАР, 2. V 1996, Ниш,
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СТАЈИЋ Славише НЕНАД, 18. V 1992, Крагујевац,
СТЕВАНОВИЋ Дејана ДЕЈАНА, 28. IX 1995, Ниш,
ТОДОРОВИЋ Ђорђа РАТКО, 4. VIII 1991, Нови Сад,
ТОДОСИЈЕВИЋ Драгана САЊА, 13. IX 1993, Ниш,
ЋИРИЋ Драгана АНА, 24. X 1995, Ниш,
ЦВЕТКОВИЋ Стојадина ДУШАН, 21. X 1997, Ниш;
СЛУШАОЦИ 17. класе слушалаца за резервне официре санитетске службе, рођени назначених датума у
евиденцији наведених регионалних центара Министарства одбране, и то:
у чин санитетског потпоручника у резерви
водници:
ГВОЗДИЋ Зорана НИКОЛА, 27. XII 1994, Крагујевац,
МИЛОВАНОВИЋ Срђана ЈОВАНА, 18. IX 1991, Београд,
МИТРОВИЋ Мирослава НИКОЛА, 7. II 1996, Београд,
ПРЕЛЕВИЋ Радета ДАНИЛО, 16. X 1991, Београд,
СЛАВКОВИЋ Драгана АНЂЕЛА, 17. I 1996, Крагујевац,
СТОЈМЕНОВИЋ Саше ВЛАДИМИР, 22. I 1993, Ниш,
ТЕРЗИЋ Радивоја ДЕЈАН, 12. I 1992, Нови Сад.
Производе се са даном 28. фебруарa 2022. године.

174.

Председник Републике
Александар Вучић, с. р.

У К А З број 1-15
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1) 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)

СЛУШАЛАЦ 140. класе слушалаца за резервне официре пешадије, рођен назначеног датума у евиденцији
наведеног регионалног центра Министарства одбране,
и то:
у чин пешадијског потпоручника у резерви
водник
МИЛИСАВЉЕВИЋ Ненада СТЕФАН, 19. VI 1991,
Београд.
Производи се са даном 23. мартa 2022. године.

176.

Производи се са даном 17. мартa 2022. године.

175.

Председник Републике
Александар Вучић, с. р.

У К А З број 1-16
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1) 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)

производи се

Председник Републике
Александар Вучић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 1-180
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 136. став 1. тачка 1) 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)
и члана 24. у вези са чланом 17. став 4. 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)

примају се у професионалну
војну службу
у чину поручника грађевинске службе
поручник грађевинске службе
СТОЈАНОВИЋ Љубисава СРЂАН;
у чину потпоручника грађевинске службе
потпоручник грађевинске службе
МИТРОВИЋ Славољуба ДАНИЈЕЛ.

производи се
СЛУШАЛАЦ 140. класе слушалаца за резервне официре пешадије, рођен назначеног датума у евиденцији
наведеног регионалног центра Министарства одбране,
и то:
у чин пешадијског потпоручника у резерви
водник
МАЛИНОВИЋ Витомира СТЕФАН, 27. III 1996, Београд.

Страна 507 – Број 13

177.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 1-181
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 136. став 1. тачка 1) 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)
и члана 24. у вези са чланом 17. став 4. 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)

прима се у професионалну
војну службу
у чину поручника музичке службе
поручник музичке службе
СТАМЕНКОВИЋ Новице НИКОЛА.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

Страна 508 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

14. април 2022.
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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
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