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851.  

На основу члана 14. став 2. тачка 21) и став 3. Закона 
о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), мини-
стар одбране доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О МУЗИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ  
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ  

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се организација, задаци, 
начин и посебни услови за вршење музичке делатности 
за потребе Министарства одбране и Војске Србије. 

Члан 2. 

Поједини појмови који се користе у овом правил-
нику имају следеће значење: 

1) музичка делатност у оквиру Министарства од-
бране и Војске Србије подразумева вредновање, 
чување и развијање музичке културе и подсти-
цање музичког стваралаштва у Министарству 
одбране и Војсци Србије; 

2) музичка служба је општа служба у Војсци Србије 
која је дефинисана Законом о Војсци Србије и 
Одлуком о одређивању родова и служби Војске 
Србије; 

3) Уметнички ансамбл је сложена музичка целина 
оспособљена за извођење најсложенијих вокално-
-инструменталних дела, у чијем саставу су сим-
фонијски оркестар, мали забавни оркестар, хор и, 
по потреби, други музички састави који могу 
наступити самостално или међусобним комби-
новањем у складу са партитурама; 

4) војни оркестар је дувачки музички састав који 
је стручно и професионално оспособљен за кон-
цертно музицирање и музицирање у строју и по-
крету уз извођење стројевих радњи; 

5) музички састав је група музичких извођача чију 
структуру и број условљава и прецизно одређује 
партитура; 

6) партитура представља основни стручни пара-
метар који одређује структуру и обим музичких 
састава и садржи уметничке елементе битне за 
извођење музичког дела. 

II. МУЗИЧКA ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
МУЗИЧКЕ СЛУЖБЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ  

Члан 3. 

Музичку делатност у Министарству одбране и Вој-
сци Србије обављају професионални музички састави 
музичке службе и аматерски музички састави. 

Професионални музички састави музичке службе 
у Министарству одбране и Војсци Србије су Уметнички 
ансамбл, војни оркестри и музички састави при једини-
цама за почасти. 

Аматерски музички састави у Министарству одбране 
и Војсци Србије су музички састави који се формирају 
изузетно у складу са могућностима и, по потреби, наре-
ђењем министра одбране односно надлежног старешине.  

1. Професионални музички састави  
музичке службе 

a) Уметнички ансамбл 

Члан 4. 

Уметнички ансамбл изводи инструментална, вокал-
на и вокално-инструментална дела свих музичких жан-
рова и епоха за потребе Министарства одбране и Војске 
Србије и домаћу и инострану јавност, уз ангажовање 
уметника из земље и иностранства.  

Члан 5. 

Уметничким ансамблом руководи начелник Умет-
ничког ансамбла. 

Уметнички ансамбл у свом саставу може формирати 
симфонијски оркестар, мали забавни оркестар и хор. 

У складу са партитуром и уметничким захтевима 
програма, Уметнички ансамбл може комбинацијом свих 
музичких целина, наступити у различитим музичким са-
ставима. 
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Члан 6. 

Основна музичка делатност Уметничког ансамбла 
су концертни наступи намењени широј јавности и пу-
блици, ради аудио-визуелног промовисања и презенто-
вања Министарства одбране и Војске Србије и култур-
ног наслеђа Републике Србије. 

Поред концертних наступа, Уметнички ансамбл се 
ангажује за потребе Министарства одбране и Војске Ср-
бије (прослава државних, војних и верских празника, 
свечане академије, културне манифестације поводом 
обележавања годишњица историјских догађаја осло-
бодилачких ратова Србије и међународних активности, 
протоколарне активности на државном нивоу – на захтев 
Кабинета председника Републике, Кабинета председ-
ника Народне скупштине Републике Србије и Кабинета 
Владе Републике Србије и на нивоу Министарства од-
бране и Војске Србије – на захтев Кабинета министра 
одбране и Кабинета начелника Генералштаба Војске 
Србије), у складу са Правилом службе Војске Србије и 
Државним програмом обележавања годишњица истoриј-
ских догађаја ослободилачких ратова Србије Владе Репу-
блике Србије. 

Активности из става 2. овог члана могу се дефини-
сати наређењем организационе јединице Министарства 
одбране којој је потчињен Уметнички ансамбл, на основу 
усменог или писаног налога министра одбране.  

Активности из ст. 1. и 2. овог члана планирају се го-
дишњим и месечним плановима Уметничког ансамбла, 
у сарадњи са организационим јединицама Министарства 
одбране, Генералштаба Војске Србије и командама опе-
ративног и тактичког нивоа Војске Србије. 

Планове из става 4. овог члана одобрава организа-
циона јединица Министарства одбране којој је потчињен 
Уметнички ансамбл, уз претходно прибављено мишљење 
организационе јединице Министарства одбране надле-
жне за културу. 

Члан 7. 

Уметнички ансамбл се не може ангажовати у оквиру 
променадних дефилеа уважавајући намену, карактер и 
задатке овог ансамбла. 

Члан 8. 

Уметнички ансамбл може пружати услуге у складу 
са правилником којим се регулише материјално и фи-
нансијско пословање у Министарству одбране и Војсци 
Србије. 

У случају ангажовања Уметничког ансамбла за по-
требе цивилних структура, води се рачуна да се обавезе 
ускладе са задацима и плановима рада Уметничког ан-
самбла, ради несметаног рада организационе целине у 
чијем је саставу. 

Члан 9. 

У оквиру своје делатности Уметнички ансамбл у 
обавези је да унапређује квалитет извођења музичких 
садржаја, да уводи савремена организацијска достигнућа 
и предузима мере за повећање материјалне и техничке 
опремљености и усавршавање кадра.  

Симфонијски оркестар 

Члан 10. 

Симфонијски оркестар је музички састав Уметнич-
ког ансамбла намењен за концертно извођење симфо-
нијске музике и симфонијских дела. 

Симфонијски оркестар може бројати до више сто-
тина чланова. 

Број чланова симфонијског оркестра на наступу од-
ређује партитура. 

У складу са партитуром, Симфонијски оркестар за 
потребе концертног извођења симфонијске музике и 
симфонијских дела може ангажовати и лица ван Ми-
нистарства одбране и Војске Србије.  

Мали забавни оркестар 

Члан 11. 

Мали забавни оркестар је музички састав Уметнич-
ког ансамбла намењен за извођење популарне музике. 

Број чланова малог забавног оркестра на наступу од-
ређује партитура. 

Хор 

Члан 12. 

Хор је музички састав Уметничког ансамбла наме-
њен за вокално извођење музичких дела. 

Хор може бити различитог састава (мешовити, му-
шки и женски). 

Број чланова и састав хора на наступу одређује пар-
титура. 

б) Војни оркестри 

Члан 13. 

Војни оркестри су дувачки инструментални музички 
састави који по структури и броју музичких извођача 
могу бити војни оркестри I и II варијанте. 

Структура војних оркестара I и II варијанте дефи-
нише се стручним упутством о музичкој служби у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије. 

Војни оркестри I варијанте, зависно од броја чланова, 
могу се, по потреби, поделити и свирати као два дувачка 
оркестра истовремено. 

Војни оркестри II варијанте у дувачком саставу не 
могу се делити. 

Војни оркестри из става 1. овог члана обављају за-
датке у складу са Правилом службе Војске Србије, де-
финисане годишњим плановима команде у чијем саставу 
се налазе. 

Војни оркестри учествују у војним свечаностима 
и почастима у склопу међународне војне сарадње. 

Репрезентативни оркестар Гарде 

Члан 14. 

Репрезентативним оркестром Гарде руководи на-
челник оркестра. 
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Репрезентативни оркестар Гарде је војни оркестар I 
варијанте и намењен је за извођење музичких дела за по-
требе Министарства одбране и Војске Србије. 

Репрезентативни оркестар Гарде обавља првенствено 
протоколарне активности председника Републике, пред-
седника Народне скупштине Републике Србије, пред-
седника Владе Републике Србије, министра одбране и 
начелника Генералштаба Војске Србије, у складу са Пра-
вилом службе Војске Србије. 

Поред активности из става 3. овог члана, Репрезен-
тативни оркестар Гарде наступа на прославама држав-
них, војних и верских празника, на свечаним академи-
јама, поводом обележавања годишњица историјских до-
гађаја ослободилачких ратова Србије, у складу са Пра-
вилом службе Војске Србије и Државним програмом 
обележавања годишњица историјских догађаја ослобо-
дилачких ратова Србије Владе Републике Србије. 

Репрезентативни оркестар Гарде може учествовати 
на концертним и променадним наступима и извршавати 
друге задатке у оквиру музичке делатности Министар-
ства одбране и Војске Србије, у складу са Правилом 
службе Војске Србије. 

Члан 15. 

Репрезентативни оркестар Гарде, зависно од зада-
така и потреба службе, а у складу са стручним кадром 
којим располаже, из свог састава може наступати као 
дувачки оркестар I и II варијанте и у мањим музичким 
саставима. 

Војни оркестар Ниш 

Члан 16. 

Војним оркестром Ниш руководи начелник орке-
стра. 

Војни оркестар Ниш је војни оркестар II варијанте 
у саставу Команде Копнене војске и намењен је за изво-
ђење музичких дела за потребе Министарства одбране 
и Војске Србије. 

Војни оркестар Ниш извршава протоколарне актив-
ности приликом војних почасти и на свечаностима за 
потребе јединица и установа Копнене војске и учеству-
је у активностима из области културе и традиција. 

Поред активности из става 3. овог члана, Војни ор-
кестар Ниш наступа на прославама државних, војних и 
верских празника, на свечаним академијама, поводом 
обележавања годишњица историјских догађаја ослобо-
дилачких ратова Србије и другим војним свечаностима 
и жалостима, у складу са Правилом службе Војске Србије 
и Програмом обележавања годишњица историјских до-
гађаја ослободилачких ратова Србије на локалном нивоу.  

Војни оркестар Ниш може учествовати и на кон-
цертним и променадним наступима и извршавати друге 
задатке у оквиру музичке делатности Министарства од-
бране и Војске Србије, у складу са Правилом службе 
Војске Србије. 

Члан 17. 

Војни оркестар Ниш, зависно од задатака и по-
треба службе, а у складу са стручним кадром којим 
располаже, може наступати као дувачки оркестар II 
варијанте и у мањим музичким саставима. 

в) Музички састав при јединицама за почасти  

Члан 18. 

Музички састав при јединици за почасти је јединица 
музичке службе намењена за извођење музичких дела 
у оквиру давања почасти у складу са Правилом службе 
Војске Србије. 

2. Савет музичке службе 

Члан 19. 

Одлуком министра одбране образује се Савет му-
зичке службе (у даљем тексту: Савет), као саветодавни 
орган министра одбране. 

Саветом председава начелник Уметничког ансам-
бла, а за чланове Савета одређују се начелници војних 
оркестара, лице из организационе јединице Министар-
ства одбране надлежне за културу и лице из органи-
зационе јединице Војске Србије надлежне за људске 
ресурсе.  

Савет доноси концепт развоја музичке службе од-
носно музичке делатности, разматра услове свирања и 
увежбавања, могућност наступа и извођења, као и друга 
питања која се односе на развој музичке службе и му-
зичке делатности у Министарству одбране и Војсци Ср-
бије у миру и рату и усваја закључке које одобрава ми-
нистар одбране. 

Савет, на основу овог правилника, доноси Пословник 
о раду којим се уређују сва битна питања у вези са извр-
шавањем задатака Савета, сазивањем седница, начином 
гласања, као и друга питања у вези са радом Савета. 

Административно-техничку подршку за потребе 
Савета врши и обезбеђује Уметнички ансамбл. 

На седнице Савета могу се позивати и друга стручна 
лица из састава Министарства одбране и Војске Србије 
и лица ван Министарства одбране и Војске Србије, 
ради консултовања по одређеним питањима.  

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ 
МУЗИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 20. 

Уметнички ансамбл и војни оркестри су размештени 
у гарнизонима, у складу са наменом и задацима.  

а) Објекти за смештај и рад 

Члан 21. 

Објекти за смештај и рад припадника Уметничког 
ансамбла и војних оркестара морају бити адекватно опре-
мљени и звучно изоловани како би задовољавали потребе 
свакодневног индивидуалног и оркестарског увежбавања. 

Члан 22. 

Објекти за смештај и рад припадника Уметничког 
ансамбла и војних оркестара могу имати:  

1) просторију за оркестарске пробе која испуњава 
стандарде за несметан колективни рад Уметнич-
ког ансамбла и војних оркестара, пространу и ви-
соку (за сваког музичара 3 m³ простора);  
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2) просторије за вежбање оркестарских група (групе 
дрвених, лимених и ударачких инструмената од 
шест до 12 музичара); 

3) просторију за мали забавни оркестар из члана 11. 
овог правилника;  

4) просторију за пробе хора из члана 12. овог пра-
вилника; 

5) магацин за чување инструмената, пратеће опреме 
и потрошног материјала;  

6) канцеларије за начелника – диригента, диригента 
– заменика, помоћника диригента и предводника 
и руковаоца покретним стварима;  

7) просторију за дневни боравак;  
8) просторију за музичку библиотеку – нототеку која 

испуњава библиотечко-информационе стандарде;  
9) просторију за чување и одлагање наступних уни-

форми; 
10) друге просторије које обезбеђују несметан рад 

Уметничког ансамбла и војних оркестара у скла-
ду са Правилом службе Војске Србије.  

б) Mузичка библиотека – нототека 

Члан 23. 

Уметнички ансамбл и војни оркестри имају у свом 
саставу музичку библиотеку – нототеку.  

У саставу музичке библиотеке – нототеке су фоно-
тека и музичка видеотека.  

Музичка библиотека – нототека мора да задовољава 
све библиотечко-информационе стандарде који се од-
носе на квалитет и одржавање простора у којој се чу-
вају покретне ствари. 

Музичком библиотеком – нототеком рукује ното-
текар. 

Члан 24. 

У музичкој библиотеци – нототеци чувају се и ар-
хивирају музичке композиције, уџбеници за музичке ин-
струменте, уџбеници из области музичке уметности, 
стручна литература, популарна музичка литература, му-
зички часописи, музички аудио и видео-записи и оста-
ли нотни записи.  

Музичке композиције, као и други нотни записи, 
могу се чувати и у дигиталној форми на дигиталним 
медијима, у складу са прописима којима се уређује 
библиотечко-информациона делатност.  

Члан 25. 

Музичке композиције имају своју вредност само ако 
су комплетне. Недостатак једне од инструменталних 
деоница онемогућава извођење музичког дела. 

Музичке композиције и остали нотни материјал 
када се услед дуже или честе употребе оштете морају 
се преписати и обновити. 

Члан 26. 

Покретне ствари музичке библиотеке – нототеке се 
књиже и евидентирају у предвиђене регистраторе и чу-
вају у складу са прописима којима се уређује библио-
течко-информациона делатност.  

Члан 27. 

Фонд музичке библиотеке – нототеке мора се редов-
но занављати и попуњавати, ради унапређења репер-
тоара Уметничког ансамбла и војних оркестара и пра-
ћења савремених токова у музици. 

Члан 28. 

Регистар националних химни чува се посебно у 
одељку библиотеке – нототеке.  

в) Покретне ствари у области музичке делатности 

Члан 29. 

Покретне ствари у области музичке делатности за 
потребе музичке службе су: музички инструменти и пра-
тећа опрема.  

Члан 30. 

Подела музичких инструмената и њихова катего-
ризација уређује се нормативима припадања у Мини-
старству одбране и Војсци Србије.  

Члан 31. 

Прекатегоризацију музичких инструмената и пра-
теће опреме врши комисија састављена од стручних лица 
која обављају задатке из музичке делатности.  

Члан 32. 

Покретне ствари из области музичке делатности за 
потребе музичке службе по категоризацији утврђују се 
као неупотребљиве у поступку расходовања средстава 
у складу са прописима којима се регулише материјално 
пословање у Министарству одбране и Војсци Србије 
и прописима којима се дефинишу надлежности у наве-
деним поступцима. 

г) Војна униформа 

Члан 33. 

Припадници музичке службе носе војну униформу 
уређену Правилом о војним униформама и ознакама 
чинова у Војсци Србије, а начин ношења дефинише се 
стручним упутством.  

Члан 34. 

Војне ознаке на војној униформи припадника музич-
ке службе носе се у складу са Правилом о грбу Војске 
Србије, војним заставама, војним ознакама и другим 
симболима и обележјима Војске Србије. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Након ступања на снагу овог правилника, а ради раз-
раде појединих одредаба његових чланова, као и дефи-
нисања стручних елемената функционисања музичке 
службе, који нису предмет овог правилника, Уметнички 
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ансамбл и војни оркестри донеће стручна упутства у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог пра-
вилника. 

Члан 36. 

Савет музичке службе на првој конститутивној сед-
ници донеће Пословник о раду из члана 19. став 4. овог 
правилника. 

Члан 37. 

Објашњења за примену одредаба овог правилника, 
по потреби, даје организациона јединица Министарства 
одбране надлежна за културу у Министарству одбране 
и Војсци Србије.  

Члан 38. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје 
да важи Упутство о музичкој служби Војске Југосла-
вије – Привремено упутство (Управа за информисање 
и ППД Генералштаба Војске Југославије, пов. бр. 616-1 
од 22. 04. 1996. године). 

Члан 39. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 

 
Број 789-24 
У Београду, 13. децембра 2022. године 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

852.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1097 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 21. НОВЕМБРА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин старијег водника прве класе саобраћајне службе 
старији водник 
МИТРОВИЋ Живадина НЕНАД. Унапређује се са даном 
26. новембра 2022. године. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

853.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1098 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 21. НОВЕМБРА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског заставника  
старији водник прве класе 
НЕШОВИЋ Марка СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
16. маја 2022. године. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

854.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1106 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. НОВЕМБРА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставник 
ЈЕРЕМИЋ Славољуба МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 1. новембра 2022. године. 
  

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

855.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1108 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. НОВЕМБРА 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), 
а у вези са чланом 23. став 4. Правилника о условима и 
поступку уписа ученика средњих војних школа на Уни-
верзитет одбране, односно пријема у професионалну вој-
ну службу („Службени војни лист”, бр. 14/19 и 28/20) 

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 техничке службе 
СТОЈАНОВИЋ Саше ВЕЉКО. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

856.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1135 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. ДЕЦЕМБРА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
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у чин поручника правне службе 
потпоручник 
БОЖИЋ Милана СТЕВАН. Унапређује се са даном 12. 
новембра 2022. године. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

857.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1138 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 5. ДЕЦЕМБРА 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ДЕЛИБАШИЋ Душана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 9. новембра 2022. године. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

858.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1149 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 8. ДЕЦЕМБРА 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин потпуковника оклопних јединица 
мајор 
ПЕТРОВИЋ Војислава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 21. новембра 2022. године; 
у чин потпуковника информатичке службе 
мајор 
ВУКОВИЋ Божидара БЛАГОТА. Унапређује се са да-
ном 21. новембра 2022. године. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

859.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1159 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 9. ДЕЦЕМБРА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору  
ОБРАДОВИЋ Милована ИВАНУ. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

860.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1160 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 9. ДЕЦЕМБРА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације  
САСУР Ласла КРИСТИАНУ. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

861.  
Н А Р Е Д Б А  број 1-1168 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 13. ДЕЦЕМБРА 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском заставнику прве класе 
КРСТИЋ Миливоја МИЛОРАДУ. 
 

Министар одбране 
Милош Вучевић, с. р. 

862.  
Н А Р Е Д Б А  број 10063-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА  
РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5) 

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 9. ДЕЦЕМБРА 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 артиљеријског заставника 
старији водник прве класе 
ПОЗНАН Ђура ЗОРАН. Унапређује се са даном 16. но-
вембра 2022. године. 
 

Начелник 
бригадни генерал 
Милан Поповић, с. р. 
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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  
 


