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191.
На основу члана 67. став 1. тачка 15) подтачка (2)
Статута Војне академије („Службени војни лист”, број
29/21), Наставно-научно веће Војне академије доноси

Школске, односно високошколске исправе из Републике Српске не подлежу поступку признавања, осим
када се ради о завршеном програму међународне матуре.
Лицe из става 2. овог члана уписујe се на исти начин
као и лице из става 1. овог члана.

ПРАВИЛНИК

Члан 4.

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС КАДЕТА
И СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

Страни држављанин може да се упише на студијски
програм на основу одлуке министра одбране, у складу
са прописима којима се уређује школовање страних
држављана у Министарству одбране и Војсци Србије
и под истим условима као и држављанин Републике
Србије, ако се призна стечена страна школска односно
високошколска исправа у складу са законом којим се
регулише високо образовање.
Лице из става 1. овог члана може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис,
и то уз потврду да је поступак признавања започет.
Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако
признавање стране школске односно високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на који
се лице пријавило, сматраће се да лице није уписано.
Лице из става 1. овог члана може се уписати на акредитоване студијске програме на Војној академији ако
познаје језик на којем се изводи настава.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и поступак за
упис кадета и студената на студијске програме Војнe
академијe.
Члан 2.
На акредитоване студијске програме Војнe академијe
могу се уписати кандидати под условима и на начин
уређен законским и подзаконским прописима и општим
актима.
Члан 3.
Право на упис на студије које организује Војна академија имају сва лица са одговарајућим образовањем, у
складу са законом којим се регулише високо образовање,
војно образовање, као и другим општим и појединачним
прописима којима се регулише предметна материја.
Приликом пријема докумената за упис кандидата
који је претходно образовање или део образовања завршио у иностранству, кандидат доноси потврду о нострификацији или потврду да је у току поступак нострификације стране школске исправе од стране надлежног
министарства. Кандидат који оствари право уписа на
студије, може се уписати уз обавезу да до завршетка
другог дела селекције за кандидате који уписују студије у статусу кадета, односно до почетка наставе за студенте, доставе решење од надлежног министарства о нострификацији његове стране школске исправе. Уколико
захтев за признавање буде одбијен или ако признавање
стране школске исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
лице није уписано.

Члан 5.
Конкурс за упис кадета и студената на основне, интегрисане, мастер, специјалистичке и докторске академске студије (у даљем тексту: Конкурс) расписује Универзитет одбране, а објављује Министарство одбране.
Конкурс за упис садржи:
1) број лица за сваки студијски програм;
2) услове и рокове за упис;
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4) поступак спровођења конкурса;
5) начин и рокове за подношење жалбе на утврђени
редослед;
6) висину школарине за студенте чије се студирање
не финансира из буџета.
Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре
почетка школске године односно два месеца за самофинансирајуће студенте.
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Члан 6.

Кандидат учешћем на конкурсу потврђује да прихвата правила Конкурса.
Кандидат даје изјаву којом овлашћује високошколску јединицу да лични подаци које је дао могу да буду
унети у електронску базу података, те да се ти подаци
могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
Уколико након првог конкурсног рока остане слободних места на студијским програмима, Конкурс се
може поновити.
Конкурс, у овом случају, објављује се најкасније
три месеца пре почетка школске године односно два
месеца за самофинансирајуће студенте.
Члан 7.
Објављивање листе пријављених кандидата, врши
се на интернет страници на коју кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року
од 36 часова од дана објављивања. По истеку тог рока,
подаци који су објављени сматрају се коначним.
Прелиминарна ранг-листа кандидата за упис у статусу кадета и студената објављује се на интернет страници Војне академије. Од дана објављивања почиње да
тече рок за подношење примедаба на прелиминарну
ранг-листу. Кандидат за упис кадета или студената,
који сматра да су његова права повређена, Војној академији може поднети примедбу на прелиминарну
ранг-листу кандидата у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг-листе.
Жалба се подноси начелнику Војне академије који
доноси решење по жалби у року од 36 часова од пријема примедбе.
Кандидат незадовољан решењем из става 4. овог
члана, има право да у другостепеном поступку уложи
жалбу ректору Универзитета одбране у року од 24
часа од истека рока за доношење решења из става 4. овог
члана.
Ректор Универзитета одбране доноси коначну одлуку у року од 36 часова од пријема жалбе и одлуку
доставља кандидату и комисији.
По завршетку процеса решавања примедаба, начелник Војне академије, доноси одлуку којом усваја коначну ранг-листу.
Коначну ранг-листу кандидата за упис у статусу кадета, Војна академија доставља Универзитету одбране
и регионалним центрима Министарства одбране.
Коначну ранг-листу кандидата за упис у статусу студента, Војна академија доставља Универзитету одбране.
По објављивању коначне ранг-листе за студијски
програм, а у терминима назначеним на интернет страници високошколскa јединицa обавља упис кандидата.
Члан 8.
Кандидат који је остварио право на упис, подноси
оригинална докумената из чл. 11, 15. и 52. овог правилника.

21. април 2022.

Поред документације из става 1. овог члана кандидат подноси:
1) образац ШВ-20;
2) две фотографије формата 4,5x3,5 cm за студенте;
3) доказ о уплати за самофинансирајуће студенте;
4) по потреби и друге доказе односно документа.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у Конкурсу уместо њега
ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ВОЈНИХ ШКОЛА НА ОСНОВНЕ
И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
У СТАТУСУ КАДЕТА
Члан 9.
Кандидати из Војне гимназије уписују се на основне
и интегрисане академске студије које реализује Војна
академија у статусу кадета ако испуне услове дефинисане уговором о школовању у Војној гимназији и ако
се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној
дужности, односно да нису осуђивани за таква дела
казном затвора у трајању дужем од шест месеци или
казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
Члан 10.
Број кандидата из Војне гимназије по студијским
програмима дефинише се одлуком начелника Војне академије.
Од кандидата из Војне гимназије, предност приликом избора студијског програма има кандидат који има
већи укупан број бодова. Број бодова формира се на
основу резултата пријемног испита и броја бодова остварених општим успехом из средње школе. Број бодова
заокружује се на две децимале.
Под општим успехом подразумева се збир просечних оцена у прва три разреда средње школе и просечна
оцена на првом полугодишту IV разреда, помножена са
два. На основу општег успеха, кандидат може да оствари
максимално 40 бодова. Општи успех рачуна се заокруживањем на две децимале.
На тесту из математике, кандидат може остварити
максимално 45 бодова.
На провери физичких способности, кандидат може
остварити максимално 15 бодова.
Ако кандидати из става 2. овог члана имају исти
број бодова, предност има кандидат чији је родитељ
погинули или рањени припадник Војске Србије.
У случају да није применљив критеријум из става 6.
овог члана, предност има кандидат који је остварио више
бодова на тесту из математике. Уколико кандидати имају
исти број бодова и на тесту из математике, предност има
кандидат који је остварио више бодова на основу општег
успеха.

21. април 2022.
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Члан 11.

Војна гимназија надлежној служби Војне академије, приликом пријаве за упис кандидата на акредитоване студијске програме, уз пријавни лист доставља
следећа документа:
1) сведочанства за све завршене разреде Војне гимназије и уверење о оценама са првог полугодишта четвртог разреда;
2) уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
3) извод из матичне књиге рођених;
4) потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности, односно
да нису осуђивани за таква дела казном затвора
у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
5) потврду да не постоји безбедносни ризик да буде
кандидат за пријем на школовање у Војној академији;
6) оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког или међународног такмичења.
Члан 12.
Сви кандидати из Војне гимназије упућују се на
медицинско-здравствену и психолошку процену, зависно од изабраног студијског програма.
Изузетно, кандидати за упис у статусу кадета на
студијски програм Војно ваздухопловство, упућују се
на падобранску обуку и селективну обуку на авиону.
Кандидат који не испуни услове из става 2. овог
члана може да се упише на други студијски програм
уколико задовољи критеријуме за тражени студијски
програм.
Кандидат који је успешно савладао медицинско-здравствену и психолошку процену, у надлежној медицинској установи за студијски програм Војно ваздухопловство, у случају да одустане или не савлада остале
критеријуме за наведени студијски програм, може уписати неки од осталих студијских програма.
Кандидат из ст. 1. и 2. овог члана не може да похађа
студијски програм на Војној академији уколико се до
завршетка уписа утврди да није задовољио прописане
критеријуме на медицинско-здравственој и психолошкој
процени, да га надлежна војнолекарска комисија није
оценила способним за кадета Војне академије и ако
постоји безбедносни ризик да буде кандидат за пријем
на школовање на Војну академију.
Члан 13.
Кандидати из Средње стручне војне школе уписују
се на основне и интегрисане академске студије које реализује Војна академија у статусу кадета под истим условима као и ученици Војне гимназије, а на основу одобрења организационе целине Министарства одбране
надлежне за образовање.
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III. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС КАНДИДАТА
ИЗ ГРАЂАНСТВА НА ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У СТАТУСУ КАДЕТА
Члан 14.
Лица из грађанства могу се уписати у прву годину
основних и интегрисаних академских студија које реализује Војна академија у статусу кадета, ако испуњавају
услове Конкурса за упис кандидата из грађанства на
основне и интегрисане академске студије у статусу кадета (у даљем тексту: Конкурс).
Услови Конкурса које лица из грађанства треба да
испуне су:
1) да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
2) да су здравствено способни за школовање, што
утврђује надлежна војнолекарска комисија;
3) да су остварили најмање добар успех током свих
година школовања, као и на првом полугодишту
завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);
4) да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене
у иностранству или потврду да је поступак признавања започет (за кандидате који су део или
средње образовање стекли у иностранству или
похађали школовање по иностраном наставном
плану и програму);
5) да се против њих не води кривични поступак или
поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности, односно да нису осуђивани
за таква дела казном затвора у трајању дужем од
шест месеци или казном малолетничког затвора
или им није изрицана заводска мера.
Поред наведених услова из става 2. овог члана кандидати за упис треба да остваре минималан број бодова
на пријемном из математике и провери физичких способности и да са укупним бројем бодова обезбеде место
на ранг-листи пријављених кандидата, које је у оквиру
броја утврђеног за упис у тој школској години.
Члан 15.
Приликом пријаве на Конкурс, кандидат уз пријавни
лист, подноси следећа документа:
1) фотокопије сведочанства за све разреде претходно завршене школе и фотокопију дипломе о положеном завршном односно матурском испиту
за лице које је завршило средњу школу, односно
фотокопије сведочанства за све завршене разреде
и уверење оцена са првог полугодишта за лице
које у том тренутку похађа четврти разред средње
школе;
2) уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
3) извод из матичне књиге рођених;
4) потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности, односно да
нису осуђивани за таква дела казном затвора у
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трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
5) потврду о нострификацији или потврду да је у
току поступак нострификације стране средњошколске исправе од стране надлежног министарства, уколико је средњу школу или део образовања завршио у иностранству.
6) фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког или међународног
такмичења.

21. април 2022.
Члан 20.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија у статусу кадета, утврђује се на основу општег успеха постигнутог
током средњег образовања и резултата постигнутих на
пријемном испиту.
Кандидат за упис на основне и интегрисане академске студије у статусу кадета, може остварити максимално 100 бодова, и то на основу општег успеха у средњој
школи и на основу резултата постигнутих на пријемном испиту.

Члан 16.

Члан 21.

Кандидат за упис на основне и интегрисане академске студије у статусу кадета, полаже пријемни испит
који се састоји од теста из математике и провере физичких способности. Тест из математике полаже се у писаној форми, а провера физичких способности обухвата
скуп тестова снаге и издржљивости. Пријемни испит
полаже се на српском језику.
Тестирање из математике траје 120 минута и обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој
школи у четворогодишњем трајању.
Садржај провере физичких способности кандидата
утврђује Наставно-научно веће Војне академије, на предлог Центра за физичко васпитање и спорт Војне академије.
Пријемни испит је положен уколико кандидат оствари минималне резултате за сваки од делова пријемног
испита.
Кандидати који не остваре минималне резултате на
тесту из математике, не приступају провери физичких
способности.
Укупан број остварених бодова на пријемном испиту добија се сабирањем резултата теста из математике и резултата провере физичких способности.
Војна академија има обавезу да обезбеди тајност
садржаја пријемног испита до почетка пријемног испита.

Под општим успехом у средњој школи подразумева
се збир просечних оцена у сваком разреду (на крају сваке
школске године) средње школе за лица која су завршила
средњу школу, односно збир просечних оцена у прва три
разреда средње школе и просечна оцена на првом полугодишту IV разреда, за лица која похађају IV разред средње школе, помножен са два. На основу општег успеха
у средњој школи, кандидат може да оствари максимално
40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Члан 17.

Прелиминарна ранг-листа кандидата формира се
на основу резултата пријемног испита и броја бодова
остварених општим успехом из средње школе. На основу тога се утврђује укупан ранг кандидата. Број бодова
заокружује се на две децимале.
Прелиминарна ранг-листа кандидата, који су савладали пријемни испит, објављују се на интернет страници
Војне академије.

Кандидат својим потписом на пријавном листу
потврђује да прихвата правила пријемног испита. По
завршеном пријемном испиту сачињава се записник и
извештај о реализованом пријемном испиту.
Члан 18.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда
средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком или међународном такмичењу
које организује министарство надлежно за послове образовања Републике Србије, не полажу пријемни испит из
математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује
се максималним бројем бодова.
Члан 19.
Обавештење о терминима полагања пријемног испита објављује се на интернет страници Војне академије,
а кандидати се обавештавају преко надлежних центара
Министарства одбране Управе за обавезе одбране.

Члан 22.
На пријемном испиту за кадете, кандидат може
остварити максимално 60 бодова (45 бодова на тесту
из математике и 15 бодова на провери физичких способности).
Минималан број бодова које кандидат мора да оствари на тесту из математике и на провери физичких способности дефинисаће начелник Војне академије, за сваку
школску годину.
Кандидати који испуњавају мерила за утврђивање
редоследа кандидата, прописана конкурсом и они који
су остварили минималан број бодова, биће рангирани
на прелиминарној ранг-листи за упис кандидата.
Члан 23.

Члан 24.
Кандидати који на основу постигнутих резултата
буду рангирани на прелиминарној ранг-листи за упис
кадета, упућују се на медицинско-здравствену и психолошку процену.
Кандидати за упис у статусу кадета на студијски програм Војно ваздухопловство упућују се на медицинско-здравствену и психолошку процену у надлежној медицинској установи, а након достављања потврде о непостојању безбедносног ризика за школовање на Војној
академији биће упућени на падобранску обуку и селективну обуку на авиону.
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Кандидат који је успешно савладао медицинско-здравствену и психолошку процену, у надлежној медицинској установи за студијски програм Војно ваздухопловство, у случају да одустане или не савлада остале
критеријуме за наведени студијски програм, може поднети молбу за упис на неки од осталих студијских програма.
Кандидат који не испуни услове из става 2. овог члана може да се упише на други студијски програм уколико задовољи критеријуме на медицинско-здравственој
и психолошкој процени предвиђеној за тај студијски програм.
Уколико кандидата из ст. 1. и 2. овог члана, војнолекарска комисија оцени неспособним или уколико одустане од уписа, на прегледе се позива кандидат који је
следећи на прелиминарној ранг-листи, све док се не попуни број предвиђен за пријем.
Кандидат је примљен на студије у статусу кадета,
пошто се утврди да је након полагања пријемног испита заузео место на ранг-листи у оквиру броја кандидата планираних Планом школовања и усавршавања
кадра Министарства одбране и Војске Србије за упис
у текућој школској години, да је задовољио прописане
критеријуме на медицинско-здравственој и психолошкој процени, да је савладао падобранску обуку и селективну обуку на авиону за кандидате за студијски
програм Војно ваздухопловство и да не постоји безбедносни ризик да буде кандидат за пријем на школовање
на Војну академију.
Члан 25.
Предност приликом избора студијског програма има
кандидат који има више бодова на коначној ранг-листи.
Члан 26.
Ако кандидати који су се пријавили за упис на основне и интегрисане академске студије у статусу кадета
имају исти број бодова, предност има кандидат чији
је родитељ погинули или рањени припадник Војске
Србије.
У случају да није применљив критеријум из става 1.
овог члана, предност има кандидат који је остварио више
бодова на пријемном испиту на тесту из математике.
У случају да кандидати имају исти број бодова и
на тесту из математике, предност има кандидат који
је остварио више бодова по основу општег успеха из
средње школе.
Члан 27.
Примљени кандидати за упис на студије у статусу
кадета, који се не упишу у року одређеном за упис, сматраће се да су одустали и не могу се касније уписати.
У случају да није попуњен број кадета предвиђених
за одређени студијски програм, могу се позивати кандидати са коначне ранг-листе до попуне броја предвиђеног Конкурсом.

Страна 545 – Број 16

IV. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС СТУДЕНАТА
НА ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
Члан 28.
Лице из грађанства може се уписати на одговарајући студијски програм у статусу самофинансирајућег
студента под следећим условима:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да је остварио број бодова који му обезбеђује
место на ранг-листи кандидата које је у оквиру
броја утврђеног за упис на студијски програм;
3) да не постоји безбедносни ризик да буде кандидат
за пријем на школовање на Војну академију;
4) да приложи доказе о здравственим способностима
за савладавање специфичних захтева студијског
програма;
5) да је завршио средњу школу у трајању од четири
године или да има потврду о нострификацији или
потврду да је у току поступак нострификације
стране средњошколске исправе од стране надлежног министарства, уколико је средњу школу или
део високог образовања завршио у иностранству.
Члан 29.
Приликом пријаве на Конкурс, кандидат уз пријавни
лист подноси следећа документа:
1) фотокопију дипломе и сведочанстава за све завршене разреде средње школе;
2) уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
3) извод из матичне књиге рођених;
4) потврду о нострификацији или потврду да је у
току поступак нострификације стране школске
исправе од стране надлежног министарства, уколико је средњу школу или део високог образовања завршио у иностранству;
5) доказ о здравственој способности за савладавање
специфичних захтева студијског програма;
6) фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког или међународног
такмичења.
Члан 30.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег
успеха постигнутог током средњег образовања и резултата постигнутих на пријемном испиту према условима
утврђеним овим правилником и конкурсом за упис на
акредитоване студијске програме.
Објављивање листе пријављених кандидата за сваки
студијски програм, врши се на интернет страници Војне
академије.
Члан 31.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. По завршеном пријемном испиту сачињава се записник и
извештај о реализованом пријемном испиту. Пријемни
испит се састоји од теста из математике.
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Члан 32.

Члан 34.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда
средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком или међународном такмичењу
које организује министарство надлежно за послове образовања Републике Србије не полажу пријемни испит,
а тест из математике вреднује се максималним бројем
бодова.

Тестирање из математике траје 120 минута и обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој
школи у четворогодишњем трајању.
Војна академија има обавезу да обезбеди тајност садржаја теста из математике до почетка пријемног испита.
Обавештење о полагању теста из математике објављује се на интернет страници Војне академије.

Члан 33.
На основне и интегрисане академске студије у статусу самофинансирајућег студента, без полагања пријемног испита, може се уписати лице које има завршене
основне или интегрисане академске студије или студент основних академских студија под условима:
1) студент друге високошколске установе који је
остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском
програму академских студија на другој високошколској установи, у складу са одлуком Наставно-научног веће Војне академије;
2) студент високошколске јединице у саставу Универзитета одбране који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру исте високошколске јединице, под
условима утврђеним студијским програмом, у
складу са одлуком Наставно-научног веће Војне
академије.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на
Војну академију, уколико му је до окончања студијског
програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. овог члана може поднети захтев за
упис на Војну академију у роковима одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет одбране.
О поднетом захтеву за упис одлучује начелник Војне
академије.
Наставно-научно веће Војне академије одлучују о
признавању положених испита лицу из става 1. овог
члана.
Начелник Војне академије доноси решење о упису
лица из става 1. овог члана на студијски програм које
садржи и следеће податке:
1) број признатих ЕСПБ бодова;
2) дужину трајања студија;
3) статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као
и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.
Бивши кадети Војне академије који нису успели за
заврше студије под условима утврђеним студијским програмом могу се уписати на акредитоване студијске програме у својству самофинансирајућег студента у складу
са одлуком начелника Војне академије.
Студент из става 8. овог члана не може поново да
стекне статус кадета.

Члан 35.
Кандидат за упис на основне и интегрисане академске студије у статусу студента, може остварити максимално 100 бодова, и то по основу општег успеха у
средњој школи и по основу резултата постигнутог на
пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева
се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе
помножен са два. По овом основу кандидат може остварити најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у
средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може остварити
највише 60 бодова. Минималан број бодова на пријемном из математике дефинисаће начелник Војне академије, за сваку школску годину.
Члан 36.
Војна академија саставља ранг-листу кандидата на
основу успеха из средње школе и броја бодова постигнутих на пријемном испиту. Број бодова заокружује се
на две децимале.
Ранг-листа из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Војне академије.
Члан 37.
На основне и интегрисане академске студије може
се уписати кандидат који је на коначној ранг-листи
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. Предност
приликом избора студијског програма имају кандидати који имају више бодова на коначној ранг-листи.
Члан 38.
Ако кандидати који су се пријавили за упис на студије имају исти број бодова, предност има кандидат чији
је родитељ погинули или рањени припадник Војске
Србије.
У случају да није применљив критеријум из става 1.
овог члана, предност има кандидат који је остварио више
бодова на тестирању из математике.
Члан 39.
Примљени кандидати који се не упишу у року одређеном за упис студената, сматраће се да су одустали.
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V. КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ КАНДИДАТА
ЗА УПИС ЛИЦА У СТАТУСУ КАДЕТА ИЛИ
СТУДЕНАТА И ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДАБА
НА ЛИСТУ КАНДИДАТА
Члан 40.
Поступак селекције кандидата за упис у статусу кадета или студената, спроводи Комисија за селекцију кандидата за упис лица у статусу кадета или студената (у даљем тексту: Комисија) коју именује декан Војне академије.
Поступак селекције подразумева полагање пријемног испита за кандидате из грађанства, полагање тестова
из математике и проверу физичких способности за кандидате из Војне гимназије, рангирање кандидата за упис
у статусу кадета или студената, реализацију медицинско-здравствене и психолошке процене и праћење реализације безбедносне провере за пријем на школовање
на Војну академију.
Комисију, начелно, чине начелник Катедре природно-математичких наука, начелник Центра за физичко
васпитање и спорт, начелник Одсека за питања кадета
и студената и друга лица по посебном наређењу декана Војне академије.
Комисија предлаже потребан број лица за извршење
поступка тестирања и селекције, а коначну одлуку доноси декан Војне академије.
Члан 41.
За студијски програм Војно ваздухопловство, декан
Војне академије именује посебну комисију за селекцију
кандидата.
Комисију за селекцију кандидата на студијски програм Војно ваздухопловство чине:
1) начелник Катедре војног ваздухопловства, председник комисије;
2) председник Војнолекарске комисије за летаче и
падобранце (ВЛКЛ);
3) лица из састава Одсека за питања кадета и студената;
4) лице из састава Одсека за безбедност летења Команде ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране;
5) психолог из састава надлежне војномедицинске
установе.
Наставници летења из састава школске ескадриле
која спроводи селективну обуку на авиону достављају
препоруке Комисији за селекцију кандидата на студијском програму Војно ваздухопловство која доноси коначну одлуку о упису кандидата.
Члан 42.
Комисија:
1) саставља листу пријављених кандидата;
2) организује спровођење пријемног испита за кандидате из грађанства, односно тестирања за кандидате из Војне гимназије, у сарадњи са Одсеком
за питања кадета и студената и одговорним лицима;
3) припрема питања за тест из математике;
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4) сачињава записник и извештај о реализованом
пријемном испиту из члана 17. став 1. и члана 31.
овог правилника;
5) саставља прелиминарну листу за упућивање на
медицинско-здравствену и психолошку процену;
6) у сарадњи са надлежном војноздравственом установом организује проверу здравствене и психолошке способности кандидата;
7) припрема предлог коначне ранг-листе и подноси
извештај ректору Универзитета одбране и начелнику Војне академије о резултатима конкурса
за упис.
Члан 43.
Председник Комисије руководи радом одговорних
лица за време тестирања из математике.
Одговорно лице на тестирању из математике, у обавези је да:
1) пре поделе испитних питања на основу докумената за идентификацију утврди идентитет кандидата;
2) обавести кандидате шта није дозвољено да користе током испита;
3) детаљно прочита упутство за рад и одговори
на сва питања кандидата пре почетка полагања
теста из математике.
Уколико се кандидат служи средствима која одговорно лице није дефинисало као дозвољено или ремети ред на тестирању из математике, одговорно лице
је у обавези да му одузме унапред припремљене материјале за тестирање из математике и да га удаљи из просторије у којој се спроводи тестирање.
Сматраће се да кандидат који је удаљен са тестирања из математике није положио и неће бити рангиран на коначној ранг-листи.
Члан 44.
Провера физичке способности реализује се под
надзором начелника Центра за физичко васпитање и
спорт и потребног броја наставника, које надгледа председник Комисије.
Вођа тима за проверу физичких способности, у обавези је да:
1) обезбеди довољан број наставника и пратилаца
на свим радним тачкама;
2) упозна кандидате са начином и условима извођења провере на свим радним тачкама;
3) упозори кандидате да поштују мере безбедности приликом реализације провере;
4) обезбеди кандидатима исте услове приликом реализације провере;
5) извести председника Комисије о постигнутим
резултатима са провере физичких способности.
VI. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА УПИС ЛИЦА НА
МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТOРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
Члан 45
На студијске програме мастер, специјалистичких и
докторских академских студија Војне академије могу
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се уписати кандидати под условима и на начин уређен
законским и подзаконским прописима и општим актима Војне академије.
Члан 46.
Лица из Војске Србије и Министарства одбране чије
се школовање финансира средствима обезбеђеним за потребе образовања система одбране, у оквиру средстава
Министарства одбране опредељених Законом о буџету
Републике Србије, могу се упутити на мастер, специјалистичке или докторске академске студије на начин и по
условима прописаним правилником којим се уређују
услови за упућивање на школовање и усавршавање професионалних припадника Војске Србије и другим нормативним актима које доноси организациона целина
Министарства одбране надлежна за образовање.
Лица из Војске Србије и Министарства одбране
која сама финансирају своје школовање уписују се на
мастер, специјалистичке и докторске академске студије
на начин и под условима као и лица из грађанства.
Члан 47.
На мастер академске студије може се уписати лице
које је завршило одговарајуће основне академске студије
утврђене студијским програмом и остварило најмање
240 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8,00
на основним академским студијама.
Лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) има
право на упис на студије из става 1. овог члана под условима и на начин прописан овим правилником, а ако има
стечено високо образовање у трајању од најмање осам
семестара има право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.
Лица са просечном оценом мањом од 8,00 на основним академским студијама, могу да упишу мастер академске студије уколико положе пријемни испит из одговарајуће области.
Пријемни испит је елиминационог карактера. Кандидат који је положио пријемни испит стиче право на
рангирање, а кандидат који није положио пријемни испит се не рангира.
Поред општих услова датих у ставу 1. овог члана
лице мора задовољити и остале услове наведене у Конкурсу.
Члан 48.
На специјалистичке академске студије може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне и мастер академске студије, или интегрисане академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 300 ЕСПБ бодова. Потребно је да има просечну
оцену најмање 8,00 на основним, мастер или на интегрисаним академским студијама.
Лица са просечном оценом мањом од 8,00 на основним, мастер или интегрисаним академским студијама,
могу да упишу специјалистичке академске студије уколико положе пријемни испит из одговарајуће области.
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За кандидате који су стекли високо образовање према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) узима
се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико постоји.
Пријемни испит је елиминационог карактера. Кандидат који је положио пријемни испит стиче право на
рангирање, а кандидат који није положио пријемни испит
се не рангира.
Поред општих услова датих у ставу 1. овог члана
лице мора да задовољи и остале услове наведене у Конкурсу за упис лица из грађанства на студијске програме
специјалистичких академских студија Војне академије.
Члан 49.
У прву годину докторских студија може се уписати
лице које има:
1) завршене основне академске и мастер академске
студије, односно интегрисане студије са најмање
300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07
– аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16)
и просечном оценом већом од 8,00 на сваком од
претходних степена студија;
2) завршене основне академске и мастер академске
студије, односно интегрисане студије, са најмање
300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом
од 8,00 и остварене научне радове објављене у
часописима са листе ресорног министарства пре
уписа на докторске студије, у складу са општим
и посебним законским актима;
3) завршене основне академске и мастер академске
студије, односно интегрисане студије, са најмање
300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом
од 8,00 и положеним пријемним испитом, у складу са општим и посебним законским актима.
Поред општих услова датих у ставу 1. овог члана
лице мора да задовољи и остале услове наведене у Конкурсу за упис лица из грађанства на студијске програме
докторских академских студија Војне академије.
Члан 50.
Студијским програмом докторских академских студија може се предвидети да се део програма специјалистичких академских студија или део магистарских академских студија завршених по важећим прописима пре
ступања на снагу законом којим се регулише високо
образовање признаје за део студијског програма докторских академских студија.
Одлуку о признавању дела студијског програма доноси највиши стручни орган Универзитета одбране.
Члан 51.
Наставно-научно веће Војне академије доноси одлуку којом утврђује научно подручје из којег је стечен
академски назив магистра наука као услов за упис на
докторске академске студије.
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Члан 52.

Лице из грађанства пријављује се на Конкурс за
упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије, достављањем документације и попуњавањем пријавног листа.
Приликом пријаве на Конкурс за упис на мастер,
специјалистичке и докторске академске студије, кандидат уз пријавни лист подноси следећа документа:
1) фотокопију дипломе о претходно завршеним степенима академских студија;
2) фотокопију додатка дипломе са претходно завршених нивоа школовања, односно уверења о положеним испитима уколико кандидат нема додатак дипломи;
3) уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
4) извод из матичне књиге рођених;
5) потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности, односно да
нису осуђивани за таква дела казном затвора у
трајању дужем од шест месеци;
6) попуњен упитник за потребну безбедносну проверу.
Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа
подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима не старије од шест месеци, с тим да је
у обавези да достави диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања након
прибављања.
Комисија је у обавези да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема
право на упис.
Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са законом.
Члан 53.
Наставно-научно веће Војне академије доноси одлуку којом утврђује који програми завршених студија
одговарају студијском програму мастер, специјалистичких и докторских академских студија.
Наставно-научно веће Војне академије може одредити стручне комисије које ће давати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које
морају савладати студенти, у случају да завршени студијски програми нису одговарајући.
Члан 54.
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер
академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама,
резултата пријемног испита, уколико се пријемни испит
организује, и према мерилима утврђеним Конкурсом
за упис на мастер академске студије.
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним и мастер
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академским студијама, односно интегрисаним студијама,
дужине студирања на претходним студијама и резултата пријемног испита, и према мерилима утврђеним
конкурсом.
Редослед кандидата за упис на докторске студије
утврђује се на основу опште просечне оцене и дужине
студирања на основним и мастер студијама, остварених
научних резултата, као и других услова који су утврђени
конкурсом.
Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава
се на основу просечних оцена студирања на основним
академским студијама (ОцОС) и мастер академским
студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања
студијског програма на основним академским студијама
и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):
Општа оцена са студија (ОПО ) 
ОцОС  ОСбод  ОцМС  МСбод
ОСбод  МСбод
За кандидате који су завршили интегрисане студије
узима се просечна оцена остварена на тим студијама,
дужина студирања, остварени научни резултати, као и
други услови који су утврђени конкурсом.
За кандидате који су стекли високо образовање према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16),
вреднује се просечна оцена са основних студија која
укључује дипломски рад, уколико постоји.
Редослед кандидата за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије утврђује се на
основу следећих мерила:
1) просечна оцена са претходних студија (изражена
на две децимале) множи се са пет;
2) по основу дужине студирања:
(1) 20 бодова за студије претходног степена завршене најкасније до краја једне школске године
дуже од трајања студија,
(2) 5 бодова за студије претходног степена завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија,
(3) уколико су услови за упис на студије претходно завршена два степена студија, по истим
критеријумима се за сваки степен студија додељује 10 бодова, односно два и по бода;
3) вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова врши се према одредбама прописа
којим се регулише поступак и начин вредновања
и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, а укупан број остварених бодова множи са три.
У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије.
Уколико није применљиво рангирање према наведеним критеријумима, предност има кандидат са већом
просечном оценом са претходних студија, а уколико се
од кандидата захтевају два степена претходно завршених студија предност има кандидат са већом просечном оценом са основних академских студија.
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Члан 55.
Кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру
броја предвиђеног за упис кандидата може се уписати
на мастер, специјалистичке, односно на докторске академске студије.
Члан 56.
Поступак за селекцију и упис студената на мастер,
специјалистичке и докторске академске студије, спроводи Комисија коју именује декан Војне академије.
Члан 57.
Комисија:
1) организује спровођење пријемног испита за кандидате који имају просечну оцену мању од 8,00 у
сарадњи са Одсеком за питања кадета и студената
и одговорним лицима;
2) саставља листе пријављених кандидата;
3) подноси извештај ректору Универзитета одбране
и декану Војне академије о резултатима Конкурса.
Члан 58.
Председник Комисије руководи радом одговорних
лица на пријемном испиту.
Одговорно лице на пријемном испиту у обавези је да:
1) пре поделе испитних питања на основу докумената за идентификацију утврди идентитет кандидата;
2) обавести кандидате шта није дозвољено да користе током испита;
3) детаљно прочита упутство за рад и одговори на
сва питања кандидата пре почетка полагања пријемног испита.
Уколико се кандидат служи средствима која одговорно лице није дефинисало као дозвољено или ремети
ред на тесту, одговорно лице је у обавези да му одузме
унапред припремљене материјале за испит и да га удаљи
са испита.
Сматраће се да кандидат који је удаљен са испита
исти није положио и неће бити рангиран на коначној
ранг-листи.
VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 59.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о условима и поступку за упис кадета и студената на студијске програме Војне академије („Службени војни лист”, број 12/19).
Члан 60.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном вoјном листу”.
Број 44-78
У Београду, 14. марта 2022. годинe
Председавајући Наставно-научног већа
пуковник
ванр. проф. др Срђан Благојевић, с. р.
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192.
На основу члана 67. став 1. тачка 15) подтачка (11),
а у вези са чланом 134. Статута Војне академије („Службени војни лист”, брoj 29/21) Наставно-научно веће
Војне академије, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ИСПРАВА
О ЗАВРШЕНИМ КУРСЕВИМА И ДРУГИМ
ОБЛИЦИМА УСАВРШАВАЊА
1. Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак признавања
стране исправе о завршеном курсу и другим облицима
усавршавања официра и чување документације и евиденција о извршеним признавањима страних исправа
о завршеном курсу и другим облицима усавршавања.
Члан 2.
Страном исправом о завршеном курсу и другим облицима каријерног усавршавања официра (у даљем тексту: страна исправа о завршеном усавршавању) сматра
се исправа коју је издала надлежна установа државе из
које потиче.
2. Признавање стране исправе о завршеном
усавршавању
Члан 3.
Признавање је поступак којим се имаоцу стране
исправе о завршеном усавршавању утврђује право на
наставак образовања у систему војног образовања у војношколским установама, односно оспособљености за
обављање одговарајућих дужности.
У поступку признавања ради наставка образовања
на војношколској установи, имаоцу стране исправе о завршеном усавршавању утврђује се право на наставак започетог високог образовања односно право на укључивање у одговарајуће нивое усавршавања.
У поступку признавања ради утврђивања оспособљености за обављање одговарајућих дужности, имаоцу
стране исправе о завршеном усавршавању утврђују се
врста и ниво усавршавања.
Поступак признавања не спроводи се када је исправа о завршеном усавршавању стечена на територији
СФРЈ до 27. априла 1992. године.
Исправа из става 4. овог члана производи исто правно дејство као и исправа о завршеном усавршавању издата на територији Републике Србије.
У поступку признавања стране исправе о завршеном
усавршавању из ст. 2. и 3. овог члана узима се у обзир
систем образовања у држави у којој је стечена страна
исправа о завршеном усавршавању, програми усавршавања, услови уписа, права која даје та исправа у држави у којој је стечена и друге чињенице од значаја за
признавање стране исправе о завршеном усавршавању.
Поступак признавања стране исправе не врши се за
усавршавања која не утичу на промену војноевиденционе специјалности.
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3. Захтев и документација
Члан 4.
Поступак за признавање стране исправе о завршеном
усавршавању покреће се на захтев имаоца стране исправе. Захтев за признавање стране исправе о завршеном
усавршавању (у даљем тексту: Захтев) садржи:
1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о стеченој страној исправи чије се признавање тражи;
3) податке о претходно стеченом усавршавању;
4) врсту и ниво усавршавања које подносилац захтева тражи да му се призна;
5) сврху подношења захтева;
6) и другу документацију.
Члан 5.
Уз Захтев, подносилац Захтева обавезно прилаже:
1) оригиналну страну исправу о завршеном усавршавању (на увид);
2) превод стране исправе о завршеном усавршавању
на српски језик;
3) оригинал транскрипта оцена положених испита
(на увид);
4) превод транскрипта оцена положених испита;
5) оверену копију наређења министра одбране за
службено путовање у иностранство, односно препис наредбе министра одбране о упућивању на
усавршавање у иностранство;
6) и доказ о плаћеној административној такси.
У току поступка за признавање стране исправе о завршеном усавршавању могу се затражити и друга документа релевантна за признавање стране исправе o завршеном усавршавању.
Документацију из става 1. тач. 2) и 4) овог члана мора
да овери судски тумач.
Изузетно, уколико установа у којој је стечена исправа
о завршеном усавршавању, није издала транскрипт оцена
или сличан документ, који даје информације о резултатима кандидата постигнутим у току усавршавања односно курса, да би се Захтев сматрао уредним без документације из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, подносилац захтева мора да достави као потврду наведеног
писану изјаву којом под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да му није издат транскрипт оцена или
сличан документ.
Члан 6.
Ради укључивања у нивое усавршавања и регулисања стања у служби Захтев се подноси Школи националне одбране.
Школа националне одбране проверава да ли је Захтев уредан и потпун.
Уколико Захтев није уредан и потпун Школа националне одбране ће у директном контакту са подносиоцем Захтева наложити допуну Захтева.
По пријему уредног Захтева, начелник Школе националне одбране доноси решење о именовању Комисије за разматрање захтева за признавање стране исправе
о завршеном усавршавању (у даљем тексту: Комисија).
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Чланови Комисије су наставници, сарадници и наставници вештина из одговарајућих образовно-научних
области релевантних за давање мишљења о признавању
стране исправе о завршеном усавршавању, који су радно
ангажовани у Школи националне одбране.
Чланови Комисије морају имати завршено исто или
више усавршавање од оног које је подносилац Захтева
тражио да му се призна.
Задатак Комисије је да размотри захтев и приложену
документацију и да Наставно-научном већу Војне академије, најкасније 30 дана од дана именовања, достави
Извештај са предлогом поступања. Један примерак извештаја Комисија доставља Школи националне одбране.
Члан 7.
У поступку признавања, Комисија узима у обзир:
1) статус установе на којој је страна исправа стечена
(посебно акредитација установе и вредновање
програма усавршавања);
2) план и програм усавршавања односно други документ из кога се могу установити положени предмети, тематске области и фонд часова;
3) трајање усавршавања;
4) права која даје страна исправа о завршеном усавршавању у држави у којој је стечена;
5) и друге чињенице од значаја за признавање стране
исправе.
Члан 8.
Извештај Комисије садржи:
1) датум доношења решења о именовању чланова
Комисије и састав Комисије;
2) податке о подносиоцу захтева;
3) податке о установи на којој се изводи програм
усавршавања;
4) податке и документацију из члана 5. овог правилника;
5) предлог Наставно-научном већу Војне академије
да донесе:
(1) одлуку о признавању стране исправе о завршеном усавршавању,
(2) одлуку о одбијању захтева за признавање стране исправе о завршеном усавршавању.
Члан Комисије који се не слаже са већинским ставом
доставља издвојено мишљење са образложењем.
Ако Комисија без оправданог разлога не достави извештај у року од 30 дана од дана образовања, начелник
Школе националне одбране може донети решење о именовању нове Комисије.
4. Вредновање страних програма усавршавања
Члан 9.
У поступку признавања страних исправа о завршеном усавршавању спроводи се и вредновање страног програма усавршавања на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина.
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Врста и ниво постигнутих знања и вештина утврђује се на основу докумената који се надлежним путем
потражују од страног партнера.
У случајевима када страни програм усавршавања из
објективних разлога није доступан, Школа националне
одбране образује комисију у чији састав се придружују
представници Универзитета одбране, Војске Србије, Сектора за људске ресурсе, Сектора за политику одбране,
а зависно од врсте усавршавања чији се програм процењује и других организацијских целина Министарства
одбране. Комисија на основу доступних информација,
значаја страног партнера и интереса са аспекта војног
образовања и политике одбране дефинише усаглашеност усавршавања у иностранству са конкретним нивоом посебних програма усавршавања у Школи националне одбране.
Једном извршено позитивно вредновање одређеног
страног програма усавршавања важи и за све наредне
случајеве када је реч о истом програму усавршавања.
5. Одлучивање о Захтеву
Члан 10.
Наставно-научно веће Војне академије доноси решење о признавању стране исправе о завршеном усавршавању или решење о одбијању Захтева.
Решење у поступку признавања стране исправе о завршеном усавршавању садржи:
1) утврђивање врсте и нивоа усавршавања;
2) утврђивање висине просечне оцене са усавршавања односно напомена да се решење издаје без
утврђене висине просечне оцене са усавршавања;
3) утврђивање права на укључивање у одговарајуће
нивое усавршавања.
Уколико установа у којој је стечена исправа о завршеном усавршавању, није издала транскрипт оцена или
сличан документ који даје информације о резултатима
кандидата постигнутим у току усавршавања, решење
у поступку признавања стране исправе, издаје се без
утврђене висине просечне оцене са усавршавања.
Војна академија три примерка решења из члана 10.
став 2. овог правилника доставља Школи националне
одбране.
Школа националне одбране један примерак решења
из члана 10. став 2. овог правилника доставља подносиоцу Захтева, један примерак јединици службовања
подносиоца Захтева, један примерак Управи за кадрове
Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, а
један примерак задржава у досијеу подносиоца Захтева
у својој архиви.
6. Чување документације и евиденција
Члан 11.
Школа националне одбране у обавези је да документацију у вези са поступком признавања страних исправа о завршеном усавршавању чува трајно.
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Надлежни орган Школе националне одбране води
евиденцију о признавању страних исправа о завршеном
усавршавању.
За свако лице коме је извршено признавање стране
исправе о завршеном усавршавању, надлежни орган
Школе националне одбране одбране формира досије у
који се прилаже:
1) решење у поступку признавања стране исправе
о завршеном усавршавању;
1) извештај Комисије;
2) захтев из члана 4. и документацију из члана 5. овог
правилника;
3) документ из члана 9. став 2. овог правилника;
4) и другу документацију у вези са признавањем
стране исправе о завршеном усавршавању, која
се у току процедуре решавања буде израђивала
односно достављала.
7. Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
Покренути поступци за признавање страних исправа
о завршеном усавршавању, који нису завршени до дана
ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама Правилника о признавању страних исправа о завршеним курсевима и другим облицима каријерног усавршавања („Службени војни лист”, бр. 10/13 и 24/15).
Изузетно, уколико су одредбе овог правилника повољније по подносиоца захтева, покренути поступак до
ступања на снагу овог правилника завршиће се по одредбама истог.
Члан 13.
Школа националне одбране у обавези је да у року
од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника
преузме документацију о извршеним признавањима страних исправа о завршеном усавршавању од Војне академије и устроји евиденцију о признавању страних исправа
о завршеном усавршавању.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о признавању страних исправа о завршеним
курсевима и другим облицима каријерног усавршавања
(„Службени војни лист”, бр. 10/13 и 24/15).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу”.
Број 44-79
У Београду, 14. марта 2022. године
Председавајући Наставно-научног већа
пуковник
ванр. проф. др Срђан Благојевић, с. р.

21. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

193.
Н А Р Е Д Б А број 1-246
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 18. МАРТА 2022. 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)
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)

унапређује се
у чин капетана прве класе безбедносне службе
капетан
ПЕТРОВИЋ Желимира ДАРКО. Унапређује се са даном
14. фебруара 2022. године.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

194.
Н А Р Е Д Б А број 1-247
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 18. МАРТА 2022. 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)
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)

унапређује се
у чин пешадијског потпуковника
мајор
БОЖОВИЋ Арсенија ВЛАДИМИР. Унапређује се са
даном 23. априла 2022. године.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

195.
Н А Р Е Д Б А број 1-248

у чин инжињеријског потпуковника
мајор
ПЕТРОВИЋ Душана ЗЛАТКО. Унапређује се са даном
23. априла 2022. године.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

196.
Н А Р Е Д Б А број 1-249
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 18. МАРТА 2022. 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)
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)

унапређује се
у чин интендантског потпуковника
мајор
ПЕРИШИЋ Јова ВЕСЕЛИН. Унапређује се са даном 9.
фебруара 2022. године.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

197.
Н А Р Е Д Б А број 1-259
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 24. МАРТА 2022. 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)
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)

ванредно се унапређује
у чин пуковника грађевинске службе
потпуковник
ОСТОЈИЋ Љубомира МИЛОВАН.

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 18. МАРТА 2022. 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)
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)

унапређује се

Страна 553 – Број 16

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

198.
Н А Р Е Д Б А број 1-267
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 25. 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)

Страна 554 – Број 16

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

примају се у професионалну
војну службу
у чину пешадијског потпоручника
потпоручници у резерви:
ДЕМИЋ Горана ФИЛИП,
ИВЕЧИЋ Владана НИКОЛА,
МИЛЕНКОВИЋ Момчила МАРКО;
у чину инжињеријског потпоручника
потпоручници у резерви:
АНЂЕЛКОВИЋ Ивана АЛЕКСАНДАР,
МЛАДЕНОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР;
у чину потпоручника кадровске службе
потпоручници у резерви:
ЈОРДАНОВИЋ Бобана ВЛАДАН,
МИТИЋ Предрага МИЛОШ,
РИСТИЋ Зорана ДУШАН;
у чину потпоручника правне службе
потпоручници у резерви:
МАЛИШИЋ Владана АНДРИЈА,
РАЈКОВИЋ Раје МИРОСЛАВ;
у чину санитетског потпоручника
потпоручник у резерви
МИЛЕНКОВИЋ Милана ИВАН.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

199.

200.
Н А Р Е Д Б А број 1-221
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 11. МАРТА 2022. 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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском потпуковнику
ТАСИЋ Милутина СОКОЛУ.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

201.
Н А Р Е Д Б А број 1-227
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 14. МАРТА 2022. 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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
санитетском пуковнику
МИЛИЋ Миљка ВЕЉКУ.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 1-268
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. МАРТА 2022. 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)
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)

унапређује се
у чин заставника прве класе техничке службе
заставник
СТОЈАНОВИЋ Властимира ЈУГОСЛАВ. Унапређује
се са даном 23. априла 2022. године.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

21. април 2022.

202.
Н А Р Е Д Б А број 1-234
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 16. МАРТА 2022. 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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском мајору
ТОДОРОВИЋ Миодрага ДЕЈАНУ.
Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

21. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

203.

Страна 555 – Број 16

206.
Н А Р Е Д Б А број 1-235

Н А Р Е Д Б А број 1-238

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 16. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 17. МАРТА 2022. 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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

пешадијском мајору
КРСТИЋ Милована ДРАГАНУ.

потпуковнику телекомуникација
ИВАНОВИЋ Танкослава ЗОРАНУ.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

204.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

207.
Н А Р Е Д Б А број 1-236

Н А Р Е Д Б А број 1-239

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 16. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 17. МАРТА 2022. 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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

пуковнику атомско-биолошко-хемијске службе
РЊАКОВИЋ Сретена РАДЕТУ.

мајору оклопних јединица
МУЛИЋ Хасана СЕНАДУ.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

205.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

208.
Н А Р Е Д Б А број 1-237

Н А Р Е Д Б А број 1-240

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 17. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 17. МАРТА 2022. 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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

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)
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, 44/14 и 30/18
– др. закон)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

потпуковнику авијације
КОСТИЋ Слободана МЛАДЕНУ.

мајору авијације
ЧЕМАН Мартина МИРОСЛАВУ.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

Министар одбране
др Небојша Стефановић, с. р.

Страна 556 – Број 16
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209.

21. април 2022.

211.
Н А Р Е Д Б А број 33-120

Н А Р Е Д Б А број 33-160

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 14. МАРТА 2022. 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, 94/19 и 74/21 – УС)

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, 94/19 и 74/21 – УС)

унапређују се

унапређују се

у чин пешадијског капетана
поручник
ИЛИЋ Мирослава ТАЊА. Унапређује се са даном 22.
децембрa 2021. године;
у чин капетана прве класе оклопних јединица
капетани:
ЂУРЂЕВИЋ Милосава ДЕЈАН. Унапређује се са даном
28. децембрa 2021. године;
СТОЈАНОВИЋ Станимира МИЛОШ. Унапређује се са
даном 1. децембрa 2021. године;
у чин капетана прве класе телекомуникација
капетан
ЂОРЂЕВИЋ Мирослава ВЛАДИЦА. Унапређује се са
даном 28. децембрa 2021. године;
у чин капетана прве класе ваздушног осматрања и
јављања
капетан
КОВАЧЕВИЋ Милутина МИЛАН. Унапређује се са
даном 8. фебруарa 2022. године;
у чин санитетског поручника
потпоручници:
АНДРИЋ Дејана ИВАН. Унапређује се са даном 3. фебруарa 2022. године;
МИХАЈЛОВИЋ Зорана НАТАША. Унапређује се са
даном 12. септембрa 2021. године.

у чин пешадијског капетана прве класе
капетан
ЛИЛИЋ Мије МИЛАН. Унапређује се са даном 27.
децембрa 2021. године;
у чин пешадијског капетана
поручник
ПИТУЛИЋ Ивана ДРАГОМИР. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе артиљеријско-ракетних
јединица за противваздухопловна дејства
капетан
ГАЈОВИЋ Божидара ВЕЛИБОР. Унапређује се са даном 8. септембрa 2021. године;
у чин капетана финансијске службе
поручник
МИЛАДИНОВИЋ Миће СТЕФАН. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана техничке службе
поручници:
БОЈИЋ Живослава ВЛАСТИМИР. Унапређује се са даном 8. децембрa 2021. године;
САВИЋ Бобана ЈЕЛЕНА. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
СИМИЋ Братимира НИКОЛА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин интендантског капетана прве класе
капетани:
АРСИЋ Предрага МИЛОШ. Унапређује се са даном
18. јунa 2021. године;
КРАЈНОВИЋ Саве МИЛОШ. Унапређује се са даном
23. децембрa 2021. године.

Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

210.
Н А Р Е Д Б А број 33-121
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 1. МАРТА 2022. 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, 94/19 и 74/21 – УС)

Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

212.

унапређује се

Н А Р Е Д Б А број 33-161

у чин интендантског капетана
поручник
ЋУК Мире МАРКО. Унапређује се са даном доношења
наредбе.

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 15. МАРТА 2022. ГОДИНЕ

Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

На основу члана 61, а у вези са чланом 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, 94/19 и 74/21 – УС)

21. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

ванредно се унапређује
у чин водника прве класе оклопних јединица
водник
ЗЕЧЕВИЋ Милана ИВАН. Унапређује се са даном 10.
мартa 2022. године.
Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

213.
Н А Р Е Д Б А број 33-175
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 6. АПРИЛА 2022. 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, 94/19 и 74/21 – УС)

унапређују се
у чин пешадијског капетана
поручници:
АНДОНОВ Србина АЛЕКСАНДРА. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
ВУЧКОВИЋ Марка МИЛОШ. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ЛАЛИЋ Веселина ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
МАРКОВИЋ Мирослава СТЕФАН. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
МИШИЋ Мирослава МЛАДЕН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
НИНИЋ Драгана МИЛОШ. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
СТОЈКОВИЋ Миленка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;.
ТОМИЋ Мирослава ЈОВАН. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
ФИЛИПОВИЋ Горана ФИЛИП. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана оклопних јединица
поручници:
ИКИЋ Оливера МЛАДЕН. Унапређује се са даном 16.
децембрa 2021. године;
РАДИСАВЉЕВИЋ Зорана МАРКО. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
РАЧИЋ Дејана ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин поручника бојног брода
поручник фрегате
СТОЈИЉКОВИЋ Пере ДРАГАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана телекомуникација
поручник
БЕКЧИЋ Милутина НОВАК. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
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у чин капетана прве класе ваздушног осматрања и
јављања
капетани:
ИЛИЋ Горана ЗОРАН. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
ИЛИЋ Љубинка БОЈАН. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин капетана ваздушног осматрања и јављања
поручник
МАРКОВИЋ Југослава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана информатичке службе
поручник
АТАНАСИЈЕВИЋ Мише ЈОРДАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана финансијске службе
поручници:
БОНЏУЛИЋ Милорада ДРАГАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
ЖИВКОВИЋ Милорада МИЛИСАВ. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
ОПАЛИЋ Горана МАРКО. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
СИМИЈОНОВИЋ Стојана СТЕФАН. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
ТАСИЋ Драгана МАРКО. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе техничке службе
капетан
МИЛИЈИЋ Миодрага ДРАГАН. Унапређује се са даном
16. децембрa 2021. године;
у чин капетана техничке службе
поручници:
ВАРГА Ференца КОРНЕЛ. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
ВАСКОВИЋ Стојадина МИЛОШ. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
ЂУРОВИЋ Миливоја МАРКО. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ИЛИЋ Момира ИГОР. Унапређује се са даном 23. априлa
2022. године;
ЈОВАНОВИЋ Мирослава НИКОЛА. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
КОСТИЋ Томислава ДАВИД. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
МЛАДЕНОВ Ивана ДУШКО. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ПАНТИЋ Томислава ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ПЕТРОВИЋ Ивана ФИЛИП. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин интендантског капетана
поручник
ВАСИЉЕВИЋ Ђорђа НИКОЛА. Унапређује се са даном
27. јануарa 2022. године;
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СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

у чин санитетског капетана
поручници:
ЂОРЂЕВИЋ Дејана БАРБАРА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ИКЛОЗАН Драгана КРИСТИНА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ИСАИЛОВИЋ Драгана ЈЕЛЕНА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ТОМИЋ Јована ДРАГАНА. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе саобраћајне службе
капетан
РАДОВАНОВИЋ Радомира ДАНИЈЕЛ. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године.
Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

214.
Н А Р Е Д Б А број 33-176
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 6. АПРИЛА 2022. 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, 94/19 и 74/21 – УС)

ванредно се унапређују
у чин пешадијског капетана прве класе
капетан
ВАСИЋ Милоја НЕМАЊА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе атомско-биолошко-хемијске службе
капетан
ПЕТРОВИЋ Милете САША. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе финансијске службе
капетан
ПЕТКОВИЋ Драгана ИНОСЛАВА. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе техничке службе
капетан
СРБЉАНИН Дражена НИКОЛА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана техничке службе
поручник
ЧОРБИЋ Срећка НЕМАЊА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године.
Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

21. април 2022.

215.
Н А Р Е Д Б А број 33-238
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 13. АПРИЛА 2022. 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, 94/19 и 74/21 – УС)

ванредно се унапређују
у чин пешадијског заставника прве класе
заставници:
БАБИЋ Лазара БРАНИСЛАВ. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ТРИФКАНОВИЋ Стевана БОЖИДАР. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;
у чин пешадијског заставника
старији водник прве класе
САВКОВИЋ Слободана ЖИВОТА. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
у чин заставника прве класе оклопних јединица
заставник
ЦВЕТКОВИЋ Стојана МАРКО. Унапређује се са даном 23. априла 2022. године;
у чин артиљеријског заставника прве класе
заставници:
ВУЧКОВИЋ Лунета САША. Унапређује се са даном
23. априла 2022. године;
СТАРЧЕВИЋ Владе ДАРКО. Унапређује се са даном
23. априла 2022. године;
у чин заставника артиљеријско-ракетних јединица
за противваздухопловна дејства
старији водник прве класе
РУЖИЋ Данка МИЛАН. Унапређује се са даном 23.
априла 2022. године;
у чин заставника прве класе телекомуникација
заставник
ИКЛОЗАН Милорада ДРАГАН. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин заставника телекомуникација
старији водник прве класе
ДИМИТРИЈЕВИЋ Душана БОЈАН. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
у чин заставника ваздушног осматрања и јављања
старији водник прве класе
КЕНИЋ Драгослава ИВИЦА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин заставника прве класе информатичке службе
заставници:
БАНКОВИЋ Мице ИВИЦА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
СОПКА Владимира ЖЕЉКО. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
СТАНОЈКОВИЋ Драгослава НЕБОЈША. Унапређује
се са даном 23. априлa 2022. године;

21. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

у чин заставника информатичке службе
старији водник прве класе
РУДИЋ Слободана ВИКТОР. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин заставника прве класе техничке службе
заставници:
ВРАНЕШ Милана ВЕЛИБОР. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ДОБРИЛОВИЋ Петра ЉУБИША. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
КУЗМАНОВИЋ Данила ВЛАДИМИР. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;
МАРЕНОВИЋ Родољуба АЛЕКСАНДАР. Унапређује
се са даном 23. априлa 2022. године;
МАРКОВИЋ Станка САША. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ПЕШИЋ Драгомира ДЕЈАН. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин заставника техничке службе
старији водници прве класе:
ЗЕЧЕВИЋ Недељка РАДОСЛАВ. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
ИЛИЋ Милана САША. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
МИЛОСАВЉЕВИЋ Тадије ИВИЦА. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
МЛАДЕНОВИЋ Предрага БОЈАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
РАДАНОВИЋ Николе МИЛАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године.
ЋИРИЋ Новице ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин водника прве класе техничке службе
водник
ПЕЧЕНИЧИЋ Миленка МАРКО. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин интендантског заставника прве класе
заставници:
ЂОРЂЕВИЋ Радована ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
МИЦКОВИЋ Љубе ЈОВИЦА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин интендантског заставника
старији водник прве класе
ПАВЛОВИЋ Милоша МИЛАН. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин заставника прве класе саобраћајне службе
заставник
АТАНАСОВИЋ Стојчета ЗОРАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године.
Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.
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216.
Н А Р Е Д Б А број 33-239
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 13. АПРИЛА 2022. 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, 94/19 и 74/21 – УС)

унапређују се
у чин пешадијског капетана прве класе
капетани:
МИРКОВИЋ Ђурђа ДАРКО. Унапређује се са даном 4.
мартa 2022. године;
РАУКОВИЋ Миродара МИЛОШ. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин пешадијског капетана
поручници:
БОГДАНОВИЋ Власте БЛАЖА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ЈОВАНОВИЋ Петра ИВАН. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
МАРКОВИЋ Владе ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе оклопних јединица
капетани:
АНЂЕЛОВИЋ Радета САША. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
МИЛЕНКОВИЋ Томислава БРАТИСЛАВ. Унапређује
се са даном 9. фебруарa 2022. године;
у чин капетана оклопних јединица
поручници:
ЈАНЦИЋ Тодора ГОРАН. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
СТАНКОВИЋ Драгана МАРКО. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе артиљеријско-ракетних
јединица за противваздухопловна дејства
капетани:
ПЕТРОВИЋ Љубомира ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са
даном 23. априлa 2022. године;
СТАНОЈКОВИЋ Миливоја МИЛОШ. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана артиљеријско-ракетних јединица
за противваздухопловна дејства
поручници:
МИРИЋ Милутина ДЕЈАН. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
СТАНИСАВЉЕВИЋ Бранислава МАРКО. Унапређује
се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе авијације
капетани:
АНАКИЕВ Ананија СИНИША. Унапређује се са даном 24. фебруарa 2022. године;
ДРАМЛИЋ Жарка МАРКО. Унапређује се са даном
15. новембрa 2021. године;
ЈОВАНОВИЋ Милоша БОЈАН. Унапређује се са даном
15. новембрa 2021. године;
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ЈОВАНОВИЋ Станише БОРИС. Унапређује се са даном
15. новембрa 2021. године;
ЛАЗАРЕВИЋ Станише МИЛАН. Унапређује се са даном
1. децембрa 2021. године;
МАРИНКОВИЋ Љубише БРАТИСЛАВ. Унапређује се
са даном 1. децембрa 2021. године;
МАРКОВИЋ Мирослава ИГОР. Унапређује се са даном
1. децембрa 2021. године;
МИЉКОВИЋ Емила СРЂАН. Унапређује се са даном
15. новембрa 2021. године;
НОВАКОВИЋ Драгана ДЕЈАН. Унапређује се са даном
15. новембрa 2021. године;
РАНКОВИЋ Томислава ДРАГАН. Унапређује се са
даном 25. фебруарa 2022. године;
СТАНКОВИЋ Светислава ДРАГАН. Унапређује се са
даном 1. децембрa 2021. године;
СТОЈАНОВИЋ Новице ИВАН. Унапређује се са даном
15. новембрa 2021. године;
СТОЈИЉКОВИЋ Драгана ДАЛИБОР. Унапређује се
са даном 15. новембрa 2021. године;
ТАНИЋ Ивана ДАВОР. Унапређује се са даном 1. децембрa 2021. године;
ЋОРИЋ Крстана ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 1. децембрa 2021. године;
у чин капетана авијације
поручник
МАРКОВИЋ Драшка БОШКО. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
у чин капетана телекомуникација
поручници:
ЛАЗАРЕВИЋ Слободана ИВАН. Унапређује се са даном
24. априлa 2022. године;
ПОПОВИЋ Ђуре САЊА. Унапређује се са даном 23.
априла 2022. године;
СТОЈАНОВИЋ Ивана СТЕФАН. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
СТОЈИЉКОВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године;
у чин поручника телекомуникација
потпоручник
ЋУЛИБРК Синише МИЛОШ. Унапређује се са даном
12. априлa 2022. године;
у чин капетана финансијске службе
поручници:
ГАРИЋ Ненада ЈОВАН. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
ГЛУМАЦ Радета АНЂЕЛКА. Унапређује се са даном
23. априлa 2022. године;
ЖУНИЋ Драгољуба ИВА. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
ПЕКОВИЋ Мирка ЈЕЛЕНА. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;
у чин капетана прве класе техничке службе
капетан
КРСТИЋ Вељка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 23.
априлa 2021. године;
у чин капетана техничке службе
поручници:
ГАЋИЋ Ратка БОЖАНА. Унапређује се са даном 23.
априлa 2022. године;

21. април 2022.

ЖИВАНОВИЋ Милана СТАНИСЛАВ. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;
ЈОКАНОВИЋ Горана ЗВЕЗДАНА. Унапређује се са даном 23. априлa 2022. године.
ТАРАЈИЋ Стевице ПАВЛЕ. Унапређује се са даном
15. априлa 2022. године;
ТОДОРОВИЋ Радована БРАНИСЛАВА. Унапређује се
са даном 23. априлa 2022. године;
у чин интендантског капетана прве класе
капетан
ЦМИЉАНОВИЋ Радивоја ПЕТКО. Унапређује се са
даном 30. децембрa 2021. године.
Начелник
генерал
Милан Мојсиловић, с. р.

217.
Н А Р Е Д Б А број 2139-2
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА
РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5)
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 6. АПРИЛА 2022. 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
капетану прве класе правне службе
ЈОВИЋ Јанка АЛЕКСАНДРИ.
Начелник
бригадни генерал
Милан Поповић, с. р.

218.
Н А Р Е Д Б А број 16-404
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 4. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)

унапређује се
у чин заставника прве класе атомско-биолошко-хемијске службе
заставник
МАРКОВИЋ Добросава СЛАВОЉУБ. Унапређује се
са даном 23. марта 2022. године.
Начелник
пуковник
Јовица Матић, с. р.

21. април 2022.
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219.
Н А Р Е Д Б А број 2-142
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 11. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)

унапређују се
у чин пешадијског заставника прве класе
заставник
КАТОНА Јожефа ДУШКО. Унапређује се са даном
25. децембра 2021. године;
у чин пешадијског заставника
старији водници прве класе:
КОВАЧЕВИЋ Бранка ЗОРАН. Унапређује се са даном
23. јула 2021. године;
СПАСИЋ Миливоја ИГОР. Унапређује се са даном 7.
децембра 2021. године;
у чин пешадијског старијег водника прве класе
старији водник
ЈОВАНОВИЋ Зорана БОЈАН. Унапређује се са даном
13. децембра 2021. године;
у чин пешадијског водника прве класе
водници:
ГОРЧИЋ Бате БОЈАН. Унапређује се са даном 13. октобра 2021. године;
МИТРОВИЋ Драгана МИЛОШ. Унапређује се са даном
13. октобра 2021. године;
САВИЋ Мирослава МИЛАН. Унапређује се са даном
13. октобра 2021. године;
у чин артиљеријског заставника прве класе
заставник
БОГДАНОВИЋ Живорада ЈУГОСЛАВ. Унапређује се
са даном 3. јануара 2022. године;
у чин артиљеријског старијег водника прве класе
старији водник
НЕШИЋ Зорана ВЛАДИСЛАВ. Унапређује се са даном
31. децембра 2021. године;
у чин заставника оклопних јединица
старији водник прве класе
БАЊАНАЦ Љубивоја ВЛАДИМИР. Унапређује се са
даном 26. јануара 2022. године;
у чин старијег водника прве класе оклопних јединица
старији водник
СИМИЈОНОВИЋ Стојана ЗОРАН. Унапређује се са даном 1. фебруара 2022. године;
у чин водника прве класе оклопних јединица
водници:
ДРМАНОВИЋ Миленка АЛЕКСАНДАР. Унапређује
се са даном 10. августа 2021. године;

Страна 561 – Број 16

ЂУРОВИЋ Светомира БРАНИСЛАВ. Унапређује се
са даном 15. септембра 2021. године;
ЈОВАНОВИЋ Милоша МИЛОВАН. Унапређује се са
даном 15. септембра 2021. године;
РАКИЋ Зорана МИЛОШ. Унапређује се са даном 15.
септембра 2021. године;
у чин заставника речних јединица
старији водници прве класе:
ВИЛА Ђура ИЛИЈА. Унапређује се са даном 1. фебруара 2022. године;
ЂОРЂЕВИЋ Томислава САША. Унапређује се са даном
1. фебруара 2022. године;
МАРТИНОВИЋ Бошка ЈОВАН. Унапређује се са даном
1. фебруара 2022. године;
СТЕВИЋ Новице НЕБОЈША. Унапређује се са даном
1. фебруара 2022. године;
у чин инжињеријског заставника
старији водници прве класе:
МИШОВИЋ Миленка СЛАВИША. Унапређује се са
даном 11. октобра 2021. године;
РАЈКОВИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са даном 11.
октобра 2021. године;
у чин инжињеријског старијег водника прве класе
старији водници:
НАСКОВИЋ Миломира ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 11. октобра 2021. године;
ПЕТРОВИЋ Слободана ГОРАН. Унапређује се са даном
11. октобра 2021. године;
у чин заставника телекомуникација
старији водник прве класе
МАРКОВИЋ Марка ОЛИВЕР. Унапређује се са даном
23. јула 2021. године;
у чин старијег водника прве класе телекомуникација
старији водник
СТОЈАНОВИЋ Милорада ПРЕДРАГ. Унапређује се са
даном 6. октобра 2021. године;
у чин водника прве класе телекомуникација
водник
НОВАКОВИЋ Гојка ЈЕЛЕНА. Унапређује се са даном
11. марта 2022. године;
у чин заставника техничке службе
старији водници прве класе:
КЉАЈИЋ Милоша ДРАГАН. Унапређује се са даном
16. децембра 2021. године;
МАРТИНОВИЋ Милована АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са даном 1. фебруара 2022. године;
СЕКУЛИЋ Димитрија СРЂАН. Унапређује се са даном
1. фебруара 2022. године;
ШЉИВИЋ Зорана ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном
3. јануара 2022. године;
у чин интендантског заставника
старији водници прве класе:
БЈЕЛОШ Милета НИКОЛА. Унапређује се са даном 24.
новембра 2021. године;
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ПЕРИЋ Живорада ДАРКО. Унапређује се са даном 1.
фебруара 2022. године;
ЦВЕТКОВИЋ Милорада ДЕЈАН. Унапређује се са даном 25. децембра 2021. године;
у чин санитетског заставника прве класе
заставник
МИЛОЈКОВИЋ Зорана ДУШАН. Унапређује се са даном 16. децембра 2021. године;
у чин санитетског заставника
старији водник прве класе
РАНЂЕЛОВИЋ Душана СЛОБОДАН. Унапређује се са
даном 1. фебруара 2022. године;
у чин заставника информатичке службе
старији водник прве класе
МИЛАНОВИЋ Растомира ГОРАН. Унапређује се са
даном 23. јула 2021. године;
у чин старијег водника прве класе ваздушног
осматрања и јављања
старији водник
МИЉКОВИЋ Љубише НЕНАД. Унапређује се са даном
5. новембра 2021. године.

220.

Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 2-108
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 14. ФЕБРУАРА 2022. 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)

потпоручнику речних јединица
КОСТИЋ Живојина УРОШУ.
Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

222.
Н А Р Е Д Б А број 2-163
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 11. МАРТА 2022. 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
старијем воднику прве класе оклопних јединица
ТРАЈКОВИЋ Милентија БОБАНУ.
Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

223.
Н А Р Е Д Б А број 2-164
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 18. МАРТА 2022. 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
старијем воднику прве класе информатичке службе
КОЦИЋ Николе БОБАНУ.
Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
капетану техничке службе
ВУЛИЋЕВИЋ Зорана ИВИЦИ.
Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

221.
Н А Р Е Д Б А број 2-117
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 23. ФЕБРУАРА 2022. 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

21. април 2022.

224.
Н А Р Е Д Б А број 2-220
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 6. АПРИЛА 2022. 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпоручнику телекомуникација
ТУТУШ Драгана ЛУКИ.
Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

21. април 2022.
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225.
Н А Р Е Д Б А број 10860-1
КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ
ОД 25. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)

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”,
бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском старијем воднику прве класе
ЈОВОВИЋ Љубомира ПРЕДРАГУ.
Командант
пуковник
Синиша Сташевић, с. р.

унапређују се
у чин заставника ваздушног осматрања и јављања
старији водници прве класе:
ДОШОВИЋ Животе СЛОБОДАН. Унапређује се са
даном 14. јануара 2022. године;
ОРЛОВИЋ Мирослава САША. Унапређује се са даном
14. јануара 2022. године.
Командант
генерал-потпуковник
Душко Жарковић, с. р.

226.
Н А Р Е Д Б А број 171-543
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 110. 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)
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”,
бр. 10/19, 16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском воднику
ГРУЈИЋ Радољуба МИЉАНУ.
Командант
бригадни генерал
Жељко Кузмановић, с. р.

227.

Страна 563 – Број 16

228.
Н А Р Е Д Б А број 2938-2
КОМАНДАНТА 3. БРИГАДЕ
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 22. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу члана 19. став 1. 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, 94/19 и 74/21 – УС)
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”, бр. 10/19,
16/19 и 14/20)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском воднику
СТЕВАНОВИЋ Драгослава НЕНАДУ.
Командант
пуковник
Драган Антић, с. р.

229.
Н А Р Е Д Б А број 2663-1
КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ
ОД 25. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
На основу 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”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)

Н А Р Е Д Б А број 171-562

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 14. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ

заставнику телекомуникација
ВЕСИЋ Томислава ГОРАНУ.

На основу члана 110. став 1. тачка 9) 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)

Командант
пуковник
Зоран Драгићевић, с. р.

Страна 564 – Број 16

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

21. април 2022.

САДРЖАЈ
Страна
191. Правилник о условима и поступку за упис
кадета и студената на студијске програме ..
192. Правилник о признавању страних исправа
о завршеним курсевима и другим облицима
усавршавања ..................................................
193. Наредба бр. 1-246 министра одбране о унапређењу официра .................................................
194. Наредба бр. 1-247 министра одбране о унапређењу официра .................................................
195. Наредба бр. 1-248 министра одбране о унапређењу официра .................................................
196. Наредба бр. 1-249 министра одбране о унапређењу официра .................................................
197. Наредба бр. 1-259 министра одбране о ванредном унапређењу официра ..............................
198. Наредба бр. 1-267 министра одбране о примању у професионалну војну службу официра
у резерви у чину официра .............................
199. Наредба бр. 1-268 министра одбране о унапређењу подофицира ...........................................
200. Наредба бр. 1-221 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
201. Наредба бр. 1-227 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
202. Наредба бр. 1-234 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
203. Наредба бр. 1-235 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
204. Наредба бр. 1-236 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
205. Наредба бр. 1-237 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
206. Наредба бр. 1-238 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
207. Наредба бр. 1-239 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
208. Наредба бр. 1-240 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ...
209. Наредба бр. 33-120 начелника Генералштаба
Војске Србије о унапређењу официра .........
210. Наредба бр. 33-121 начелника Генералштаба
Војске Србије о унапређењу официра .........
211. Наредба бр. 33-160 начелника Генералштаба
Војске Србије о унапређењу официра .........
212. Наредба бр. 33-161 начелника Генералштаба
Војске Србије о ванредном унапређењу подофицира .............................................................
213. Наредба бр. 33-175 начелника Генералштаба
Војске Србије о ванредном унапређењу официра .................................................................

541
550
553
553
553
553
553
553
554
554
554
554
555
555
555
555
555
555
556
556
556
556
557

Страна
214. Наредба бр. 33-176 начелника Генералштаба
Војске Србије о ванредном унапређењу официра .................................................................
215. Наредба бр. 33-238 начелника Генералштаба
Војске Србије о ванредном унапређењу подофицира ............................................................
216. Наредба бр. 33-239 начелника Генералштаба
Војске Србије о унапређењу официра .........
217. Наредба бр. 2139-2 начелника Управе за развој
и опремање (Ј-5) Генералштаба Војске Србије
о престанку професионалне војне службе официру .................................................................
218. Наредба бр. 16-404 начелника Управе Војне
полиције Генералштаба Војске Србије о унапређењу подофицира .....................................
219. Наредба бр. 2-142 команданта Копнене војске
о унапређењу подофицира ............................
220. Наредба бр. 2-108 команданта Копнене војске
о престанку професионалне војне службе официру .................................................................
221. Наредба бр. 2-117 команданта Копнене војске
о престанку професионалне војне службе официру .................................................................
222. Наредба бр. 2-163 команданта Копнене војске
о престанку професионалне војне службе подофициру ...........................................................
223. Наредба бр. 2-164 команданта Копнене војске
о престанку професионалне војне службе подофициру ...........................................................
224. Наредба бр. 2-220 команданта Копнене војске
о престанку професионалне војне службе официру .................................................................
225. Наредба бр. 10860-1 команданта Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране
о унапређењу подофицира ............................
226. Наредба бр. 171-543 команданта 2. бригаде
Копнене војске о престанку професионалне
војне службе подофициру .............................
227. Наредба бр. 171-562 команданта 2. бригаде
Копнене војске о престанку професионалне
војне службе подофициру .............................
228. Наредба бр. 2938-2 команданта 3. бригаде
Копнене војске о престанку професионалне
војне службе подофициру .............................
229. Наредба бр. 2663-1 команданта Бригаде везе
о престанку професионалне војне службе подофициру .............................................................

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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