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На основу члана 67. став 1. тачка 15) подтачка (7) 
Статута Војне академије („Службени војни лист”, број 
29/21), Наставно-научно веће Војне академије Универ-
зитета одбране доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ КАДЕТА, 

СТУДЕНАТА И СЛУШАЛАЦА  
ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се лакше и теже повреде 
школске дисциплине, дисциплински органи и дисци-
плински поступак за утврђивање одговорности кадета 
односно студената и слушалаца Војне академије.  

Члан 2. 

Дисциплинска пријава због повреда школске ди-
сциплине од стране кадета, студената или слушалаца 
Војне академије подноси се од стране наставника, са-
радника, лица запосленог на Војној академији, кадета 
односно студента и другог заинтересованог лица. 

У дисциплинској пријави мора се назначити: име и 
презиме кадета односно студента или слушалаца, време, 
место и начин извршења повреде школске дисциплине, 
подаци о штети ако је настала, докази и потпис подно-
сиоца дисциплинске пријаве. 

Члан 3. 

Дисциплинска пријава због повреда школске ди-
сциплине против кадета и слушалаца подноси се ко-
мандиру вода или команданту класе – курса, а дисци-
плинска пријава због повреда школске дисциплине 
против студента подноси се одсеку надлежном за пи-
тања кадета и студената истог дана, а најкасније у року 
од 48 часова од учињене повреде дисциплине, у писаном 
облику и мора бити потврђена својеручним потписом 
подносиоца дисциплинске пријаве. 

Одсек надлежан за питања кадета и студената, у оба-
вези је да по достављању пријаве из става 1. овог члана 
прибави писану изјаву студента у вези са повредом школ-
ске дисциплине која му се ставља на терет. 

Изузетно, командир вода, одмах по сазнању за учи-
њену повреду школске дисциплине од стране кадета или 
слушаоца усмено обавештава команданта класе који 
предузима даље радње из своје надлежности. 

Члан 4. 

Повреда школске дисциплине, у смислу одредаба 
овог правилника, представља повреду школског реда 
и дисциплине у настави која је учињена намерно или 
крајњом непажњом и може се јавити у лакшем и тежем 
облику. 

Члан 5.  

Под лакшим обликом повреде школске дисциплине, 
у смислу одредаба овог правилника, подразумева се: 

1) нарушавање и ометање извођења наставних актив-
ности (предавања, вежбе, колоквијуми, испити, 
консултације и други облици наставних и предна-
ставних активности) које се организују на Војној 
академији, као и на другим факултетима на којима 
се изводи настава; 

2) нарушавање и ометање рада на ваннаставним 
активностима (свечаности, трибине, промоције, 
округли столови, панел дискусије и сл.) које се 
организују на Војној академији, као и на другим 
факултетима; 

3) неовлашћено умножавање материјала за припре-
мање испита ради стављања у промет и стицања 
материјалне добити; 

4) давање докумената (индекс, студентска иденти-
фикациона картица) или својих лозинки за елек-
тронске сервисе (лозинке за портал е-Студент) 
другим студентима или другим физичким лицима; 

5) неовлашћено коришћење средстава центара, лабо-
раторија и других организационих јединица Војне 
академије; 

6) непоштовање општих аката Војне академије и 
Универзитета одбране; 

7) неоправдани изостанак са наставе и лажно из-
вештавање у вези са неоправданим изостанком 
са наставе. 

Под тежим обликом повреде школске дисциплине, 
у смислу одредаба овог правилника, подразумева се: 

1) полагање испитних и предиспитних обавеза про-
тивно утврђеним правилима у складу са правил-
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ником којим се уређује полагање испита и оцењи-
вање на испиту у војној високошколској установи;  

2) коришћење или поседовање недозвољених сред-
става на колоквијуму, испиту или другим испит-
ним или предиспитним обавезама;  

3) подношење делимичних или потпуних плагијата 
(нарочито радова претходно оцењених на истом 
или другом факултету или универзитету) у оквиру 
домаћих задатака, семинарских или семестралних 
радова, лабораторијских вежби или извештаја, 
пројеката или других испитних или предиспит-
них обавеза; 

4) непридржавање прописа о безбедности и заштити 
здравља током наставе; 

5) наношење материјалне штете наставним сред-
ствима Војне академије; 

6) наношење увреде или исказивање претњи настав-
ницима, сарадницима и другим запосленима, ка-
детима и студентима, као и другим лицима која 
се налазе у просторијама Универзитета одбране; 

7) намерно угрожавање безбедности непридржава-
њем прописа о заштити на раду током наставе; 

8) фалсификовање оцена, ЕСПБ бодова и потписа; 
9) узастопно вршење лакших облика повреде школ-

ске дисциплине. 

Члан 6. 

Кадет и слушалац Војне академије, осим за повреде 
школске дисциплине дефинисане одредбама овог пра-
вилника, одговара и за други поступак супротан пра-
вилима вршења службе који није обухваћен неком од 
повреда дужности из службе предвиђених одредбама 
прописа којима се регулише служба у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

II УТВРЂИВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ 
КАДЕТА И СЛУШАЛАЦА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

1. Дисциплински органи у дисциплинском поступку 
против кадета и слушалаца Војне академије 

Члан 7. 

Првостепени дисциплински поступак, у смислу од-
редаба овог правилника, за утврђивање дисциплинске 
одговорности кадета и слушалаца Војне академије, спро-
воде: 

1) командант класе; 
2) командант Кадетске бригаде. 
Изрицање дисциплинских мера за лакше повреде 

школске дисциплине у надлежности је команданта класе. 
Изрицање дисциплинских мера за теже повреде 

школске дисциплине у надлежности је команданта Ка-
детске бригаде. 

Ради доношења одлуке првостепеног органа из става 
1. тачка 2) овог члана формира се дисциплинска коми-
сија на основу наређења команданта бригаде и чине је 
командир вода, лице из састава команде Кадетске брига-
де и дипломирани правник из састава Војне академије. 

Другостепени дисциплински орган, у смислу од-
редаба овог правилника, у поступку утврђивања ди-
сциплинске одговорности кадета и слушалаца Војне 
академије је декан Војне академије. 

2. Дисциплински поступак за утврђивање  
дисциплинске одговорности кадета  

и слушалаца Војне академије  

Члан 8. 

Одмах по сазнању за постојање сумње да је извршен 
лакши облик повреде школске дисциплине кадета или 
слушалаца Војне академије, командир вода обавља раз-
говор са кадетом и слушаоцем, који се у писаној форми 
изјашњава на наводе о постојању сумње да је дошло до 
лакшег облика повреде школске дисциплине, и врши са-
ветовање о правима, обавезама и дужностима кадета и 
слушалаца на Војној академији. 

Командир вода у обавези је да приликом саветовања 
из става 1. овог члана укаже кадету и слушаоцу да његово 
такво понашање може довести до покретања дисциплин-
ског поступка и изрицања дисциплинске мере. 

Саветовање и разговор се евидентира у Свесци пода-
така и службених разговора са кадетима и слушаоцима, 
оверене од стране надлежног старешине са правом на 
потпис и печат. 

Члан 9. 

Лице из члана 8. овог правилника, које поново учини 
лакши облик повреде школске дисциплине, у пратњи 
командира вода одлази код команданта класе који врши 
саветовање о правима, обавезама и дужностима кадета 
и слушалаца на Војној академији које се уписује у Ра-
портну књигу.  

Уколико лице из става 1. овог члана у року од два 
месеца, од дана уписа у Рапортну књигу, поново учини 
лакши облик повреде школске дисциплине, командант 
класе подноси дисциплинску пријаву команданту Кадет-
ске бригаде која садржи податке о свим битним чиње-
ницама за постојање основа сумње да је извршен тежи 
облик повреде школске дисциплине из члана 5. став 2. 
тачка 9) овог правилника. 

Под битним чињеницама из става 2. овог члана под-
разумевају се релевантни докази и писмена изјашњења 
сведока и учиниоца. 

Члан 10. 

Ради провере навода из дисциплинске пријаве и утвр-
ђивања основа сумње да је извршен тежи облик повреде 
школске дисциплине, дисциплинска комисија, форми-
рана у складу са одредбама члана 7. став 4. овог правил-
ника, саслушава кадета и слушаоца, сведоке и прикупља 
доказе о учињеној тежој повреди школске дисциплине.  

Уколико првостепена комисија у току дисциплин-
ских радњи из става 1. овог члана сматра да тежи облик 
повреде школске дисциплине има обележје дисциплин-
ске грешке, подноси извештај декану Војне академије 
са предлогом за покретање дисциплинског поступка у 
складу са одредбама прописа којима је регулисана војна 
дисциплина. 
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Уколико првостепена комисија у току дисциплин-
ских радњи из става 1. овог члана сматра да тежи облик 
повреде школске дисциплине има обележје кривичног 
дела, подноси извештај декану Војне академије.  

Члан 11. 

По утврђивању постојања основа сумње да је извр-
шен тежи облик повреде школске дисциплине, дисци-
плинска комисија саставља извештај о утврђеном чиње-
ничном стању са предлогом дисциплинске мере и доста-
вља га команданту Кадетске бригаде. 

Члан 12. 

Командант Кадетске бригаде на основу извештаја 
дисциплинске комисије, из члана 11. овог правилника, 
изриче дисциплинску меру кадету и слушаоцу Војне 
академије. 

Командант Кадетске бригаде може прихватити пред-
ложену дисциплинску меру из члана 11. овог правил-
ника, може предложену меру заменити другом по ње-
говој процени адекватном дисциплинском мером или да 
утврди да нема места изрицању дисциплинске мере. 

По изрицању дисциплинске мере, по један примерак 
наредбе команданта Кадетске бригаде доставља се над-
лежној организационој јединици за питања кадета и сту-
дената ради улагања у постојећи кадетски досије, коман-
данту класе, командиру вода и један примерак се доста-
вља кадету или слушаоцу са доставницом. 

3. Дисциплинске мере које се могу изрећи кадету 
и слушаоцу Војне академије 

Члан 13. 

Кадету и слушаоцу Војне академије, за повреде 
школске дисциплине из члана 5. овог правилника, могу 
се изрећи следеће дисциплинске мере: 

1) опомена; 
2) укор; 
3) забрана изласка из касарне или другог војног 

објекта у трајању до 15 дана; 
4) прекоредна служба у трајању до три смене; 
5) забрана удаљења из посебних просторија у војном 

објекту до 15 дана; 
6) искључење из војне високошколске установе. 
Дисциплинску меру из става 1. тачка 6) овог члана 

изриче ректор Универзитета одбране и повлачи губитак 
чина. 

Члан 14. 

Приликом изрицања дисциплинске мере узимају се 
у обзир олакшавајуће и отежавајуће околности, а наро-
чито: 

1) тежина повреде и њене последице; 
2) степен одговорности кадета и слушаоца; 
3) услови под којима је повреда учињена; 
4) претходно понашање кадета и слушаоца; 
5) понашање кадета и слушаоца у току поступка. 

Члан 15. 

Дисциплинска мера из става 13. овог правилника 
кадету и слушаоцу Војне академије изриче се наредбом. 

Члан 16. 

За извршење дисциплинских мера из члана 13. став 1. 
тач. 1)4) овог правилника одговоран је командир вода и 
дежурни вода. 

Надгледање и контролисање извршења дисциплин-
ских мера из члана 13. став 1. тач. 1)4) овог правил-
ника врше по командној линији командант класе и ко-
мандир вода, а по линији службе дежурства  дежурни 
Кадетске бригаде, дежурни класе и дежурни вода. 

За извршење дисциплинских мера из члана 13. став 1. 
тачка 5) овог правилника одговоран је командир вода 
за обезбеђење, уколико се мера извршава у просторијама 
Војне академије. 

Извршење дисциплинске мере из члана 13. став 1. 
тачка 5) овог правилника контролише командном ли-
нијом декан Војне академије, командант касарне и ко-
мандир вода за обезбеђење Војне академије.  

Члан 17. 

Дисциплинске мере „Опомена” и „Укор” извршавају 
се саопштењем кадету и слушаоцу коме су изречене. 

Члан 18. 

Дисциплинска мера „Забрана изласка из касарне 
или другог војног објекта у трајању до 15 дана” почиње 
да важи од дана правоснажности наредбе којом је из-
речена. 

Дисциплинска мера из става 1. овог члана извршава 
се тако што се кадет и слушалац, прописно одевен (уни-
форма, ципеле са повишеном саром) јавља дежурном 
кадетске бригаде и то радним даном у 15:30, 17:30, 20:00 
и 22:00 часа, а нерадним даном и у 08:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00 часа. Дежурни Кадетске 
бригаде својим потписом евидентира јављање кадета 
и слушалаца на прописаном обрасцу.  

Кадет и слушалац који издржава ову меру у обавези 
је да сваког радног дана покаже писмени доказ да се ја-
вљао дежурном Кадетске бригаде у току претходног да-
на свом непосредно претпостављеном старешини. 

Члан 19. 

Дисциплинска мера „Прекоредна служба у трајању 
до три смене” извршава се кроз службу дежурства, ре-
дарства, пожарства и слично. Приликом извршавања ове 
дисциплинске мере кадет и слушалац не сме бити на 
више редних листи. 

Члан 20. 

Дисциплинска мера „Забрана удаљења из посебних 
просторија у војном објекту до 15 дана” извршава се у 
посебним просторијама намењеним за ту сврху и под-
разумева боравак кадета и слушалаца у датим простори-
јама непрекидно до 15 дана и почиње да тече од дана 
упућивања кадета и слушалаца у те просторије. 
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За време издржавања дисциплинске мере из става 
1. овог члана кадетима и слушаоцима је забрањен од-
лазак до других просторија, осим одласка до ресторана 
унутар касарне. 

Члан 21. 

Дисциплинска мера „Искључење из војне високо-
школске установе” изриче се у складу са одредбама про-
писа којима је регулисана војна дисциплина. 

Члан 22. 

Смањење, ублажавање, опроштај или брисање ди-
сциплинских мера изречених кадету или слушаоцу Вој-
не академије спроводи се у складу са одредбама прописа 
којима је регулисана војна дисциплина.  

4. Поступак по жалби декану Војне академије  
на изречену дисциплинску меру 

Члан 23. 

У поступку по жалби на изречену дисциплинску 
меру, када је другостепени орган декан Војне академије, 
жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања 
Наредбе о изрицању дисциплинске мере, преко прво-
степеног органа који је изрекао дисциплинску меру. 

Истеком рока за жалбу наредба о изреченој дисци-
плинској мери постаје извршна. 

Члан 24. 

Уколико првостепени орган, из разлога предвиђених 
одредбама закона по којима се спроводи управни по-
ступак, установи да постоје разлози за одбацивање жал-
бе, исту ће одмах одбацити решењем. 

Уколико не поступи на начин предвиђен ставом 1. 
овог члана, а жалбеном захтеву не удовољи, првостепени 
орган жалбу прослеђује другостепеном органу. Уз жалбу 
се доставља и одговор првостепеног органа о свим по-
јединачним наводима из жалбе жалиоца. 

Члан 25. 

Другостепени орган у обавези је да о жалби одлучи 
у року од осам дана од дана достављања, посебно це-
нећи жалбене наводе и одговор првостепеног органа на 
жалбу. 

Другостепени орган својим решењем може жалбу 
одбити или усвојити и решење је коначно и правно-
снажно даном достављања жалиоцу. 

5. Поступак по жалби министру одбране  
на изречену дисциплинску меру 

Члан 26.  

Жалба на Наредбу о изрицању дисциплинске мере 
„Искључење из војне високошколске установе” под-
носи се министру одбране преко Универзитета одбране. 

III. УТВРЂИВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОР-
НОСТИ СТУДЕНАТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 

1. Дисциплински органи у дисциплинском  
поступку против студената Војне академије 

Члан 27. 

Дисциплински органи, у смислу одредаба овог пра-
вилника, који спроводе дисциплински поступак за утвр-
ђивање дисциплинске одговорности студената Војне ака-
демије су: 

1) дисциплинска комисија Војне академије као прво-
степени орган (у даљем тексту: првостепена ко-
мисија); 

2) дисциплинска комисија Војне академије као дру-
гостепени орган (у даљем тексту: другостепена 
комисија). 

Првостепена комисија има три члана, а одлуку о име-
новању доноси декан Војне академије, од којих: два чла-
на су из редова наставника Војне академије, а један члан 
је студент Војне академије кога бира Кадетски парла-
мент.  

Другостепена комисија, има седам чланова. Стални 
чланови другостепене комисије по положају су: декан 
Војне академије у својству председника другостепене 
комисије; начелник Деканата Војне академије у својству 
заменика председника другостепене комисије и секретар 
Војне академије у својству сталног члана другостепене 
комисије. Три члана другостепене комисије бира декан 
Војне академије, и то: два члана на предлог начелника 
департмана, а једног члана на предлог продекана за на-
ставу. Једног члана бира Кадетски парламент из редова 
студената Војне академије.  

Мандат чланова првостепене комисије и другосте-
пене комисије из редова наставника Војне академије 
траје три године, а мандат чланова из редова студената 
Војне академије траје једну годину.  

2. Дисциплински поступак за утврђивање  
дисциплинске одговорности студената  

Војне академије 

Члан 28. 

Дисциплинску пријаву из члана 2. став 1. овог пра-
вилника, са изјавом из члана 3. став 2. овог правилника, 
одсек надлежан за питања кадета и студената, одмах по 
пријему прослеђује првостепеној комисији захтев за 
покретање дисциплинског поступка, у року од 48 ча-
сова од тренутка достављања дисциплинске пријаве. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка са-
држи: 

1) име и презиме студента Војне академије против 
кога се покреће поступак; 

2) опис повреде школске дисциплине и одредаба пра-
вилника; 

3) околности из којих произилази основаност сумње 
да је студент Војне академије учинио повреду 
школске дисциплине; 

4) доказе о учињеној повреди школске дисциплине. 
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Члан 29. 

Првостепена комисија ће решењем одбацити захтев 
за покретање дисциплинског поступка, ако утврди: 

1) да учињена повреда не представља повреду школ-
ске дисциплине из члана 5. овог правилника; 

2) да је наступила застарелост вођења дисциплин-
ског поступка. 

Члан 30. 

Ако првостепена комисија по пријему захтева сма-
тра да повреда дисциплине има обележје кривичног дела 
поднеће извештај декану Војне академије. 

Члан 31. 

По пријему захтева за покретање дисциплинског 
поступка из члана 28. овог правилника, председник пр-
востепене комисије заказује расправу на коју позива 
студента Војне академије против кога је покренут ди-
сциплински поступак и друга лица у својству сведока, 
вештака и слично. 

У позиву за расправу студент Војне академије против 
кога је покренут дисциплински поступак биће поучен 
да има право да ангажује браниоца који може прису-
ствовати расправи. Уз позив студенту Војне академије 
против кога је покренут дисциплински поступак до-
ставља се и захтев из члана 28. овог правилника. По-
зив за расправу доставља се студенту Војне академије 
против кога је покренут дисциплински поступак, нај-
касније пет дана пре одржавања расправе. 

Члан 32. 

У случају изостанка са расправе уредно позваног 
студента Војне академије против кога је покренут дисци-
плински поступак или његовог браниоца, расправа ће се 
одложити. 

Ако се лица из става 1. овог члана не одазову ни сле-
дећем позиву за расправу који су уредно примили, а свој 
изостанак не оправдају, расправа ће се одржати у њихо-
вом одсуству. 

Члан 33. 

По завршетку расправе, првостепена комисија може 
одлучити да се дисциплински поступак обустави и 
студент Војне академије против кога је покренут ди-
сциплински поступак ослободи од одговорности или да 
га огласи одговорним. 

Члан 34. 

Решење првостепене комисије о оглашавању сту-
дента Војне академије против кога је покренут дисци-
плински поступак одговорним обавезно садржи: 

1) повреду школске дисциплине за коју се студент 
Војне академије против кога је покренут дисци-
плински поступак оглашава одговорним; 

2) одредбу правилника којом је утврђена повреда 
школске дисциплине; 

3) изречену дисциплинску меру. 

По један примерак решења из става 1. овог члана 
доставља се студенту Војне академије против кога је 
покренут дисциплински поступак, браниоцу уколико га 
има, одсеку надлежном за питања кадета и студената 
и архиви Војне академије. 

3. Дисциплинске мере које се могу изрећи  
студенту Војне академије 

Члан 35. 

Студенту Војне академије могу се, у смислу одредаба 
овог правилника, изрећи следеће дисциплинске мере: 

1) опомена; 
2) укор; 
3) строги укор; 
4) привремено удаљење са Војне академије; 
5) искључење са Војне академије. 
Дисциплинске мере из става 1. тач. 1) и 2) овог члана 

изричу се за лакшу повреду школске дисциплине, а ди-
сциплинске мере из става 1. тач. 3)˗5) овог члана изричу 
се за тежу повреду школске дисциплине. 

Члан 36. 

Привремено удаљење са Војне академије не може 
бити краће од 15 наставних недеља нити дуже од 30 
наставних недеља, а започиње првог радног дана настав-
не недеље која следи по доношењу коначне одлуке о из-
рицању дисциплинске мере. 

За време трајања дисциплинске мере из става 1. овог 
члана, студенту Војне академије мирује статус на Војној 
академији. 

Члан 37. 

Два правноснажна изречена строга укора или једно 
привремено удаљење са Војне академије за повреду 
школске дисциплине учињену у току студирања при 
наредној тежој повреди школске дисциплине повлачи 
дисциплинску меру искључења са Војне академије. 

Дисциплинска мера искључења са Војне академије 
може се изрећи и у изузетно тешким случајевима намер-
ног довођења присутних на Војној академији у животну 
опасност. 

4. Поступак по жалби другостепеној комисији 

Члан 38. 

Против решења из члана 34. овог правилника може 
се изјавити жалба другостепеној комисији, у року од 30 
дана од дана пријема првостепене одлуке. 

Жалба се подноси првостепеној комисији која је про-
слеђује другостепеној комисији заједно са списима пред-
мета, у року од осам дана од дана пријема жалбе. 

Члан 39. 

Другостепена комисија може приликом одлучивања 
о жалби првостепену одлуку потврдити, преиначити 
или вратити првостепеној комисији на поновно одлу-
чивање. 
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Приликом одлучивања о жалби другостепена коми-
сија у обавези је да се придржава одредаба закона којим 
је уређен општи управни поступак. 

IV. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 

Дисциплински поступак покренут против кадета, 
студената и слушалаца обавезно се обуставља уколико: 

1) учињена дисциплинска повреда не представља по-
вреду школске дисциплине утврђену овим пра-
вилником; 

2) ако постоје околности које искључују дисциплин-
ску одговорност; 

3) ако није доказано да је учињена повреда школске 
дисциплине. 

Члан 41. 

Застарелост покретања дисциплинског поступка 
наступа по истеку три месеца од дана сазнања за повреду 
школске дисциплине и учиниоца повреде школске ди-
сциплине, а најкасније шест месеци од дана када је по-
вреда учињена. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 42. 

Дисциплински поступци у вези са утврђивањем ди-
сциплинске одговорности кадета, студената и слушалаца 
Војне академије започети пре ступања на снагу овог пра-
вилника окончаће се према прописима по којима су и за-
почети. 

Члан 43. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о дисциплинској одговорности студена-
та Војне академије („Службени војни лист”, број 24/13). 

Члан 44. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 44-386-1 
У Београду, 11. октобра 2022. године 

Председавајући Наставно-научног већа  
Војне академије 
ванр. проф. др Срђан Благојевић, с. р. 

773. 
Н А Р Е Д Б А  број 2-754 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 24. ОКТОБРА 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 водника прве класе 
водници: 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Драгана ДАВОР. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
ЂОРОВИЋ Радета РАДИША. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
МАРКОВИЋ Божидара СТРАХИЊА. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
МИХАЈЛОВИЋ Драгана НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
ПАВЛОВИЋ Миладина ГОРАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
РАНЂЕЛОВИЋ Драгослава РАДЕ. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године;  
СТАНИСАВЉЕВИЋ Мирослава МИЛОШ. Унапређује 
се са даном 12. октобра 2022. године;  
СТЕФАНОВИЋ Драгана ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
ТАНАСКОВИЋ Миленка ЈОВАН. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године;  
ТАНАСКОВИЋ Раденка ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 12. октобра године; 
у чин артиљеријског водника прве класе  
водници: 
АНЂИЋ Ђорђа АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
ДЕЛИЋ Ферида МИРЗА. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
ПЕТКОВИЋ Бобана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
СТАНКОВИЋ Стојана ДУШАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Зорана МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
у чин заставника оклопних јединица 
старији водници прве класе: 
РАДОВАЦ Томислава СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 1. октобра 2022. године; 
РИСТИЋ Љубише МИЛОШ. Унапређује се са даном 6. 
јула 2022. године; 
СТОЈАНОВИЋ Љубинка МАРКО. Унапређује се са да-
ном 8. августа 2022. године; 
у чин старијег водника прве класе оклопних јединица  
старији водник 
ЂОРЂЕВИЋ Стојанчета НЕГОВАН. Унапређује се са да-
ном 30. септембра 2022. године; 
у чин водника прве класе оклопних јединица  
водници: 
ГАШИЋ Зорана ВЛАДАН. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
ЖАРКОВИЋ Срећка БРАТИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
НЕДЕЉКОВИЋ Мирјане ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 12. октобра 2022. године; 
ПЕЈАКОВИЋ Недељка МИРКО. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године;  
ТОДОРОВИЋ Миливоја ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године;  



9. новембар 2022. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 1159 – Број 42
 

у чин водника прве класе артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства  
водник 
ВЕЉКОВИЋ Јовице НЕНАД. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
у чин водника прве класе речних јединица 
водник 
ПОПОВИЋ Боре НИКОЛА. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
у чин инжињеријског водника прве класе  
водници: 
ЖИВКОВИЋ Зорана СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године;  
ИЛИЋ Зорана ВЛАДАН. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
МАЛЕШЕВИЋ Ђурђа ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
МИЛОСАВЉЕВИЋ Ненада ЛАЗАР. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
у чин заставника телекомуникација  
старији водник прве класе 
ГАШОВИЋ Слободана НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2022. године;  
у чин водника прве класе телекомуникација  
водници: 
АВРАМОВИЋ Сандра ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
БУЉУБАШИЋ Бећа ДАМИР. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
ВИДОЈКОВИЋ Драгослава МАРКО. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
МАЛЕШЕВ Миленка МИЛОШ. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
МИЛУТИНОВИЋ Томислава МАРКО. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године; 
НИНКОВИЋ Дмитра ЖАРКО. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
ПАРУНОВИЋ Драгољуба СТЕФАН. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
СТАНКОВИЋ Градимира МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
СТОШИЋ Станоја АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
у чин водника прве класе техничке службе 
водници: 
БЈЕЛИЋ Михајла ВУЈО. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
МАКСИМОВИЋ Велибора МИЛАН. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
МИЛОЈЕВИЋ Божидара МАРЈАН. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
МЛАДЕНОВИЋ Трифуна БРАНИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 12. октобра 2022. године; 
НИКИЋ Зорана МАРКО. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
ЦЕКИЋ Зорана МАРКО. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
ЧОНКИЋ Тихомира СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године;  

у чин интендантског заставника прве класе  
заставник 
СТАНКОВИЋ Мирослава ЈУГОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 1. октобра 2022. године;  
у чин интендантског водника прве класе  
водници: 
ВУКОМАНОВИЋ Обрада НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 12. октобра 2022. године;  
ДИМИТРОВ Јордана ЈАСМИНА. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године;  
ЂОРЂЕВИЋ Велибора МАРЈАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године;  
МАРИЧИЋ Зорана РАДИВОЈЕ. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
ПЕЈИЋ Ненада СЛАВИША. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
у чин водника прве класе саобраћајне службе 
водник 
ЉУБИЋ Зорана МИЛОШ. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године;  
у чин санитетског водника прве класе  
водници: 
МРЂА Сава МИРКО. Унапређује се са даном 12. октобра 
2022. године;  
ПАНТОВИЋ Драгана САЊА. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године;  
у чин старијег водника прве класе информатичке 
службе 
старији водник 
АНЂЕЛКОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 17. октобра 2022. године; 
у чин водника прве класе информатичке службе 
водници: 
МИЋУНОВИЋ Живорада МАГДАЛЕНА. Унапређује 
се са даном 12. октобра 2022. године; 
НАЋИЋ Часлава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године.  
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

774. 
Н А Р Е Д Б А  број 2-715 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 3. ОКТОБРА 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 

интендантском поручнику 
ЛАЛИЋ Ранка АЛЕКСАНДРИ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 
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775. 
Н А Р Е Д Б А  број 2-720 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 7. ОКТОБРА 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 

артиљеријском поручнику 
ЂОРШЕВИЋ Бојана ФИЛИПУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

776. 
Н А Р Е Д Б А  број 2-721 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 7. ОКТОБРА 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 телекомуникација 
КОСТИЋ Предрага АЛЕКСАНДРУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

777. 
Н А Р Е Д Б А  број 2-751 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. ОКТОБРА 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 

пешадијском старијем воднику прве класе  
ПАВЛОВИЋ Мирослава ЗОРАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

778. 
Н А Р Е Д Б А  број 2-752 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. ОКТОБРА 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  
ОРЛОВИЋ Вукосава СТЕФАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

779. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-55 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 19. ОКТОБРА 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 
заставник 
МИЛЕНОВИЋ Радивоја БОБАН. Унапређује се са даном 
29. јула 2022. године; 
у чин заставника инжињерије 
старији водник прве класе 
БЕКЧИЋ Радоја ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 6. 
септембра 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

780. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-56 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 19. ОКТОБРА 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 водника прве класе инжињерије 
водник 
СТОЈАНОВИЋ Ненада ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

781. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-57 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 19. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ 
 

На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
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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 водника прве класе артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства 
водници: 
КОВАЧЕВИЋ Мићана ИВАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 
НИКОЛИЋ Тома БОРИС. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
у чин водника прве класе техничке службе 
водник 
РАДОЈЕВИЋ Светислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 12. октобра 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

782. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-58 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 19. ОКТОБРА 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 водника прве класе техничке службе 
водници: 
БАТИНИЋ Жељка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године; 
ПУАЧА Милана ЈОВАН. Унапређује се са даном 12. 
октобра 2022. године. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

783. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-59 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 20. ОКТОБРА 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 водника прве класе техничке службе 
водници: 
ЈОКА Ратка ЉУБАН. Унапређује се са даном 12. октобра 
2022. године; 

ЛОЗЈАНИН Татјане МАРИО. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 

РЕСАНОВИЋ Николе МИЛАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године; 

у чин водника прве класе ваздушног осматрања и 
јављања 
водник 
БЕШЛИН Радована МИЛАН. Унапређује се са даном 
12. октобра 2022. године. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

784. 
Н А Р Е Д Б A  број 1905-60 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 20. ОКТОБРА 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 водника прве класе техничке службе 
водник 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Гојка СЛАВКО. Унапређује се са 
даном 9. октобра 2022. године. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

785. 

Н А Р Е Д Б A  број 1905-63 
КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 28. ОКТОБРА 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 водника прве класе техничке службе 
водник 
ГЛАДОВИЋ Живка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 9. октобра 2022. године. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 
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786. 
Н А Р Е Д Б A  број 33015-2 

КОМАНДАНТА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА  
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 7. ОКТОБРА 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 

заставнику прве класе техничке службе  
МАРКОВИЋ Љубисава МИЛАНУ. 
 

Командант 
генерал-потпуковник 
Душко Жарковић, с. р. 

787. 
Н А Р Е Д Б A број 18054-1 

КОМАНДАНТА 204.  
ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ  

ОД 30. АВГУСТА 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 

старијем воднику прве класе техничке службе 
МАРКОВИЋ Чедомира МИРОСЛАВУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Бране Крњајић, с. р. 

788. 
Н А Р Е Д Б A број 18055-1 

КОМАНДАНТА 204.  
ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ  

ОД 30. АВГУСТА 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 

заставнику техничке службе 
ВИТАСОВИЋ Лазе ДРАГАНУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Бране Крњајић, с. р. 

789. 
Н А Р Е Д Б A број 21145-1 

КОМАНДАНТА 204.  
ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ  
ОД 7. ОКТОБРА 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 

заставнику техничке службе 
ШЕВИЋ Бошка МИРОСЛАВУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Бране Крњајић, с. р. 

790. 
Н А Р Е Д Б A број 21146-1 

КОМАНДАНТА 204.  
ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ 
ОД 7. ОКТОБРА 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 

старијем воднику прве класе техничке службе 
ВЕЂИЋ Дамјана ГОРАНУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
Бране Крњајић, с. р. 

791. 
Републички завод за статистику објављује 

 

П О Д А Т К Е* 
о просечним зарадама и просечним зарадама 

без пореза и доприноса по запосленом,  
за август 2022. године 

 
Република Србија**                                                  РСД 

Зараде Номинални 
индекс 

 
VIII. 
2022. 

I-VIII. 
2022. 

VIII. 2022.
VII. 2022. 

Просечна зарада 103.963 101.088 103,0 

Просечна зарада без 
пореза и доприноса 75.282 73.265 103,0 

 
Директор, 
др Миладин Ковачевић, с.р. 

__________ 
* Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 117 од 26. 

октобра 2022. године. 
** Републички завод за статистику од 1999. године не 

располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако 
да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију 
(укупно). 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

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

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 


