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На основу члана 63. тачка 7) Закона о науци и ис-
траживањима („Службени гласник РС”, број 49/19) и 
члана 10. тачка 6) Статута Војногеографског института 
(„Службени војни лист”, бр. 11/16 и 2/22), директор 
Војногеографског института – „Генерал Стеван Бошко-
вић” доноси  

 
П Р А В И Л Н И К 

О СТИЦАЊУ НАУЧНИХ, ИСТРАЖИВАЧКИХ И 
СТРУЧНИХ ЗВАЊА У ВОЈНОГЕОГРАФСКОМ 
ИНСТИТУТУ – „ГЕНЕРАЛ СТЕВАН БОШКОВИЋ” 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак стицања 
научних, истраживачких и стручних звања у Војноге-
ографском институту – „Генерал Стеван Бошковић” 
(у даљем тексту: Институт). 

Члан 2. 

На поступак избора и реизбора у научна, истражи-
вачка и стручна звања, начин вредновања и квантитатив-
ног исказивања научноистраживачких резултата, као 
и на друга питања у вези са стицањем и трајањем науч-
них и истраживачких звања у Институту примењују се 
одредбе Закона о науци и истраживањима (у даљем тек-
сту: Закон), Правилника о стицању истраживачких и на-
учних звања („Службени гласник РС”, брoj 159/20 – у да-
љем тексту: Правилник) и овог правилника. 

II. НАУЧНА, ИСТРАЖИВАЧКА 
 И СТРУЧНА ЗВАЊА 

Члан 3. 

Истраживач је лице са најмање високом стручном 
спремом, односно са најмање завршеним основним ака-
демским студијама, које ради на научноистраживачким 
и развојним пословима и које је изабрано у звање, у 
складу са Законом и овим правилником. 

Члан 4. 

Право на стицање научних и истраживачких звања, 
као и на реизбор у ова звања, имају лица која испуњавају 
услове предвиђене одредбама Закона, Правилника и овог 
правилника. 

Члан 5. 

Зависно од остварених резултата у научноистражи-
вачком раду, истраживач у Институту може, у складу са 
Законом и овим правилником, стећи научно звање: науч-
ни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник; 
истраживачко звање: истраживач  приправник и истра-
живач  сарадник и стручно звање: стручни сарадник, 
виши стручни сарадник и стручни саветник. 

1. Научна звања 

Члан 6. 

Звање научни сарадник може стећи истраживач који 
има академски назив доктора наука и објављене и ре-
цензиране научне радове и друге научноистраживачке 
резултате сагласно члану 76. став 5. Закона и члану 9. 
Правилника, и који укупним научним радом показује да 
је оспособљен за самосталан научноистраживачки рад.  

Члан 7. 

Звање виши научни сарадник може стећи истражи-
вач који има академски назив доктора наука и објављене 
и рецензиране научне радове и друге научноистраживач-
ке резултате сагласно члану 76. став 6. Закона и члану 10. 
Правилника, и који укупним научним радом и квалите-
том научноистраживачког рада доприноси развоју одго-
варајуће научне области. 

Члан 8. 

Звање научни саветник може стећи кандидат који 
има академски назив доктора наука и објављене и ре-
цензиране научне радове и друге научноистраживачке 
резултате сагласно члану 76. став 7. Закона и члану 11. 
Правилника, и који је квалитетом научноистраживачког 
рада остварио значајан утицај на развој научних области 
Института. 
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2. Истраживачка звања 

Члан 9. 

Звање истраживач  приправник стиче кандидат 
који има завршен други степен академских студија који 
му омогућава упис на докторске академске студије, са 
просечном оценом најмање осам (8) и има уписане док-
торске студије. 

Истраживач  приправник бира се на период од три 
године, а звање стиче одлуком Научног већа Инсти-
тута (у даљем тексту: Веће). 

Члан 10.  

Звање истраживач  сарадник може стећи канди-
дат који је у статусу студента докторских академских 
студија, који има пријављену тему докторске дисерта-
ције, а који је претходне степене студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам (8), који се 
бави научноистраживачким радом и има бар један обја-
вљен рецензиран научни рад, а да раније није био биран 
у звање истраживач  сарадник. 

Истраживач  сарадник бира се на период од четири 
године, без права на реизбор, а звање стиче одлуком 
Већа на основу извештаја комисије коју је то веће име-
новало. 

3. Стручна звања 

Члан 11. 

Стручно звање из члана 5. овог правилника може 
стећи лице са високом стручном спремом, односно 
завршеним студијама другог степена, којe је запослено 
и ради на научним и истраживачко-развојним посло-
вима у Институту, а није бирано у истраживачка и на-
учна звања и има објављен одговарајући број научних, 
односно стручних радова, или патентом заштићене про-
наласке и остварене резултате у истраживачко-развој-
ном раду. 

Стручна звања могу стећи лица из става 1. овог члана 
која имају одговарајући број научноистраживачких ре-
зултата. Научноистраживачки резултати дефинисани су 
Правилником. 

Звање стручног сарадника може стећи лице које има 
најмање два поена из категорија: М33, М50, М63 или 
један рад из категорије М20. 

Звање вишег стручног сарадника може стећи лице 
које има најмање четири (4) поена у току пет година 
из категорија: М20, М33 и М50.  

Звање стручног саветника може стећи лице које има 
најмање осам (8) поена у току пет година из категорија: 
М20, М33, М50 и М80. 

У поступку стицања звања виши стручни сарадник 
и стручни саветник након извршеног реизбора у прет-
ходно стручно звање узимају се у обзир остварени резул-
тати од тренутног стицања претходног стручног звања, 
а не од реизбора. 

III. ПОСТУПАК ИЗБОРА И РЕИЗБОРА У ЗВАЊА 

1. Право подношења захтева 

Члан 12. 

Лице које испуњава услове прописане Законом може 
поднети Институту, односно Већу захтев за утврђивање 
предлога за стицање истраживачког или научног звања.  

Изузетно, лице из става 1. овог члана може поднети 
захтев за стицање истраживачког или научног звања и 
другом институту, односно факултету, под условом да 
Веће није компетентно за научну област лица и уз обра-
зложено мишљење Већа. 

Запослени у Институту који испуњава услове из 
члана 11. овог правилника може поднети Већу захтев 
за стицање стручног звања.  

Уз захтев за стицање истраживачког или научног 
звања прилажу се докази о испуњености услова за избор 
у истраживачко или научно звање. 

Захтев за стицање истраживачког или научног звања 
може поднети и лице које у моменту подношења зах-
тева није запослено у Институту. 

Члан 13. 

Поступак за избор у научно или истраживачко и 
стручно звање покреће Веће у року од 30 дана од дана 
подношења захтева за стицање истраживачког или на-
учног и стручног звања.  

2. Спровођење поступка 

Поступак стицања научних звања 

Члан 14. 

Ради спровођења поступка за стицање научног зва-
ња, Веће приликом покретања поступка за стицање на-
учног звања образује Комисију за оцену испуњености 
услова за избор у научно звање од најмање три члана 
који имају научно или наставно звање у научној обла-
сти у којој кандидат стиче звање.  

Веће утврђује предлог за стицање научног звања, у 
року од 90 дана од дана покретања поступка. У случају 
да Веће, на одржаној седници не утврди предлог, канди-
дат, уз одговарајући доказ има право да поднесе захтев 
за избор у звање матичном научном одбору, односно Ко-
мисији за стицање научних звања, зависно од звања у 
које се бира, с тим што задржава постојеће звање до 
окончања поступка. 

Комисија за оцену испуњености услова за избор у 
научно звање, у року од 30 дана од дана када је обра-
зована, подноси Већу извештај.  

Члан 15. 

Комисија за оцену испуњености услова за избор 
у научно звање подноси Већу извештај, који садржи:  

1) биографске податке о кандидату; 
2) комплетну кандидатову библиографију са пот-

пуним референцама разврстаних према катего-
ријама научног рада (М коефицијенти), уз јасну 
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назнаку периода за који се кандидатов научни 
допринос оцењује (код избора у виша научна 
звања у односу на претходни избор у звање); 

3) анализу радова који кандидата квалификују у 
предложено звање; 

4) цитираност кандидатових објављених радова; 
5) оцену самосталности кандидата уз детаљно обра-

зложење; 
6) све видове кандидатовог ангажовања у руково-

ђењу научним радом и његовог доприноса уна-
пређењу научног и образовног рада у области за 
коју се бира; 

7) оцену успешности руковођења научним радом; 
8) табеларни преглед кандидатових научних ре-

зултата; 
9) увид у кандидатову делатност на образовању и 

формирању научних кадрова; 
10) закључак са предлогом за одлучивање упућен 

Већу, са назнаком научне области из које кан-
дидат стиче звање; 

11) попуњен и потписан резиме извештаја; 
12) прилоге којима се могу документовати наводи 

у извештају (монографије, позив за пленарно 
предавање, техничка решења и патенти итд.), 
а пре свега они који су од пресудног значаја за 
задовољење услова. 

Извештај Комисије за оцену испуњености услова за 
избор у научно звање биће доступан јавности најмање 
30 дана пре доношења одлуке Већа. 

Члан 16. 

О стицању научног звања одлучују чланови Већа 
који су у истом или вишем научном звању или еквива-
лентном наставном звању у односу на звање у које се 
бира кандидат.  

Одлуку о предлогу за избор у научно звање Веће 
доноси већином од укупног броја чланова који одлучују 
о избору у научно звање.  

Број чланова Већа који одлучују о предлогу за избор 
у научно звање не може бити мањи од седам. 

Члан 17. 

Веће доставља одговарајућем матичном одбору од-
луку о утврђивању предлога за избор oдносно реизбор 
у научно звање, уз следећу документацију: 

1) утврђен предлог Већа за стицање научног звања 
кандидата; 

2) извод из записника са седнице Већа, на којој је 
утврђен предлог одлуке за стицање научног звања;  

3) извештај Комисије за оцену испуњености услова 
за избор у научно звање; 

4) диплому о стеченом научном степену доктора 
наука или уверење о одбрањеној докторској ди-
сертацији (до промоције кандидата); 

5) одлуку о стицању претходног научног звања (код 
избора у више научно звање или реизбора у науч-
но звање); 

6) доказ да је извештај био доступан јавности у року 
предвиђеним Законом; 

7) резиме извештаја о кандидату за стицање научног 
звања. 

Поступак стицања истраживачких и стручних звања 

Члан 18. 

Ради спровођења поступка за стицање звања истра-
живач – приправник, Веће утврђује испуњеност услова 
за избор и доноси одлуку о избору у звање истраживач 
– приправник. 

Ради спровођења поступка за стицање звања истра-
живач – сарадник, Веће покреће поступак за избор у 
звање и образује комисију од најмање три члана који 
имају научно звање у научној области у којој кандидат 
стиче звање. 

Ради спровођења поступка за стицање стручних зва-
ња, Веће приликом покретања поступка за избор у 
звање образује комисију од најмање три члана који 
имају научно звање у научној области у којој кандидат 
стиче звање. 

Комисија за избор у звање истраживач – сарадник 
и за избор у стручна звања у року од 30 дана од дана када 
је образована подносу Већу извештај. 

Члан 19. 

Извештај Комисије за избор у истраживачко звање 
истраживач  сарадник садржи:  

1) биографске податке о кандидату у којима се на-
воде стечене квалификације и звања са датумима 
њиховог стицања, кретања у служби, обављене 
специјализације, научна и стручна признања, на-
граде, активности на образовању и усавршавању 
кадрова, учешћа у међународној сарадњи и друго; 

2) преглед научног, односно стручног рада канди-
дата који садржи податке о начину учествовања 
у реализацији научноистраживачких или струч-
них и развојних задатака и пројеката; 

3) оцену научног, односно стручног рада за претход-
ни изборни период; 

4) оцену о томе да ли су испуњени услови за сти-
цање звања која садржи библиографију радова 
са пуним референцама груписаним према Пра-
вилнику (М коефицијенти); 

5) предлог одлуке Већу за одлучивање. 
Извештај Комисије за избор у истраживачко звање 

истраживач  сарадник биће доступан јавности најмање 
30 дана пре доношења одлуке Већа. 

Извештај Комисије за избор у стручно звање са-
држи: 

1) биографске податке о кандидату у којима се на-
воде стечене квалификације и звања са датумима 
њиховог стицања, кретања у служби, обављене 
специјализације, научна и стручна признања, на-
граде, активности на образовању и усавршавању 
кадрова, учешћа у међународној сарадњи и друго; 

2) преглед научног, односно стручног рада канди-
дата који садржи податке о начину учествовања 
у реализацији научноистраживачких или струч-
них и развојних задатака и пројеката; 
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3) оцену научног, односно стручног рада за прет-
ходни изборни период; 

4) оцену о томе да ли су испуњени услови за сти-
цање звања која садржи библиографију радова 
са пуним референцама груписаним према Пра-
вилнику (М коефицијенти); 

5) предлог одлуке Већу за одлучивање. 
Извештај Комисије за избор у стручно звање биће 

доступан јавности најмање 30 дана пре доношења одлуке 
Већа. 

Члан 20. 

Одлуку о избору у истраживачка и стручна звања 
доноси Веће већином од укупног броја својих чланова. 

Члан 21. 

Одлуку о стицању звања истраживач – приправник 
доноси Веће на истој седници на којој се захтев разматра. 

Одлуку о стицању звања истраживач – сарадник 
доноси Веће у року од 90 дана од дана када је на сед-
ници Већа покренут поступак за избор у то звање. 

Веће доноси Одлуку о стицању стручних звања у 
року од 90 дана од дана када је на седници Већа покре-
нут поступак за избор у то звање. 

Уколико Веће не донесе Одлуку о стицању звања 
истраживач – сарадник у року из става 1. овог члана, 
лице које се бира у звање може у року од 15 дана да под-
несе приговор надлежном матичном научном одбору. 

Надлежни матични научни одбор у року од 30 дана 
од дана пријема приговора прихвата или одбија при-
говор. 

Ако надлежни матични научни одбор прихвати при-
говор, образује комисију која понавља поступак избора 
у звање. 

Надлежни матични научни одбор доноси коначну 
одлуку о стицању звања истраживач – сарадник из става 
2. овог члана, најкасније 90 дана од дана пријема приго-
вора. 

Члан 22. 

Избором у научно, односно истраживачко звање ис-
траживач стиче право уписа у Регистар истраживача у 
складу са Законом. 

Избором у стручно звање истраживач стиче права, 
обавезе и одговорности у складу са Одлуком о избору 
у стручно звање. 

Трајање научних, истраживачких и стручних звања и 
поступак реизбора 

Члан 23. 

Трајање научних и истраживачких звања и поступак 
реизбора спроводи се у складу са Законом, Правилни-
ком и овим правилником. 

Стручна звања стручни сарадник и виши стручни 
сарадник стичу се за период од пет година, са могућ-
ношћу реизбора без ограничења.  

Звање стручни саветник је трајно, осим ако истра-
живач не поднесе захтев за истраживачким звањем.  

Кандидат коме је престало да важи стручно звање, 
бира се у стручно звање стручни сарадник на основу 
резултата остварених у претходних пет година. Даља 
стручна звања стиче у складу са овим правилником. 

Члан 24. 

Кандидат може да се бира у стручно звање које није 
непосредно по редоследу звања утврђених овим пра-
вилником (прескакање стручних звања). У том слу-
чају кандидат треба да испуни минималне квантита-
тивне резултате из члана 11. овог правилника за свако 
стручно звање за које није био биран појединачно.  

Услови из става 1. овог члана морају бити испуњени 
и за кандидата који је претходно био биран у стручно 
звање, ако је у моменту покретања поступка за прескака-
ње звања, то звање истекло. 

Члан 25. 

Стечена научна, истраживачка и стручна звања ис-
траживача престају да важе у складу са Законом, Пра-
вилником и овим правилником. 

Поступак одузимања научних и истраживачких зва-
ња уређен је Законом и Правилником.  

Стечена стручна звања престају да важе: 
1) истеком рока на који је истраживач изабран или 

реизабран; 
2) избором у више звање; 
3) одузимањем звања на основу посебне одлуке 

Већа. 
Стручно звање може се одузети: 
1) ако се сазнају нове чињенице, односно појаве до-

кази из којих произлази да у тренутку избора у 
звање кандидат није испуњавао услове пропи-
сане овим правилником; 

2) ако се утврди да научни или стручни радови на 
основу којих је кандидат изабран у звање пред-
стављају плагијат или садрже другу врсту етич-
ких огрешења (радови су погрешни, а нису дате 
накнадне исправке и др.). 

Поступак одузимања стручног звања може покре-
нути Веће, као и лице које има има научно, истражи-
вачко или стручно звање. 

Поступак из става 5. овог члана покреће се подно-
шењем образложеног захтева Већу, са приложеним до-
казима и документацијом којима се поткрепљују чиње-
нице за одузимање звања. 

Одлуку о одузимању звања доноси Веће. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 26. 

Поступци који су започети за стицање научних, од-
носно истраживачких звања према прописима који су 
важили до дана ступања на снагу овог правилника окон-
чаће се по тим прописима, у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог правилника. 

После истека рока из става 1. овог члана, започети и 
нови поступци за стицање научних, односно истражива-
чких звања, окончаће се у складу са овим правилником. 
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Лица која су стекла научна звања до ступања на 
снагу овог правилника задржавају то звање за период 
на који су изабрана. 

Члан 27. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о поступку за стицање научних, 
истраживачких и стручних звања у Војногеографском 
институту („Службени војни лист”, број 15/16). 

Члан 28. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”.  
 
Број 13-154  
У Београду, 25. августа 2022. године  

Директор  
пуковник  
др Дејан Ђорђевић, с. р. 

586. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-787 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. АВГУСТА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског потпуковника 
мајор 
ИЛИЋ Милорада БОБАН. Унапређује се са даном 8. 
јула 2022. године; 

у чин инжињеријског потпуковника 
мајор 
САВИЋ Томислава ДАВОР. Унапређује се са даном 
8. јула 2022. године. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

587. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-794 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС) и 
члана 24. у вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон) 

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

водник јединица за електронска дејства 
РАКОЧЕВИЋ Петра СТЕФАН. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

588. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-795 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС) и 
члана 24. у вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон) 

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину потпоручника техничке службе  
ШУЋАК Милана АЛЕКСАНДАР. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

589. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-788 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. АВГУСТА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику телекомуникација  
МИТИЋ Станимира ДРАГАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

590. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-789 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. АВГУСТА 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) 
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику  
ОСТОЈИЋ Рајка САШИ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

591. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-798 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 18. АВГУСТА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе  
МАРЈАНОВИЋ Сибина ГОРАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

592. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-801 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 22. АВГУСТА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском заставнику  
СТОЈАНОВИЋ Јордана СРЂАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

593. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-803 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. АВГУСТА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 
ЈОВАНОВИЋ Борисава МИРОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

594. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-805 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. АВГУСТА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском заставнику прве класе  
ЗАРИЋ Миладина МИРОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

595. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-263 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 21. 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) 

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

у чин пешадијског капетана прве класе 
капетани: 
ЖИВКОВИЋ Јована МИХАЈЛО. Унапређује се са даном 
23. априлa 2022. године; 
МЕНКОВИЋ Слађана ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са да-
ном 23. априлa 2022. године; 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Горана МИЛАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2022. године; 
ФАЗЕКАШ Фрање ИГОР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин пешадијског капетана 
поручник 
РАДОЊИЋ Небојше СТЕФАН. Унапређује се са даном 
23. априлa 2022. године; 
у чин пешадијског поручника 
потпоручник 
КОМНЕНОВИЋ Винка ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априлa 2022. године; 
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у чин капетана прве класе оклопних јединица 
капетани: 
БИСЕРЧИЋ Богољуба СТЕФАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
СТЕФАНОВИЋ Мирослава САША. Унапређује се са 
даном 23. априлa 2022. године; 
у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
СИНАДИНОВИЋ Јовице ДУШАН. Унапређује се са 
даном 23. априлa 2022. године; 
у чин инжињеријског капетана прве класе 
капетан 
ПЕРИШИЋ Божимира МЛАДЕН. Унапређује се са да-
ном 23. априлa 2022. године; 
у чин поручника јединица за електронска дејства 
потпоручник 
МАНЧИЋ Ратка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априлa 2022. године; 
у чин капетана прве класе телекомуникација 
капетани: 
ДРАГУТИНОВИЋ Небојше РАДИЦА. Унапређује се 
са даном 23. априлa 2022. године; 
МИРКОВ Јована ДАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априлa 2022. године; 
РОШКО Елиса ВЛАДАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин поручника телекомуникација 
потпоручник 
КОСТИЋ Гојка АЛЕКСАНДРА. Унапређује се са даном 
23. априлa 2022. године; 
у чин капетана прве класе информатичке службе 
капетан 
АНДРИЋ Благоја АНА. Унапређује се са даном 23. 
априлa 2022. године; 
у чин капетана прве класе финансијске службе 
капетан 
РАДОВАНОВИЋ Верољуба МИЛОШ. Унапређује се 
са даном 23. априлa 2022. године; 
у чин капетана финансијске службе 
поручник 
ВИДИЋ Радивоја БОБАН. Унапређује се са даном 23. 
априлa 2022. године; 
у чин капетана прве класе правне службе 
капетани: 
ВЕЛИЧКОВИЋ Милована МАРИЈА. Унапређује се са 
даном 23. априлa 2022. године; 
НОВАКОВИЋ Томислава ЈЕЛЕНА. Унапређује се са 
даном 23. априлa 2022. године; 
у чин капетана прве класе техничке службе 
капетан 
РАДОЊИЋ Младена МИЛОШ. Унапређује се са даном 
23. априлa 2022. године; 
у чин капетана техничке службе 
поручник 
БОГДАНОВИЋ Драгана ЗОРАНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 

у чин интендантског поручника 
потпоручник 
ЗДРАВКОВИЋ Љубише МАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априлa 2022. године; 
у чин санитетског капетана 
поручник 
НИКОЛИЋ Драгана ЈОВАНА. Унапређује се са даном 
23. априлa 2022. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

596. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-266 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 6. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 
 

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) 

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

у чин заставника прве класе артиљеријско-ракетних  
јединица за противваздухопловна дејства 
заставник 
ШУЋУР Бранка МЛАДЕН. Унапређује се са даном 6. 
мајa 2022. године; 
у чин заставника прве класе телекомуникација 
заставник 
ЂОРЂЕВИЋ Милисава ЖИКИЦА. Унапређује се са да-
ном 6. мајa 2022. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

597. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-311 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 23. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана прве класе 
капетан 
МИЈАЛКОВИЋ Драгише БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
у чин пешадијског капетана 
поручници: 
ДЕЛИЋ Томице АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ЈОВИЋ Мирослава ДРАГАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
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КРТИНИЋ Милке МИЛОШ. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЛАПЧЕВИЋ Слађана ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
МИКИЋ Ненада СЕНКА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ПАНИЋ Слободана МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ПЕТРОВИЋ Ненада КРИСТИНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
ПЛАТИША Недељка ТАТЈАНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
РАДИЧЕВИЋ Владана ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
СТОЈАНОВИЋ БЈЕЛЧЕВИЋ Блаже МИЛИЦА. Уна-
пређује се са даном 23. априла 2022. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Саше МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ЧАНОВИЋ Драгана ВУК. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЧАНОВИЋ Зорана КРИСТИНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
ШЕСТОВИЋ Бошка САВО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин капетана прве класе оклопних јединица 
капетан 
СПАСИЋ Томице МАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин капетана оклопних јединица 
поручници: 
ВЕЗИРОВИЋ Симе НЕМАЊА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ЈОВАНОВИЋ Миодрага НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
КРАГОВИЋ Раденка ВУКОМАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
РАДЕКА Милана НОВАК. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
РАДЕНКОВИЋ Горана ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
ТРАЈКОВИЋ Миодрага МИЛАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
у чин инжињеријског капетана 
поручници: 
МАТИЋ Звонимира ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Зорана НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
у чин капетана телекомуникација 
поручници: 
ВЕЉАНОВСКА Драгана АНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ВИДАКОВИЋ Данка СТРАХИЊА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
КОСТИЋ Предрага АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
у чин капетана финансијске службе 
поручник 
СТАНКОВИЋ Мирослава МАРИЈА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 

у чин капетана правне службе 
поручници: 
МИТРОВИЋ Томислава СТЕФАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
РАДОЈЕВ Зорана БОЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин капетана верске службе 
поручници: 
ВУКОВИЋ Зорана ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ГАНИЋ Милана ИВАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
у чин капетана техничке службе 
поручници: 
БАЈИЋ Милорада НАДА. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
БИЈЕЛИЋ Ненада ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ВИДАКОВИЋ Стевана ЖЕЉКА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ГАЈИЋ Добривоја ПЕТАР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ЂУРЂЕВИЋ Душана ПЕТАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ЗЛАТКОВ Петра АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
ЈАНЧИЋ Борисава КАТАРИНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
МАРКОВИЋ Раденка НЕВЕНА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 
МИЛАДИНОВ Станише МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
РАДОВАНОВИЋ Рајка ПЕТАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Димитрија ВЛАДИМИР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2022. године; 
ЦЕПЕРА Славка ДРАГАНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
у чин санитетског капетана 
поручници: 
КОЗИЋ Гроздана АЛЕКСАНДРА. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
КРСТИЋ Владимира НЕВЕНА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ПЕЈОВИЋ Зорана МИЛОШ. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

598. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-318 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 23. МАЈА 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) 
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в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј е  

у чин пешадијског капетана 
поручник 
САМАРЏИЋ Горана ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном доношења наредбе.  
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

599. 

Н А Р Е Д Б А  број 33-319 
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 25. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин капетана верске службе 
поручник 
БЛАГОЈЕВИЋ Слободана ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2022. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручници: 
БАРАЋ Миленка ЛАЗАР. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
ГАЈИЋ Милоша МАРКО. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
КРИЧАК Томислава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
ТРАЈКОВИЋ Ненада СТЕФАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 

у чин интендантског капетана прве класе 
капетани: 
ГАЈИЋ Богдана БРАНИСЛАВ. Унапређује се са даном 
1. априла 2022. године; 
ЈОВАНОВИЋ Милоша СВЕТОЗАР. Унапређује се са 
даном 11. априла 2022. године; 

у чин интендантског капетана 
поручник 
БОЖИЋ Радосава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 26. априла 2022. године; 

у чин интендантског поручника 

потпоручник 

КОСТИЋ Миодрага ТЕОДОРА. Унапређује се са даном 
30. маја 2022. године. 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

600. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-325 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 31. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана прве класе 
капетан 
СТЕФАНОВИЋ Александра ВЛАДИМИР. Унапређује 
се са даном 25. јануара 2022. године; 

у чин пешадијског капетана 
поручник 
НЕДЕЉКОВИЋ Зорана МИШЕЛ. Унапређује се са да-
ном 7. фебруара 2022. године; 

у чин капетана прве класе оклопних јединица 
капетан 
СТОЈИЛКОВИЋ Драгана САША. Унапређује се са да-
ном 25. јануара 2022. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
КРСТИЋ Зорана ОЛИВЕР. Унапређује се са даном 2. 
фебруара 2022. године; 

у чин капетана прве класе техничке службе 
капетан 
СТАНКОВИЋ Видосаве ИГОР. Унапређује се са даном 
25. априла 2022. године; 

у чин капетана прве класе саобраћајне службе 
капетан 
ЈОВАНОВИЋ Србољуба НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 2. фебруара 2022. године. 

 
Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

601. 

Н А Р Е Д Б А  број 33-326 
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 31. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 

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

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

у н а п р е ђ у ј е  с е  
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у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
ПЕТКОВИЋ Момчила ДАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

602. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-328 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 31. МАЈА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин капетана прве класе саобраћајне службе 
капетан 
РИСТИЋ Момчила ДАРКО. Унапређује се са даном 1. 
августа 2021. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

603. 
Н А Р Е Д Б А  број 33-392 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 7. ЈУЛА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин капетана авијације 
поручници: 
БАБИЋ Миленка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2022. године; 
БРАИЋ Славка СТРАХИЊА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године; 
ЈОВАНОВИЋ Милорада СТЕФАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2022. године; 
ЦВИЈОВИЋ Радоја ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2022. године; 

у чин капетана прве класе телекомуникација 
капетан 
ПАВЛОВИЋ Милорада ЗЛАТКО. Унапређује се са да-
ном 14. јула 2021. године; 

у чин капетана прве класе ваздушног осматрања и 
јављања 
капетан 
СТОЈКОВИЋ Небојше СТЕВИЦА. Унапређује се са да-
ном 20. јуна 2022. године; 

у чин капетана информатичке службе 
поручник 
РАДИЧЕВИЋ Јовице МИЛИЦА. Унапређује се са даном 
23. априла 2022. године. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

604. 

Н А Р Е Д Б А  број 33-459 
НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 25. ЈУЛА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин артиљеријског капетана прве класе  
капетан 
ПРОКИЋ Перице МАРКО. Унапређује се са даном до-
ношења акта о унапређењу. 
 

Начелник 
генерал 
Милан Мојсиловић, с. р. 

605. 

Н А Р Е Д Б А  број 16-897 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ  

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 1. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. став 1, а у вези са тачком 1. под-

тачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање 
о стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19, 16/19 
и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

пешадијском заставнику прве класе 
ОБРАДОВИЋ Вукоте СЛАВИЦИ. 
 

Начелник 
пуковник 
Јовица Матић, с. р. 
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„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 
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