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387. 

На основу 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) и члана 13. став 3. Правил-
ника о условима и начину стипендирања за потребе Вој-
ске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја тро-
шкова стипендирања („Службени војни лист”, бр. 9/19, 
26/19 и 18/20), на предлог организационе јединице Ми-
нистарства одбране надлежне за кадрове, министар од-
бране доноси  
 

О Д Л У К У 
О БРОЈУ И ВИСИНИ УЧЕНИЧКИХ  

СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ  
2022/2023. ГОДИНУ 

 
 1. Министарство одбране за школску 2022/2023. го-

дину додељује 65 стипендија за ученике средњих школа. 
 2. Висина стипендије коју Министарство одбране 

додељује за ученике средњих школа је: 
1) за ученике четвртог разреда средње школе  

25.000,00 динара;  
2) за ученике трећег разреда средње школе  

20.000,00 динара. 
 3. Министарствo одбране расписаће конкурс за до-

делу ученичких стипендија. 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листуˮ, а примењује 
се за школску 2022/2023. годину. 
 
Број 5087-10  
У Београду, 6. јуна 2022. године 

Mинистар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

388. 
Уставни суд у саставу: председник Снежана Мар-

ковић и судије Гордана Ајншпилер Поповић, Лидија 
Ђукић, Татјана Ђуркић, Весна Илић Прелић, др Драгана 
Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), Мирослав 
Николић, др Владан Петров, др Наташа Плавшић, др Јо-
ван Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на 
основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној 7. априла 2022. године, до-
нео је 

О Д Л У К У* 

1. Утврђује се да одредба члана 2. Правилника о из-
менама и допунама Правилника о платама професионал-
них припадника Војске Србије („Службени војни лист”, 
број 13/17) није у сагласности са законом. 

2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за 
оцену уставности одредаба члана 25. Закона о изменама 
и допунама Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, број 36/18) и члана 2. Правилника из тачке 1. 

Образложење 

I 

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости одредбе 
члана 2. Правилника о изменама и допунама Правил-
ника о платама професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист”, број 13/17) и за оцену 
уставности одредаба члана 25. Закона о изменама и до-
пунама Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, 
број 36/18). 

Као разлог оспоравања члана 2. Правилника иници-
јатор наводи да је тим чланом измењен члан 2. став 1. 
Правилника о платама професионалних припадника Вој-
ске Србије, тако што је прописано да су у коефицијенту 
за обрачун и исплату плата садржане и накнаде тро-
шкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора, а што је супротно члану 82. Закона 
о Војсци Србије, којим је прописано да се коефицијент 
плате професионалног војног лица утврђује у односу на 
положај, чин, посебне услове службе, специфичну војну 
службу, одговорност, сложеност посла и друге услове 
службе у Војсци Србије, а не и да ће се у коефицијент 
урачунати и наведене накнаде трошкова. Даље се на-
води да је чланом 92. Закона о Војсци Србије било про-
писано право на накнаде појединих трошкова профе-
сионалном војном лицу и да ни одредбама тог члана 
није било прописано да ће се у обрачун плата урачу-
нати и накнада трошкова за исхрану у току рада и ре-
грес за коришћење годишњег одмора, да је тај члан из-
мењен чланом 25. Закона о изменама и допунама Закона 
о Војсци Србије („Службени гласник РС”, број 36/18) 
тако што је предвиђено да професионалном војном лицу 
__________ 
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припада накнада трошкова за исхрану у току рада и ре-
грес за коришћење годишњег одмора, када се за такву 
врсту накнаде стекну услови у буџету Републике Ср-
бије, у висини коју одреди Влада, те да и поред измене 
члана 92. Закона иницијатор сматра да је оспорени члан 
2. Правилника супротан члановима Закона о Војсци 
Србије којима је уређен обрачун плата професионал-
них припадника Војске Србије. У иницијативи се још 
наводи да оспорену одредбу није могуће применити 
ни у основном коефицијенту професионалног војног 
лица (који се састоји од коефицијента према положају 
и коефицијента према чину) ни у додатном коефици-
јенту (за посебне услове службе, за специфичну војну 
службу и за службу под отежаним условима) и да би ње-
ном евентуалном применом дошло до дискриминације 
међу припадницима Војске јер би износ спорних на-
кнада био директно сразмеран коефицијенту. На крају 
је предложено да Уставни суд донесе одлуку којом ће 
утврдити да одредбе члана 2. Правилника о изменама 
и допунама Правилника о платама професионалних 
припадника Војске Србије („Службени војни лист”, 
број 13/17) и члана 25. Закона о изменама и допунама 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, број 
36/18) нису у сагласности са Уставом. 

У одговору Министарства одбране на наводе из ини-
цијативе који се односе на оспорени Правилник истиче 
се да је одредбом члана 29. став 2. Посебног колектив-
ног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, 
бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) било предвиђено, између 
осталог, да су у коефицијенту, у складу са законом 
којим се уређује начин утврђивања плата државних 
службеника и намештеника, садржане и накнаде тро-
шкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора, да је одредбама члана 95. став 3. и 
члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије министру од-
бране дато овлашћење да уз сагласност Владе прописује, 
између осталог, коефицијенте за обрачун плате, услове 
и мерила за увећање и умањење плате, начин оствари-
вања и висину накнада путних и других трошкова и дру-
гих примања у Војсци Србије, те да је сагласно закон-
ском овлашћењу, а у циљу ближег одређења појма кое-
фицијент за обрачун плате и усклађивања са прописима 
који се примењују на државне службенике и намеште-
нике оспореном одредбом извршена допуна Правилника 
о платама. Истиче се и да су неосновани наводи ини-
цијативе о незаконитости оспорене одредбе, као и да, 
иако се предметне накнаде не обрачунавају и не иска-
зују посебно, оне су обухваћене у оквиру коефицијената 
за плате за све професионалне припаднике Војске Србије. 

Даље се наводи да је Законом о систему плата запо-
слених у јавном сектору питање спорних накнада уре-
ђено на другачији начин и да је Закон о Војсци Србије 
усклађен са тим законом, а да ће реализација законске 
одредбе отпочети након обезбеђења неопходних услова 
у буџету Републике, када ће се извршити и измена оспо-
рене одредбе Правилника. 

II 

У спроведеном претходном поступку Уставни суд 
је утврдио да је министар одбране, позивајући се на 
одредбе члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 

101/10 - др. закон, 10/15 и 88/15 - Одлука УС) донео оспо-
рени Правилник о изменама и допунама Правилника 
о платама професионалних припадника Војске Србије, 
на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број 
110-4096/2017 од 11. маја 2017. године. Правилник је 
објављен у „Службеном војном листу”, број 13/17, сту-
пио је на снагу осмог дана од дана објављивања, а при-
мењује се почев од обрачуна и исплате плата за април 
2017. године. Оспореним чланом 2. овог правилника, у 
члану 2. став 1. Правилника о платама професионалних 
припадника Војске Србије („Службени војни лист”, број 
10/17 - пречишћен текст) после речи „основицом за 
обрачун и исплату плате” тачка се замењује запетом и 
додају се речи: „при чему су у коефицијенту садржане 
и накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора.” Правилник о платама 
професионалних припадника Војске Србије је након 
тога у више наврата мењан и допуњаван, али члан 2. 
став 1. није обухваћен каснијим изменама и допунама, 
тако да у интегралном тексту гласи: „Плата професио-
налног припадника Војске Србије одређује се множењем 
коефицијента са основицом за обрачун и исплату плате, 
при чему су у коефицијенту садржане и накнаде тро-
шкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора”. 

Уставни суд је констатовао и да је оспореним чла-
ном 25. Закона о изменама и допунама Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, број 36/18) измењен и 
допуњен члан 92. Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10, 10/15 и 88/15 - 
Одлука УС), тако што су после става 1. додати нови 
ст. 2. и 3, којима је прописано да професионалном вој-
ном лицу припада накнада трошкова за исхрану у току 
рада и регрес за коришћење годишњег одмора, када се 
за такву врсту накнаде стекну услови у буџету Републике 
Србије, у висини коју утврди Влада и да изузетно од 
става 2. овог члана, уколико је исхрана током рада обез-
беђена на други начин, професионално војно лице не 
остварује по том основу право на накнаду трошкова. 
Поред тога, у досадашњем ставу 2, који постаје став 4, 
извршене су допуне тако што је прецизирано да накнаде 
трошкова из тог става припадају официру и подофициру 
који су у радном односу на неодређено време, а предви-
ђено је и право на накнаду дела трошкова у вези са ре-
шавањем стамбеног питања. Касније извршеним изме-
нама и допунама Закона о Војсци Србије наведене од-
редбе нису мењане. 

III 

С обзиром на то да Уставни суд оцену законитости 
општих аката врши у односу на важеће одредбе закона, 
за оцену законитости оспореног члана 2. Правилника 
од значаја су одредбе Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10, 10/15, 88/15 - 
Одлука УС, 36/18, 94/19 и 74/21 - Одлука УС) којима 
је прописано: да су професионални припадници Војске 
Србије професионална војна лица и цивилна лица на 
служби у Војсци Србије, да је професионални припадник 
Војске Србије у радном односу, да се на права и дужно-
сти професионалних војних лица и војних службеника 
који нису уређени овим или посебним законом или дру-
гим прописом примењују прописи о државним службе-
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ницима, општи прописи о раду и посебан колективни 
уговор за државне органе и да се на права и дужности 
војних намештеника који нису уређени овим законом 
или посебним законом или другим прописом примењују 
прописи о намештеницима, општи прописи о раду и 
посебан колективни уговор за државне органе (члан 8. 
ст. 1, 2, 5. и 6.); да професионално војно лице прима 
плату за дане односно часове свога рада, да се плата 
професионалног војног лица утврђује множењем коефи-
цијента са основицом за обрачун плате и да се у плату 
урачунавају порези и доприноси који се плаћају из плате 
(члан 81.); да се коефицијент плате професионалног вој-
ног лица утврђује у односу на положај, чин, посебне 
услове службе, специфичну војну службу, одговорност, 
сложеност посла и друге услове службе у Војсци Србије, 
сагласно потребама оперативне способности (члан 82.); 
да се због посебних услова под којима врши службу у 
Војсци Србије, а нарочито због учешћа на вежбама, лого-
ровањима, маневрима и узбунама, рада дужег од пуног 
радног времена, вршења службе дежурства и других об-
лика унутрашње службе, немогућности избора радног 
места и места службовања, премештаја, вршења службе 
у свим условима, као и због других ванредних ситуација 
проузрокованих потребама оперативне способности, 
професионалном војном лицу утврђује коефицијент за 
обрачун плате који је од 20% до 50% већи од коефи-
цијента који се утврђује на основу положаја и чина, а 
у оквиру средстава за плате обезбеђених у буџету Ре-
публике Србије намењеном за финансирање одбране, 
да се професионалном војном лицу, уз сагласност Владе, 
под условима из става 1. овог члана може утврдити кое-
фицијент већи од 50% од коефицијента који се утвр-
ђује на основу положаја и чина (члан 83. ст. 1. и 3.); 
да професионалном војном лицу припадају накнаде тро-
шкова за службено путовање, за рад на терену, долазак 
на посао и одлазак са посла, приликом вршења службе-
них послова и других материјалних трошкова којима је 
изложено у току вршења службе, да професионалном 
војном лицу припада накнада трошкова за исхрану у 
току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, када 
се за такву врсту накнаде стекну услови у буџету Репу-
блике Србије, у висини коју утврди Влада, да изузетно 
од става 2. овог члана, уколико је исхрана током рада 
обезбеђена на други начин, професионално војно лице 
не остварује по том основу право на накнаду трошкова 
(члан 92. ст. 1-3.); да Влада утврђује посебну основицу 
за обрачун плата професионалних војних лица, да мини-
стар одбране, уз сагласност Владе, прописује, између 
осталог, коефицијенте за обрачун плате, услове и ме-
рила за увећање и умањење плате, накнаде плате, ро-
кове за исплату, услове, начин остваривања и висину 
накнада путних и других трошкова и других примања 
у Војсци Србије (члан 95. ст. 1. и 3.); да Влада утврђује 
основицу за обрачун плата цивилних лица на служби 
у Војсци Србије, сагласно одредбама члана 95. став 1. 
овог закона и да министар одбране, уз сагласност Владе, 
уређује, између осталог, коефицијенте цивилних лица 
на служби у Војсци Србије, критеријуме и поступак за 
њихово оцењивање и напредовање, плату и увећања пла-
те, накнаде плате, рокове за исплату, накнаду путних и 
других трошкова и друга примања, сагласно одредбама 
овог закона које се односе на плате, накнаде и друга 
примања професионалних војних лица (члан 127.); да 
се на војне службенике и војне намештенике приме-

њују одредбе овог закона које се односе на професио-
нална војна лица, и то, између осталог, о обављању спе-
цифичне војне службе и службе под отежаним условима 
(члан 16.), о плати (члан 81.), о посебним условима под 
којима се врши служба (члан 83.), о увећаној плати 
(члан 84.), о накнади путних и других трошкова (чл. 92. 
и 93.), (члан 134. тач. 1, 7а, 7б, 7в и 9.). 

IV 

Из наведених законских одредаба следи да су еле-
менти за обрачун и исплату плата професионалних при-
падника Војске Србије, дакле и професионалних војних 
лица и цивилних лица на служби у Војсци Србије као 
две различите категорије запослених, прописани Зако-
ном о Војсци Србије и да су то коефицијент и основица 
(којом се множи коефицијент), с тим што се у плату ура-
чунавају и порези и доприноси који се плаћају из плате. 
Законом су прописани и критеријуми за утврђивање 
коефицијената професионалних војних лица (положај, 
чин, посебни услови службе, специфична војна служба, 
одговорност, сложеност посла и други услови службе 
у Војсци Србије, сагласно потребама оперативне спо-
собности - члан 82.), при чему се критеријум посебни 
услови службе и по основу њега предвиђено увећање 
коефицијента примењују и на цивилна лица на служби 
у Војсци Србије, а министар одбране овлашћен је да, уз 
сагласност Владе, прописује коефицијенте за обрачун 
плате професионалних припадника Војске Србије. За-
коном није прописано да су у коефицијенту садржане 
и накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење 
годишњег одмора, а такву одредницу не садржи ни 
Закон о платама државних службеника и намештеника 
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 
99/10, 108/13, 99/14, 95/18 и 14/22), који се супсидијарно 
примењује и на професионалне припаднике Војске Ср-
бије. 

Поред плата, Законом су уређена и друга примања, 
укључујући и право на накнаду путних и других тро-
шкова, при чему се одредбе о накнади трошкова при-
мењују на све професионалне припаднике Војске Ср-
бије. У оквиру накнада трошкова, између осталог, пред-
виђене су и накнада за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора, када се за такву врсту на-
кнаде стекну услови у буџету Републике Србије, а у ви-
сини коју утврди Влада (члан 92. став 2.). Са друге 
стране, министар је овлашћен да прописује, уз сагла-
сност Владе, услове, начин остваривања и висину на-
кнада путних и других трошкова и других примања у 
Војсци Србије (члан 95. став 3.). То значи, као прво, да је 
правни основ за обрачун и исплату спорних накнада акт 
Владе о висини тих накнада, који према наводима из од-
говора доносиоца оспореног Правилника још није донет. 
Као друго, овлашћење министра да прописује услове, 
начин остваривања и висину накнада путних и других 
трошкова и других примања не односи се на висину на-
кнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за ко-
ришћење годишњег одмора. С тим у вези, Уставни суд 
констатује и да Закон о систему плата запослених у јав-
ном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 
113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21) такође садржи 
одредбу према којој висину накнада трошкова за исхрану 
у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора 
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утврђује Влада, након што се за такву врсту накнаде тро-
шкова стекну услови у буџету Републике Србије (члан 
32. став 3.), с тим што је примена овог закона одложена 
за 1. јануар 2025. године. 

Међутим, иако ни Законом о Војсци Србије ни Зако-
ном о платама државних службеника и намештеника није 
прописано да су у коефицијенту за обрачун и исплату 
плате садржане и накнаде трошкова за исхрану у току 
рада и регрес за коришћење годишњег одмора, оспоре-
ном одредбом члана 2. Правилника прописано је да су 
у коефицијенту садржане и те накнаде. С обзиром на то 
да су Правилником о платама професионалних припад-
ника Војске Србије утврђени и коефицијенти, оспорена 
одредба подразумева да је у утврђеним коефицијен-
тима садржан и део коефицијента на име спорних на-
кнада, што даље значи да је утврђена и висина спор-
них накнада. Уставни суд констатује да и сам доно-
силац оспореног акта у одговору на наводе из иници-
јативе истиче да, иако се предметне накнаде не обра-
чунавају и не исказују посебно, оне су обухваћене у 
оквиру коефицијената за плате за све професионалне 
припаднике Војске Србије. Имајући у виду да акт Владе 
о висини накнаде трошкова за исхрану у току рада и 
регреса за коришћење годишњег одмора није донет, 
Уставни суд је оценио да се не може сматрати да је оспо-
реном одредбом члана 2. Правилника уређен само на-
чин остваривања тих накнада у складу са законским 
овлашћењем министра, већ она по својој суштини сама 
по себи представља правни основ за остваривање права 
на наведене накнаде. Стога је Уставни суд оценио да 
оспорена одредба члана 2. Правилника није у сагла-
сности са одредбом члана 92. став 2. Закона о Војсци 
Србије, па је одлучио као у тачки 1. изреке. За оцену 
Уставног суда нису од значаја наводи из одговора доно-
сиоца Правилника да је оспорена одредба усклађена са 
Посебним колективним уговором за државне органе 
(„Службени гласник РС”, бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), 
будући да је питање плата, накнада трошкова и других 
примања у Војсци Србије уређено Законом о Војсци 
Србије и да Суд у поступку нормативне контроле оп-
штих аката оцену њихове законитости врши у односу на 
важеће одредбе закона. Уставни суд додатно указује 
да ни важећи Посебан колективни уговор за државне 
органе („Службени гласник РС”, бр. 38/19 и 55/20) не 
садржи одредбу да су у коефицијенту за обрачун и ис-
плату плата садржане и накнаде трошкова за исхрану 
у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. 

Како је у претходном поступку правно стање потпу-
но утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 
основ за одлучивање, Уставни суд је одлучио без доно-
шења решења о покретању поступка, сагласно одредби 
члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гла-
сник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - Одлука УС, 40/15 
- др. закон и 103/15). 

Поводом оспоравања уставности одредаба члана 2. 
Правилника и члана 25. Закона о изменама и допунама 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, број 
36/18), Уставни суд је утврдио да иницијатор не наводи 
одредбе Устава у односу на које тражи оцену устав-
ности, нити уставноправне разлоге из којих се тражи 
оцена њихове уставности, па како формално истицање 
захтева за оцену уставности не може имати значење 
иницијативе за покретање поступка, то је у овом делу, 

одлучујући као у тачки 2. изреке, иницијативу одбацио, 
сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 7) Закона о 
Уставном суду, јер нису испуњене претпоставке за вође-
ње поступка и одлучивање. 

Полазећи од свега изложеног, на основу одредаба 
члана 42а став 1. тачка 2), члана 45. тачка 4) и члана 47. 
став 2. Закона о Уставном суду и члана 89. Пословника 
о раду Уставног суда („Службени гласник РС”, број 
103/13), Уставни суд је донео Одлуку као у изреци. 

На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 2. 
Правилника о изменама и допунама Правилника о пла-
тама професионалних припадника Војске Србије, наве-
деног у изреци, престаје да важи даном објављивања 
Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
Број ИУо-99/2020 
У Београду, 20. маја 2022. године 

Председник Уставног суда 
Снежана Марковић, с.р. 

389. 
Н А Р Е Д Б А  број 3280-1 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставник 
КОСТИЋ Радоша МИЛАН. Унапређује се са даном 18. 
марта 2022. године. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

390. 
Н А Р Е Д Б А  број 3281-1 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
ДРОБЊАК Владана СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 7. марта 2022. године. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 
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391. 
Н А Р Е Д Б А  број 3257-5 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 19. 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
РАДЕНОВИЋ Живка СЛАВКО. Унапређује се са даном 
6. априла 2022. године. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

392. 
Н А Р Е Д Б А  број 3762-1 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 19. 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставници: 
ГРДИНИЋ Ћира ДАРКО. Унапређује се са даном до-
ношења наредбе; 
МАКСИМОВИЋ Владимира ПЕРИЦА. Унапређује се 
са даном 23. априла 2022. године; 
НЕДИЋ Николе РАДЕ. Унапређује се са даном 23. апри-
ла 2022. године; 
РИСТИЋ Станише ЗОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
ГВОЗДЕНОВ Станише ЛАЗАР. Унапређује се са да-
ном доношења наредбе; 
РИСТИЋ Јована ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
доношења наредбе; 
СОВРЛИЋ Јеремије СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном доношења наредбе; 
СРЕДОЈЕВИЋ Милоша ВЕРАН. Унапређује се са даном 
доношења наредбе; 
ТОДОРОВИЋ Првослава МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном доношења наредбе; 
ЦВЕТКОВИЋ Јовице ДРАГОСЛАВ. Унапређује се са 
даном доношења наредбе; 
у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
КОВАЧЕВИЋ Живе АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном доношења наредбе; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне службе 
старији водник 
МИЛАНОВИЋ Вујадина ЉУБОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

393. 
Н А Р Е Д Б А  број 1457-1 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ 

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 9. 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 

капетану техничке службе 
МАРИЋ Анђелка АЛЕКСАНДРУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

394. 
Н А Р Е Д Б А  број 3051-2 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 6. АПРИЛА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

воднику телекомуникација 
СИМОНОВИЋ Милана ДРАГАНУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

395. 
Н А Р Е Д Б А  број 3292-4 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 21. 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 информатичке службе 
ЦВЕТКОВИЋ Вукадина ВЛАДАНУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 
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396. 
Н А Р Е Д Б А  број 4053-1 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 28. АПРИЛА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику  
ВЕЉИЋ Славка РАТКУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

397. 
Н А Р Е Д Б А  број 4057-1 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 28. АПРИЛА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику  
ПОПОШИЛОВ Милорада БИСЕРКИ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

398. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-14 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 21. 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника прве класе ваздушног осматрања и 
јављања 
заставници: 
АНДРЕЈЕВИЋ Николе МАРЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
ТРМЧИЋ Милољуба ДАНКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
АНТИЋ Жике ВЛАДИЦА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин заставника техничке службе 
старији водници прве класе: 
АРСЕНИЈЕВИЋ Милана СРЕЋКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
КРИВОКАПИЋ Живанка РАДА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
у чин старијег водника прве класе артиљеријско- 
-ракетних јединица за противваздухопловна дејства 
старији водници: 
БУКУР Јована ГОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ГРУЈИЋ Момира НЕНАД. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЂУРИЋ Вељка ОЛИВЕР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЂУСИЋ Милована МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
КАРАПАНЏИЋ Зорана БРАТИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2022. године; 
ЛАЗАРЕВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2022. године; 
МИЛЕНОВ Раде САША. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
МИЉКОВИЋ Драгољуба ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
МИТРОВСКИ Славејка ИГОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ПАНИЋ Борислава МИЛАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЦВЕЈИЋ Миодрага БОБАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин старијег водника прве класе ваздушног осма-
трања и јављања 
старији водници: 
ИЛИЋ Василија СТЕВИЦА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЛАЗОВИЋ Милана ДАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године;  
ПОПОВИЋ Исаила ИВАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин старијег водника прве класе телекомуникација 
старији водници: 
БЈЕЛОБАБА Ђура ЗОРАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
БОГДАНОВИЋ Радована ИСИДОРА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
у чин старијег водника прве класе саобраћајне службе 
старији водници: 
ВИШЊИЋ Душана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
МИРКОВИЋ Милоша МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
ПЕЈОВИЋ Миладина МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
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СИМИОНИДИС Мирослава МИЛАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 

399. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-16 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе информатичке службе 
заставник 
ЈАСНИЋ Вукомана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 7. априла 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 

400. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-17 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставници: 
БОГДАНОВСКИ Трајка МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2022. године; 
МИЛИВОЈЕВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
МИЛОСАВЉЕВИЋ ВЕЉКОВИЋ Будимира МАРИНА. 
Унапређује се са даном 23. априла 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 

401. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-19 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 13. MAJA 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) 

у н а п р е ђ у ј e  с е  

у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
МАКСИМОВИЋ Николе ДРАГИША. Унапређује се са 
даном 15. априла 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 

402. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-21 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 18. MAJA 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) 

у н а п р е ђ у ј e  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе  
заставник 
ЖДРАЛИЋ Момчила ДАНИЛО. Унапређује се са даном 
4. маја 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 

403. 
Н А Р Е Д Б A  број 17960-1 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 26. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
старији водник прве класе 
СПАСОВ Звонка НЕНАД. Унапређује се са даном 14. 
марта 2022. године; 
у чин заставника телекомуникација 
старији водник прве класе 
ДЕЛИЋ Миодрага ДАРКО. Унапређује се са даном 28. 
фебруара 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 
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404. 
Н А Р Е Д Б A  број 15540-2 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАЈА 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 

поручнику финансијске службе 
МАЛИЏА Саше ДЕЈАНУ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 

405. 
Н А Р Е Д Б A  број 17013-2 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАЈА 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 артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 
УРОШЕВИЋ Бобана МАРКУ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић с. р. 
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