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I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

После истека периода из става 2. овог члана, наставник може бити поново биран у исто звање или у
више звање.
Наставник у образовно-научном пољу медицинских наука може поново бити биран у исто звање једанпут, а наставници у образовно-научним пољима друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука више пута.
Наставник који је више од једанпут биран у исто
звање може бити биран у више звање и пре истека
рока из става 2. овог члана у складу са одредбама
овог правилника.
Кандидату за избор у звање наставника који је
претходно био поново биран у звање доцента односно ванредног професора приликом избора у више
звање узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору односно у поновним изборима испунио.

Члан 1.

Члан 3.

Овим правилником утврђују се начин, поступак и
ближи услови за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет), као и критеријуми за оцену резултата наставног и научноистраживачког рада кандидата за избор у звање наставника.
Поред услова утврђених Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон), Минималним условима за избор у звање наставника на универзитету
Националног савета за високо образовање (у даљем
тексту: Минимални услови) и Статутом Универзитета одбране (у даљем тексту: Статут), овим правилником утврђују се критеријуми за оцену квалитета наставног и научноистраживачког рада које треба испунити за стицање звања наставника у образовно-научном
пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких, природно-математичких и медицинских наука.

Наставу страних језика односно вештина могу
изводити и наставници у звању наставника страног
језика и наставника вештина за које се ближи минимални услови за избор утврђују општим актом високошколске јединице Универзитета (у даљем тексту:
високошколска јединица).

Члан 2.

У звање наставника из члана 2. овог правилника
може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом, Минималним условима, Статутом и
овим правилником.

Ha основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник PC“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
– аутентично тумачење и 68/15), члaна 3. и члана 15.
став 1. Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету („Службени гласник PC“, број
101/15) и члана 84. тачка 15) подтачка (2) Статута
Универзитета одбране у Београду („Службени војни
лист“, број 24/11), Сенат Универзитета одбране доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА
СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Звања наставника Универзитета су: доцент, ванредни професор и редовни професор.
Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од пет година.
Избор у звање редовног професора врши се на
неодређено време.

Члан 4.
Универзитет врши избор у звања доцента, ванредног професора и редовног професора, у складу са Законом, Статутом и овим правилником, као и општим
актима високошколских јединица.
Високошколска јединица врши избор у звања наставника страног језика и наставника вештина, у складу са Законом, Статутом и општим актом високошколске јединице.
Члан 5.

Члан 6.
Поступак за стицање звања наставника спроводи
се на високошколским јединицама и Универзитету.
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Органи у поступку на високошколским јединицама су: декан, наставно-научно веће и Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: Комисија).
Органи у поступку на Универзитету су: стручна
већа Универзитета и Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Члан 7.
Декан се стара о исправности и законитости поступка стицања звања наставника који се одвија на
високошколској јединици.
Наставно-научно веће високошколске јединице предлаже кандидате за избор у звање наставника.
Стручно веће даје мишљење Сенату поводом предлога наставно-научног већа високошколске јединице за
избор у звање доцента, ванредног професора и редовног професора.
Сенат врши избор у звање доцента, ванредног
професора и редовног професора, на предлог наставно-научног већа високошколске јединице, a по прибављеном мишљењу стручног већа Универзитета.
Члан 8.
Поступак за стицање звања наставника Универзитета на високошколској јединици покреће високошколска јединица, на начин и по поступку утврђеним
Статутом, овим правилником и другим општим актима Универзитета односно високошколске јединице.
Члан 9.
Јавни конкурс за избор у звање наставника (у даљем тексту: конкурс) расписује декан високошколске
јединице, на основу одлуке наставно-научног већа,
полазећи од објективних кадровских потреба, водећи
рачуна да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Конкурс садржи: назнаку наставног звања за које
се расписује; ужу научну област за коју се бира; опште, обавезне и изборне услове које кандидат треба
да испуни; рок за пријављивање и документа која
кандидат прилаже као доказ да испуњава услове.
У конкурсу за избор у звање доцента, поред услова из става 2. овог члана, одређује се и термин приступног предавања.
Приликом конкурисања за избор у звање наставника, кандидат доставља документа према Упутству
за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника (у даљем
тексту: Упутство) које доноси Сенат.
Конкурс се истовремено објављује у средствима
јавног информисања и на интернет страници Универзитета и траје 30 дана од дана објављивања.
Јавни конкурс за избор у звање наставника расписује се најкасније шест месеци пре истека времена
на које је наставник биран.

30. септембар 2016.
Члан 10.

Избор у звање наставника на Универзитету заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, који обухватају:
1) опште услове;
2) обавезне услове:
(1) наставни рад,
(2) научноистраживачки рад;
3) изборне услове:
(1) стручно-професионални допринос,
(2) допринос академској и широј заједници,
(3) сарадња са другим високошколским односно научноистраживачким институцијама у земљи и
иностранству.
Оцена резултата рада за сваког кандидата садржајно се приказује у Извештају комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање.
Члан 11.
Објављени научни радови који су релевантни за
избор кандидата морају бити из научне области за коју се кандидат бира или претежно повезане с њом уколико је реч о мултидисиплинарним радовима.
Члан 12.
Наставник који се бира у звање редовног професора мора да испуњава и услове да буде ментор за вођење докторске дисертације, у складу са стандардом 9
за акредитацију студијских програма докторских академских студија на високошколским установама.
Изузетно, у пољу природно-математичких наука,
услов из става 1. овог члана мора испунити и наставник који се бира у звање ванредног професора.
Члан 13.
Кандидат који се пријавио на конкурс за избор у
звање доцента приступно предавање одржава на седници наставно-научног већа у термину који се одређује конкурсом.
Предавање траје најдуже 20 минута као прва тачка дневног реда. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за
избор у звање доцента.
За потребе оцене приступних предавања, наставно-научно веће именује комисију од пет редовних и
ванредних професора са највећим просечним оценама у кадетским/студентским анкетама, који су у претходној школској години одржали најмање 60 часова
наставе. Комисија се именује у јуну текуће школске
године за наредну школску годину. Чланови комисије не морају да буду чланови наставно-научног већа.
Сваки члан комисије оценом од 6 до 10 оцењује
по два елемента приступног предавања (садржај предавања и начин излагања), а оцена комисије изражава се као просечна оцена свих 10 појединачних оцена. Позитивном оценом сматра се просечна оцена
7,50 и већа, о чему комисија сачињава записник.
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Члан 14.

Ако је Сенат на предлог високошколске јединице
донео одлуку о изменама ужих научних области, осим
првог избора у звање доцента, докторска дисертација
не мора да буде из уже научне области, већ из научне
области за коју се кандидат бира. Под научном облашћу подразумева се област из које се стиче докторат
наука на акредитованом студијском програму, а у складу са Листом стручних, академских и научних звања.
Члан 15.
Категоризација објављених научних радова врши
се према важећем Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача надлежног министарства.
Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање наставника.
За поље друштвено-хуманистичких наука са часописима из категорија М21–М23 изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне области коју је утврдио Национални савет за високо образовање, а високошколска јединица
је не може проширивати.
У поступку избора у наставно звање узимаће се у
обзир само радови у којима је наведена пуна афилација аутора односно назив високошколске јединице и
назив Универзитет одбране у Београду.
Правило из става 4. овог члана односи се на радове публиковане почев од 1. октобра 2017. године.
II. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ
РЕЗУЛТАТА
Члан 16.
Минимални критеријуми за оцену испуњености општих и обавезних услова за избор у звање наставника на
Универзитету одштампани су у Прилогу 1. овог правилника који чини његов саставни део.
Члан 17.
Садржај изборних услова дефинисаних Минималним условима одштампан је у Прилогу 2. овог правилника који чини његов саставни део.
III. ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
ПРЕД НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА
Члан 18.
Истовремено са доношењем одлуке о расписивању конкурса за избор у звање наставника, наставно-научно веће утврђује предлог председника и чланова
Комисије у складу са Статутом.
Најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса,
надлежно стручно веће Универзитета именује председника и чланове Комисије.
Декан високошколске јединице у року од седам
дана од истека рока из члана 9. став 5. овог правилника, председнику Комисије доставља пријаве учесника конкурса са приложеном документацијом.
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Комисија се у писаној форми изјашњава о сваком
од услова утврђених овим правилником, као и о квалитету кандидата и то потврђује својим потписом.
За потпуну, правилну и тачну класификацију резултата рада кандидата одговорни су чланови Комисије.
Комисија је у обавези да сачини извештај о свим
кандидатима, са предлогом за избор одређеног кандидата у одговарајуће звање, у складу са условима
утврђеним законом, Статутом и овим правилником.
Комисија је у обавези да сачини извештај и у случају да се ниједан од пријављених кандидата не предлаже за избор у одговарајуће звање.
Извештај о свим пријављеним кандидатима Комисија доставља високошколској јединици, у року до 60
дана од дана образовања Комисије.
Ако Комисија не сачини извештај у року који је
одређен у ставу 1. овог члана, декан високошколске
јединице о томе обавештава надлежно стручно веће
које, на предлог наставно-научног већа високошколске јединице, именује нову комисију.
Члан 19.
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за
избор у звање, са пратећом документацијом израђује
се према Упутству.
Члан Комисије може да не потпише извештај односно може да издвоји своје мишљење које са образложењем и својеручним потписом чини саставни део
извештаја.
Уколико председник Комисије не потпише извештај односно издвоји своје мишљење, стручни орган
високошколске јединице о томе обавештава стручно
веће Универзитета и доставља нов предлог за именовање председника и чланова нове Комисије.
Члан 20.
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за
избор у звање уз одлуку наставно-научног већа о стављању извештаја на увид јавности објављује се на
интернет страници Универзитета са назнаком датума
од када до када се налази на увиду јавности, где остаје трајно.
На извештај Комисије могу се поднети примедбе
у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности.
Примедбе, које је потписао подносилац, достављају се Универзитету који је у обавези да их, водећи
рачуна о прописима којима се уређује заштита података о личности, одмах стави на увид јавности и истовремено га упути председнику Комисије са захтевом
да Комисија одмах, а најкасније у року од седам дана
од дана пријема примедби достави писани одговор
који постаје саставни део извештаја и објављује се на
интернет страници Универзитета.
Уколико Комисија у року од седам дана не достави одговор на примедбе, Универзитет о томе сачињава информацију која постаје саставни део извештаја
и објављује се на интернет страници Универзитета.
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Члан 21.
Наставно-научно веће високошколске јединице,
по истеку рока из члана 20. став 2. или став 4. овог
правилника, на основу Извештаја Комисије, примедби за време увида јавности и одговора Комисије на
примедбе, ако их је било, доноси одлуку о прихватању
или неприхватању извештаја, утврђује предлог кандидата за избор односно неизбор у звање наставника
и упућује га Универзитету у даљу процедуру.
Члан 22.
Ради давања мишљења о предложеним кандидатима за избор односно неизбор у звање наставника,
стручно веће Универзитета анализира достављену документацију о сваком кандидату и Сенату доставља
образложено позитивно или негативно мишљење о
предлогу наставно-научног већа за избор односно неизбор наставника у одговарајуће звање.
Члан 23.
Сенат доноси одлуку о избору у одговарајуће звање
наставника на основу: Извештаја Комисије, примедби
за време увида јавности, одговора Комисије на примедбе, предлога наставно-научног већа високошколске
јединице и мишљења стручног већа Универзитета.
Сенат може донети:
1) одлуку о избору у звање предложеног кандидата или
2) одлуку да се предложени кандидат не изабере
у звање.
Уколико оцени да су за ваљану одлуку потребна
додатна објашњења, Сенат ће донети закључак о одлагању доношења одлуке и од наставно-научног већа
високошколске јединице затражиће додатна објашњења, у року за њихово достављање који не може бити
дужи од 20 дана од дана достављања закључка високошколској јединици.
Након истека рока из става 3. овог члана, Сенат
ће донети одлуку.
Одлука коју Сенат донесе мора бити образложена.
Одлука Сената о избору у звање наставника је коначна.
Члан 24.
Одлуке Сената из члана 23. став 2. овог правилника Универзитет доставља високошколској јединици у року од десет дана од дана доношења одлуке.
Високошколска јединица је у обавези да у року
од пет дана од пријема, одлуку из става 1. овог члана
достави свим учесницима конкурса.

30. септембар 2016.

За избор у звање редовног професора у пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и природно-математичких наука, у обавезним условима признаје се и учешће у комисијама за одбрану магистарских радова.
У обавезним условима за избор у звање редовног
професора у пољу медицинских наука, менторство
или коменторство у изради једне одбрањене докторске дисертације може се заменити учешћем у комисијама за оцену и одбрану три докторске дисертације.
Универзитет је у обавези да овај правилник достави Комисији за акредитацију и проверу квалитета,
као и да је информише о свакој наредној измени овог
правилника, у року од 15 дана од дана усвајања измена.
Одредбе става 3. овог члана примењују се за конкурсе који се расписују закључно са 1. октобром
2017. године.
Члан 26.
За потребе оцене приступних предавања, високошколске јединице ће на првој наредној седници наставно-научног већа након ступања на снагу овог правилника именовати комисије за оцену приступних предавања из члана 13. став 2. овог правилника.
Члан 27.
Одлуке наставно-научних већа високошколских
јединица које се односе на одобрење за коришћење
ауторских дела у наставном процесу у оквиру студијских програма, почев од 1. октобра 2016. године треба да садрже обавезу руководиоца предмета за који
се ауторско дело користи у наставном процесу да се
то дело упише у Картон предмета из документације
на основу којег је студијски програм акредитован.
Члан 28.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о начину, поступку и ближим
условима за стицање звања наставника („Службени
војни лист“, бр. 4/12 и 23/12) и Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету одбране у
Београду („Службени војни лист“ , бр. 7/12, 12/13 и
25/13).
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“, а примењиваће се на све конкурсе за избор у звање наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
За избор у звање редовног професора у пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и природно-математичких наука, у обавезним условима признаје се и менторство у изради одбрањеног магистарског рада.

Број 110-175/1
У Београду, 29. септембра 2016. године
РЕКТОР
генерал-мајор
проф. др Младен Вуруна, с. р.
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Прилог 1.

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОПШТИХ И ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ
А) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
Mинимални критеријуми за избор у звање доцента
Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству призната у складу са Законом о високом образовању.

Општи услови
1.

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе.

2.

а) Са педагошким искуством:
– најмање три године у звању асистента,
– да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута у протеклом трогодишњем периоду;
б) Без педагошког искуства или са непотпуним педагошким искуством:
– испуњени услови за избор у звање асистента,
– објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју
се бира, у којем је први аутор,
– објављен један рад из категорије М51, М52 или М53 из научне области за коју се бира, у којем је први аутор.

Обавезни услови

3.
Изборни услови

Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју
се бира.
Објављен један рад из категорије М51, М52 или М53 из научне области за коју
се бира.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента

Обавезни услови

1.

Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.

2.

Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више од два
пута у целокупном протеклом изборном периоду.

3.

Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду
од последњег избора.

Изборни услови

Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора
Општи услов

Испуњени услови за избор у доцента.
1.

Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованом студијском програму у протеклом изборном периоду.

2.

Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више од два
пута у целокупном протеклом изборном периоду.

3.

Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју
се бира, од тога два рада објављена од избора у претходно звање.

4.

Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) или руководилац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта.

5.

Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма факултета односно Универзитета или научна монографија из научне области из које се бира.

Обавезни услови

6.
Изборни услови

Менторство најмање у два завршна рада на основним или интегрисаним академским студијама.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.
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Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више од
2.
два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег
3.
избора из научне области за коју се бира.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.
Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованом
1.
студијском програму у протеклом изборном периоду.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више од
2.
два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Објављено пет радова из научне области за коју се бира, први аутор најмање у
3. једном раду у часописима категорије М21, М22 или М23, од тога два рада објављена од избора у претходно звање.
4. Цитираност од десет хетероцитата.
Објављено пет радова из категорије М31, М33, М61 или М63 од избора у прет5.
ходно звање.
Књига (монографска студија) из релевантне области, одобрен уџбеник (основни) за
6. ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област
за коју се бира објављени у периоду од избора у наставничко звање.
Ментор у изради једне одбрањене докторске дисертације или завршног рада на
7.
специјалистичким односно мастер академским студијама.
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на интегрисаним, мастер
8. или специјалистичким академским студијама односно у комисијама за одбрану
докторских дисертација.
Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.
Б) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Општи услови
1.
Обавезни услови

2.
3.

Изборни услови
1.
Обавезни услови

2.
3.

Изборни услови

Mинимални критеријуми за избор у звање доцента
Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира стечен на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству призната у складу са Законом о високом образовању.
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута током целокупног изборног периода (ако га је било).
Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне
области за коју се бира.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента
Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више од
два пута током целокупног изборног периода.
Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се бира.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду
од последњег избора.

30. септембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Број 21 – Страна 355

Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора
Испуњени услови за избор у доцента.
Општи услов
Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованом студијском програму
1. у протеклом изборном периоду.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
2. од два пута током целокупног изборног периода.
Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 из научне
3. области за коју се бира од избора у претходно звање.
Обавезни услови
Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) или руководи4. лац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта.
Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма
5. факултета односно Универзитета или научна монографија из научне области из
које се бира у периоду од избора у претходно звање.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
Изборни услови
периоду од последњег избора.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
2. од два пута током целокупног изборног периода.
Обавезни услови
Објављен један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у пе3. риоду од последњег избора из научне области за коју се бира.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
Изборни услови
периоду од последњег избора.

Општи услов

Обавезни услови

Изборни услови

Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованом студиј1.
ском програму у протеклом изборном периоду.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више од
2.
два пута током целокупног изборног периода.
Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно
3.
звање из научне области за коју се бира.
Објављен један рад из категорије М24 од избора у претходно звање из научне
области за коју се бира.
4.
Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може један за један
заменити услов из категорије М24 односно М51.
Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од избора у претходно
звање из научне области за коју се бира.
5.
Додатно испуњен услов из категорије М24 може један за један заменити услов
из категорије М51.
Цитираност од десет хетероцитата.
6.
Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или
7.
два саопштења на међународном или домаћем научном скупу.
Одобрен уџбеник (основни) за предмет из студијског програма факултета одно8.
сно универзитета или научна монографија из научне области из које се бира у
периоду од избора у претходно звање.
Ментор у изради једне одбрањене докторске дисертације или завршног рада на
мастер односно специјалистичким академским студијама.
9.
За наставнике из ужих научних области које нису обухваћене постојећим студијским
програмима академских докторских студија, менторство се може заменити учешћем
у комисији за одбрану докторске дисертације.
Учешће
у комисијама за одбрану три завршна рада на специјалистичким, мастер
10.
академским студијама односно у комисијама за одбрану докторских дисертација.
Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду од последњег избора.
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В) ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
Mинимални критеријуми за избор у звање доцента
Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира стечен на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству призната у складу са Законом о високом образовању.

Општи услови
1.

Обавезни услови

2.

3.
Изборни услови

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе.
а) Са педагошким искуством:
– најмање три године у звању асистента,
– да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00
више од два пута у протеклом трогодишњем периоду;
б) Без претходног педагошког искуства или са непотпуним педагошким искуством:
– испуњени услови за избор у звање асистента,
– објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за
коју се бира (први аутор у једном).
Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју
се бира.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента

Обавезни услови

1.

Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.

2.

Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.

3.

Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду
од последњег избора.

Изборни услови

Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора
Општи услов

Обавезни услови

Испуњени услови за избор у доцента.
1.

Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованом студијском
програму у протеклом изборном периоду.

2.

Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.

3.

Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју
се бира од избора у претходно звање.

4.

Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод) или
руководилац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта.

5.

Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма факултета односно Универзитета или научна монографија из научне области из које се бира.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.

Изборни услови

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

Обавезни услови

Изборни услови

1.

Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.

2.

Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.

3.

Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.

30. септембар 2016.
Општи услов

Обавезни услови

Изборни услови
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Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованом
1.
студијском програму у протеклом изборном периоду.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
2.
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Објављена четири рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно
3. звање из научне области за коју се бира. У целокупном претходном периоду објављен најмање један рад из категорије М21, М22 или М23 у којем је први аутор.
4. Цитираност од десет хетероцитата.
Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или
5.
два саопштења на међународном или домаћем научном скупу.
Књига (монографска студија) из релевантне области, одобрен уџбеник (основни) за
ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју
6.
се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира објављени у периоду од избора у наставничко звање.
Ментор у изради једне одбрањене докторске дисертације или завршног рада на
мастер односно специјалистичким академским студијама.
7. За наставнике из ужих научних области које нису обухваћене постојећим студијским програмима академских докторских студија, менторство се може заменити учешћем у комисији за одбрану докторске дисертације.
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на специјалистичким, мастер
8.
академским студијама односно у комисијама за одбрану докторских дисертација.
Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.
Г) ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Општи услови

1.

Обавезни услови

2.

3.
Изборни услови
1.
Обавезни услови

2.
3.

Изборни услови

Mинимални критеријуми за избор у звање доцента
Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора
наука стечена у иностранству призната у складу са Законом о високом образовању.
Здравствена специјализација из уже научне области за коју се бира (ако постоји).
Просечна оцена са студија најмање 8,00.
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе.
Најмање три године у сарадничком звању или да у научном звању најмање три године реализује наставу на докторским студијама.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута у протеклом трогодишњем периоду.
Објављен један односно више in extenso радoва из научне области за коју се бира у часопису/часописима из категорије М21, М22 или М23 са (кумулативним) импакт фактором чија је вредност најмање 1,00 (први аутор у једном раду).
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента
Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Објављен један односно више in extenso радoва из научне области за коју се бира у
часопису/часописима из категорије М21, М22 или М23 са (кумулативним) импакт
фактором чија је вредност најмање 1,00 у периоду од последњег избора.
Остварена по једна активност из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у периоду
од последњег избора.
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Mинимални критеријуми за избор у звање ванредног професора
Општи услов
Испуњени услови за избор у доцента.
Да је у звању доцента и да је изводио наставу на акредитованим студијским
1.
програмима у протеклом изборном периоду.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
2.
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Најмање три in extenso рада из научне области за коју се бира у часописима из
категорије М21, М22 или М23 са кумулативним импакт фактором чија је вредОбавезни услови
3.
ност најмање 2,00. Кандидат треба да буде најмање у једном раду први аутор, а
да су најмање два рада објављена у претходном петогодишњем периоду.
Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) или ру4.
ководилац односно члан истраживачког тима научноистраживачког пројекта.
Одобрен уџбеник (основни или помоћни) за предмет из студијског програма факулте5.
та односно Универзитета или научна монографија из научне области за коју се бира.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
Изборни услови
периоду од последњег избора.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
1. Искуство у педагошком раду са кадетима/студентима.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
2.
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Обавезни услови
Најмање два in extenso рада из научне области за коју се бира у часописима из
категорије М21, М22 или М23 са кумулативним импакт фактором чија је вред3.
ност најмање 1,00 у периоду од последњег избора. Кандидат треба да буде најмање у једном раду први аутор.
Остварене четири активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
Изборни услови
периоду од последњег избора.

Општи услов

Обавезни услови

Изборни услови

Mинимални критеријуми за избор у звање редовног професора
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
Да је у звању ванредног професора и да је изводио наставу на акредитованим
1.
студијским програмима у протеклом изборном периоду.
Да у кадетским/студентским анкетама није оцењен оценом нижом од 3,00 више
2.
од два пута у целокупном протеклом изборном периоду.
Најмање три in extenso рада из научне области за коју се бира у часописима из категорије М21, М22 или М23 са кумулативним импакт фактором чија је вредност
најмање 4,00. Кандидат треба да буде најмање у два рада први аутор или носилац
3. рада, а да су најмање два рада објављена од избора у претходно звање.
Носилац рада је први, други („equal value“) или последњи аутор рада, уколико
се ради о оригиналном истраживачком раду из научне области за коју се бира.
4. Цитираност од десет хетероцитата.
Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или
5. пет саопштења на међународном или домаћем научном скупу (М33, М34, М63,
М64) од избора у претходно звање.
Научна монографија или монографска студија из релевантне области, одобрен
основни уџбеник или ауторизована предавања за предмет из уже научне области за који се бира или самостални превод целокупног иностраног уџбеника
6.
или поглавља у иностраном уџбенику одобреног за ужу област за коју се бира
или главни уредник преведеног иностраног уџбеника одобреног за ужу област
за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање.
Ментор или коментор у изради једне одбрањене докторске дисертације у периоду
7.
од избора у наставничко звање.
Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на интегрисаним академ8. ским студијама, специјалистичким академским студијама односно у комисијама за одбрану докторских дисертација.
Остварено шест активности најмање из два изборна услова (Табела 1, 2 и 3) у
периоду од последњег избора.
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САДРЖАЈ ИЗБОРНИХ УСЛОВА
1. Стручно-професионални допринос
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Активност
Аутор/коаутор елабората или студије из матичне стручне области
Аутор/коаутор доктринарног документа из стручне области
Аутор/ коаутор патента или техничког унапређења из стручне области
Аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту
Учешће у активностима тела – тимова – савета и других организација Министарства одбране и
Војске Србије
Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експертизом факултета и универзитета
Чланство у уредничком одбору часописа или уређивање зборника или монографија
Рецензирање радова за часописе, рецензирање пријава или завршених научноистраживачких пројеката на Универзитету
Руковођење или учешће у стручним пројектима
Учешће у научноистраживачком пројекту (вреднује се само за избор у звање доцента)
Менторство кадетима током интегрисаних академских студија медицине
Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним академским студијама (вреднује се за
избор у звање доцента и ванредног професора)
Награде и признања за наставни, научни односно стручни рад
Учешће у комисијама за избор у звање наставника вештина
Учешће у комисијама за признавање стране исправе са каријерних облика усавршавања
Учешће у извођењу наставе која не носи ЕСПБ, као што су каријерни облици усавршавања, школе
резервних официра, специјалистички курсеви, континуирана медицинска едукација и друго
Ментор у изради завршних радова кадета/студената на основним и интегрисаним студијама (осим
за избор ванредног професора у пољу техничко-технолошких наука)
Члан комисије за одбрану завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама
медицине (осим за избор редовног професора)
Ментор у изради завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине
Ментор у изради завршних радова полазника Командно-штабног усавршавања, Генералштабног
усавршавања и Високих студија безбедности и одбране (вреднује се за избор наставника у пољу
друштвено-хуманистичких наука)
Члан комисије за одбрану завршних радова полазника Командно-штабног усавршавања, Генералштабног усавршавања и Високих студија безбедности и одбране (вреднује се за избор наставника у
пољу друштвено-хуманистичких наука)
Учешће у наставним активностима у оквиру здравствених специјализација (осим учешћа у комисијама за полагање испита из здравствене специјализације и уже специјализације за избор у звање редовног професора у пољу медицинских наука)
Аутор/коаутор у стручним/научним радовима из категорије М24, М51–М53 (вреднује се за избор
наставника у пољу медицинских наука)
2. Допринос академској и широј заједници

Р. бр.
1.
2.
3.
4.

Табела 1

Табела 2

Активност
Чланство у националној професионалној (струковној) организацији
Чланство у међународној професионалној (струковној) организацији
Чланство у националној или међународној научној организацији
Чланство у националној или међународној културној институцији или институцији од јавног значаја
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Активност
Председник, секретар или члан председништва професионалних (струковних) организација (националних или међународних)
Учешће у организацији ваннаставних академских активности кадета/студената
Чланство у органима факултета
Чланство у органима Универзитета
Члан комисије за избор у звање наставника или сарадника на Универзитету
Члан комисије за признавање стране академске исправе – дипломе
Учешће у акредитацији студијског програма на основу акта надлежног лица
Објављена књига, уџбеник, монографија или студија из других области у оквиру одговарајућег
образовно-научног поља
Оснивање струковних организација и задужбина
Објављена најмање два рада у националном часопису који третира област одбране (вреднује се за
избор у звање ванредног и редовног професора у пољу техничко-технолошких наука)
3. Сарадња са другим високошколским односно научноистраживачким институцијама
у земљи и иностранству
Табела 3

Р. бр.

Активност

1.

Учешће у заједничком студијском програму (израда студијског програма, извођење наставе)

2.

Извођење наставе на студијском програму на енглеском језику

3.

Учешће у научноистраживачком пројекту које финансира министарство Републике Србије надлежно за науку (осим за избор у звање ванредног професора ако је учешћем у овој активности испуњен обавезан услов)

4.

Реализација наставе на међународном студијском програму

5.

Рецензирање пројеката (по захтевима других институција)

6.

Учешће на научним и стручним скуповима у земљи (осим за избор у звање редовног професора и не
односи се на поље медицинских наука)

7.

Учешће на научним и стручним скуповима у иностранству (осим за избор у звање редовног професора и не односи се на поље медицинских наука)

8.

Предавање по позиву на другом универзитету у земљи или иностранству

9

Учешће у међународним пројектима у области високог образовања

10.

Учешће у међународним научноистраживачким пројектима

11.

Члан комисије за избор наставника и сарадника на другим универзитетима

12.

Члан комисије за одбрану докторске дисертације или других завршних радова на другом универзитету (осим за избор у звање редовног професора)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Члан комисије за полагање здравственог специјалистичког или супспецијалистичког испита на
другом универзитету
Извођење наставе у статусу гостујућег професора на универзитету у земљи и иностранству
Члан органа или тела друге високошколске односно научноистраживачке институције у земљи или
иностранству
Аутор/коаутор одобреног уџбеника из уже научне области за коју се бира за потребе студијског
програма у другој високошколској установи
Учешће у организационим и програмским одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова
Учешће у реализацији наставних активности у сарадњи са високошколским установама у иностранству (међународне вежбе, конференције, семинари, обука и друге активности које доприносе
угледу Универзитета одбране и система одбране)
Заједнички радови из категорија М33, М34, М63 или М64 са ауторима из других високошколских
установа и/или научноистраживачких организација (осим за избор у звање редовног професора)
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у чин потпоручника оклопних јединица:

У К А З број 1-15
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 10. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др.
закон, 10/15 и 88/15)
производе се
А) КАДЕТИ CXXХVII КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
у чин пешадијског потпоручника:
АНЂЕЛКОВИЋ Верољуба ВЛАДАН,
БАБИН Милана ЖЕЉКО,
ВАСИЋ Горана РАСТКО,
ВЛАХОВИЋ Драгана ДАНИЛО,
ВУЛИЋ Саше НЕМАЊА,
ДРОБЊАК Дејана АНДРИЈА,
ЂОКИЋ Драгана МИЛЕНА,
ЂОРЂЕВИЋ Братислава НИКОЛА,
ЂОРЂЕВИЋ Звездана ИГОР,
ЖИВАНОВИЋ Властимира МЛАДЕН,
ЖИВАНОВИЋ Страхиње ТАМАРА,
ЈАКОВЉЕВИЋ Бранислава МИЛОШ,
ЈАНКОВИЋ Радивоја НИКОЛА,
ЈЕРЕМИЋ Момчила СТРАХИЊА,
ЈОВАНОВИЋ Момира ФИЛИП,
КРСТИЋ Љубише АЛЕКСАНДАР,
ЛЕПОЈЕВ Горана МИЛАН,
ЛУКОВИЋ Зорана АНДРИЈАНА,
ЛУКОВИЋ Зорана МИЛИЦА,
МИЛЕТИЋ Горана МИЛОШ,
МИЛОШЕВ Живорада МАРИЈАНА,
НИНКОВИЋ Душана ЈАНКО,
ОБРЕНОВИЋ Милинка НЕНАД,
ПАНДУРИЦА Николе МАРКО,
ПАНЧИЋ Драгана УРОШ,
ПЕТРОВИЋ Видоја МИТАР,
ПЕШИЋ Драгана ЕМИЛИЈА,
РАДОВАНОВИЋ Раденка МАРКО,
РАДОВИЋ Синише ВЛАДИМИР,
РАДОЊИЋ Небојше СТЕФАН,
РОГАНОВИЋ Синише БЛАГОТА,
САМАРЏИЋ Горана ДАЛИБОР,
СТАНИШИЋ Борислава МИЛОШ,
СТЕВАНОВИЋ Славише МИЛАН,
ЦЕПЕРА Милка МАРКО,
ЧОЛОВИЋ Славише АЛЕКСАНДАР;

БАРЛОВ Радомира АЛЕКСАНДАР,
ВУКОВИЋ Томислава ФИЛИП,
ДУБАЈИЋ Николе МАРКО,
КАРАМАРКОВИЋ Зорана СТЕФАН,
КНЕЖЕВИЋ Горана НЕМАЊА,
МАРТИЋ Зорана УРОШ,
ПЕТКОВИЋ Ђорђа НИКОЛА,
СИНАДИНОВИЋ Јовице ДУШАН,
СТЕВАНЧЕВ Станка ДУШАН,
ШАПОЊИЋ Предрага НЕМАЊА;
у чин потпоручника авијације:
СТЕВАНОВИЋ Живојина АЛЕКСАНДАР,
ТОШИЋ Ивана АЛЕКСАНДАР,
ЋИРИЋ Часлава АЛЕКСАНДАР;
у чин потпоручника речних јединица:
ЖИВКОВ Слободана МИХАЈЛО,
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана ЛАЗА,
НИКОЛИЋ Драгана ЛУКА,
ПОПОВ Милана НИКОЛА,
ПОПОВИЋ Младена НИКОЛИНА,
РАДОВИЋ Љубинка БРАНКО,
РИСТАНОВИЋ Драгољуба СВЕТОЗАР,
РИСТИЋ Властимира АЛЕКСАНДАР,
СОКОЛОВИЋ Радојице ИВАНА,
ТОПАЛОВИЋ Драгише ДУШКО;
у чин потпоручника телекомуникација:
ВЕЛИЧКОВ Саше МАРКО,
ВЕЉОВИЋ Саше ТЕОДОРА,
ЂУРИЋ Стојана ЂОРЂЕ,
ИЛИЋ Светислава АЛЕКСАНДРА,
ЈОКСИМОВИЋ Југослава ВАСИЛИЈА,
КОПУНОВИЋ Зорана ДЕЈАН,
МИХАЈЛОВИЋ Горана ЈОВАН,
ПЕТРОВИЋ Анђелка СТЕФАН,
ПЕТРОВИЋ Миодрага ЗОРАН,
РАИЧЕВИЋ Данила ДУШАН,
СТОЈАНОВИЋ Драге ЛАЗО,
ТАНОВИЋ Стеве АНА,
ТЕРЕНТИЋ Живојина АЛЕКСАНДРА,
ШЕВИЋ Дејана ТАМАРА,
ШКОРО Обрена СИМЕОН;
у чин потпоручника информатичке службе:
АЈДАЧИЋ Миливоја МИЛАН,
БЛАГОЈЕВИЋ Радула АЛЕКСАНДАР,
БОШКОВ Асена НИКОЛА,
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ВУЧЕТИЋ Драгана ЖЕЉАНА,
ГРБОВИЋ Владана ИВАНА,
ДАМЊАНОВИЋ Дулета НИКОЛА,
ЂУРОВИЋ Бобана ЈОВАНА,
ЈАНКОВИЋ Слађане НИКОЛА,
КИКИЋ Зорана СТЕФАН,
КУЉАЧА Милана СТЕФАН,
МАРИЧИЋ Горана ДАРКО,
МИЈАИЛОВИЋ Милоша ЈЕЛЕНА,
МИЛОШЕВИЋ Моме ДАРКО,
МИРКОВИЋ Владете МИЛОШ,
ПАВЛОВИЋ Валентина ЛАЗАР,
ПАНИЋ Топлице СТЕФАН,
ПЕШИЋ Момчила ЈОВАН,
РАДЕНКОВИЋ Милорада МИЛАН,
РАНЂЕЛОВИЋ Ивице МИЛЕНА,
СИМОНОВИЋ Драгана НЕМАЊА,
СТАНКОВИЋ Бобана СТЕФАН,
СТЕФАНОВИЋ Милована НЕМАЊА,
СТОШИЋ Зорана МИЛОШ,
ТРАЈКОВИЋ Новице ДУШИЦА;
у чин потпоручника финансијске службе:
ВАСИЋ Милије ЈЕЛЕНА,
ЂОРЂЕВИЋ Дејана ТАМАРА,
ЖАРКОВИЋ Љерке ПЕТАР,
ИЛИЋ Драгана ИВАНА,
ЛАЗИЋ Ненада СТЕФАН,
ЛУКИЋ Милана БОЈАН,
ЉУБЕНОВИЋ Драгана МИЛЕНА,
МИЛАНОВИЋ Драгана ФИЛИП,
МИЉКОВИЋ Радослава МИЛОШ,
НИКОЛИЋ Миланчета ЈЕЛЕНА,
НИКОЛИЋ Радивоја КАТАРИНА,
ПЕТКОВИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР,
РУЖИЋ Славољуба ГОРАН,
САВИЋ Оливера АЛЕКСАНДАР,
СТОЈАНОВИЋ Небојше ЈОВАНА;
у чин потпоручника техничке службе:
ВЕЛИМИРОВИЋ Саве ДРАГОЉУБ,
ВРАЧАРИЋ Драгана ВЛАДИМИР,
ВУЧИЋ Дејана АЛЕКСА,
ГАБИЋ Предрага ТИЈАНА,
ДИМИТРИЋ Милана МИЛИЦА,
ДОБРОТА Мирка БОЈАН,
ЂОКИЋ Цветка АНА,
ЂУКИЋ Слободана АНДРИЈАНА,
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ЕРАК Зорана МИЛОШ,
ЖИКИЋ Мирослава ЈОВАНА,
ЗЕЛЕНОВИЋ Марка НИКОЛА,
ИВАНКОВИЋ Јована ВЛАДИМИР,
КОЗИЋ Миленка БРАНКО,
ЛАЗОВИЋ Пере ВЛАДАН,
МАЧАР Драге НИКОЛА,
МИЛЕНКОВИЋ Јамила ЛУКА,
МИЛИЋ Десимира СТЕФАН,
МИЛОЈКОВИЋ Зорана ИВАН,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Петра НЕНАД,
МИЉКОВИЋ Александра НАТАША,
МИЉКОВИЋ Радослава СТЕФАН,
МИХАЈЛОВИЋ Радована ЈЕЛЕНА,
НИКОЛИЋ Бобана ПЕТАР,
НИКОЛИЋ Милана ЈОВАНА,
НИКОЛИЋ Ненада БРАНИСЛАВ,
ПЕУРАЧА Ненада НЕВЕНА,
ПЕЦИЋ Раке ИГОР,
ПОПОВ Стевана МАРКО,
ПОПОВИЋ Бранета МИРКО,
РАДИВОЈЕВИЋ Радована ЈЕЛЕНА,
РАДОВАНОВИЋ Горана ЛАЗАР,
РИСТИЋ Љубише САША,
СИМИЋ Раде ФИЛИП,
СТАНИШИЋ Негослава НЕНАД,
СТАФАНОВИЋ Јовице НИКОЛИНА,
СТОЈАНОВИЋ Небојше ДЕЈАНА,
СТОЈНИЋ Драге ЛАЗАР,
ТАСИЋ Драгана ЈОВИЦА,
ТЕОВАНОВИЋ Бранка СЛАВКО,
ТЕРЗИЋ Предрага БОЈАН,
ТИЈОСАВЉЕВИЋ Слободана БРАНКО,
ТИРНАНИЋ Михајла НЕВЕНА,
ТРАЈКОВИЋ Дејана ПЕТАР,
ЦВИЈЕТИЋ Милана МАРКО;
Б) КАДЕТИ II КЛАСЕ МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ
УПРАВЕ ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
у чин санитетског потпоручника:
АРАНЂЕЛОВИЋ Милета АЛЕКСАНДАР,
БОЈАНИЋ Александра МИЛОШ,
БУЛАТОВИЋ Војина ЈЕЛЕНА,
ВУКАДИНОВИЋ Горана АНТОНИЈА,
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ДАМЊАНОВИЋ Бобана БОЈАНА,
ДЕСПОТОВИЋ Драгана ДРАГАНА,
ДУГАЛИЋ Драгослава ПАВЛЕ,
ДУЈОВИЋ Драгана БРАНКО,
ЂОКИЋ Душана МИЛЕНА,
ЗАРИЋ Горана ЈАДРАНКА,
ИВАНОВИЋ Ивана ИВАНА,
ИЛИЋ Зорана ЉУБИЦА,
ЈАЋИМОВИЋ Радована НЕМАЊА,
КАТИЋ Јове ЈЕЛЕНА,
КУБИК Петра ВИОЛЕТА,
ЛАЗИЋ Слободана АЛЕКСАНДАР,
ЉУБЕНОВИЋ Радета НЕНАД,
МАКСИМОВИЋ Владе ЈОВАНА,
МАТИЋ Драгана МИЛУТИН,
МОМЧИЛОВИЋ Миодрага ЈЕЛЕНА,
МРДАКОВИЋ Горана АНИТА,
НИКЧЕВИЋ Радомира АНЂЕЛИЈА,
РАДОЈКОВИЋ Горана АЛЕКСАНДРА,
СТАНИЋ Александра МИНА,
СТОЈКОВИЋ Душана МИЛИЦА,
ТРАЈКОВСКИ Зорана АНДРЕЈА,
ХАЏИЈА Рамиза ХЕЛЕНА,
ЏЕПИНА Петра ЈОВАН,
ШПРЕНГ Зорана ЂОРЂЕ.
Производе се са даном 10. септембра 2016. године.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

229.
У К А З број 1-16
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
На основу члана 112. став 2. Устава Републике
Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17.
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“,
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
бригадном генералу
ЛАЦКОВИЋ Здравка ДРАГОСАВУ.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.
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230.
Н А Р Е Д Б А број 1-389
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 10. СЕПТЕМБРА 2016. 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 и 88/15 – УС)
примају се у професионалну
војну службу
у чину пешадијског потпоручника:
АНЂЕЛКОВИЋ Верољуба ВЛАДАН,
БАБИН Милана ЖЕЉКО,
ВАСИЋ Горана РАСТКО,
ВЛАХОВИЋ Драгана ДАНИЛО,
ВУЛИЋ Саше НЕМАЊА,
ДРОБЊАК Дејана АНДРИЈА,
ЂОКИЋ Драгана МИЛЕНА,
ЂОРЂЕВИЋ Братислава НИКОЛА,
ЂОРЂЕВИЋ Звездана ИГОР,
ЖИВАНОВИЋ Властимира МЛАДЕН,
ЖИВАНОВИЋ Страхиње ТАМАРА,
ЈАКОВЉЕВИЋ Бранислава МИЛОШ,
ЈАНКОВИЋ Радивоја НИКОЛА,
ЈЕРЕМИЋ Момчила СТРАХИЊА,
ЈОВАНОВИЋ Момира ФИЛИП,
КРСТИЋ Љубише АЛЕКСАНДАР,
ЛЕПОЈЕВ Горана МИЛАН,
ЛУКОВИЋ Зорана АНДРИЈАНА,
ЛУКОВИЋ Зорана МИЛИЦА,
МИЛЕТИЋ Горана МИЛОШ,
МИЛОШЕВ Живорада МАРИЈАНА,
НИНКОВИЋ Душана ЈАНКО,
ОБРЕНОВИЋ Милинка НЕНАД,
ПАНДУРИЦА Николе МАРКО,
ПАНЧИЋ Драгана УРОШ,
ПЕТРОВИЋ Видоја МИТАР,
ПЕШИЋ Драгана ЕМИЛИЈА,
РАДОВАНОВИЋ Раденка МАРКО,
РАДОВИЋ Синише ВЛАДИМИР,
РАДОЊИЋ Небојше СТЕФАН,
РОГАНОВИЋ Синише БЛАГОТА,
САМАРЏИЋ Горана ДАЛИБОР,
СТАНИШИЋ Борислава МИЛОШ,
СТЕВАНОВИЋ Славише МИЛАН,
ЦЕПЕРА Милка МАРКО,
ЧОЛОВИЋ Славише АЛЕКСАНДАР;
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у чину потпоручника оклопних јединица:
БАРЛОВ Радомира АЛЕКСАНДАР,
ВУКОВИЋ Томислава ФИЛИП,
ДУБАЈИЋ Николе МАРКО,
КАРАМАРКОВИЋ Зорана СТЕФАН,
КНЕЖЕВИЋ Горана НЕМАЊА,
МАРТИЋ Зорана УРОШ,
ПЕТКОВИЋ Ђорђа НИКОЛА,
СИНАДИНОВИЋ Јовице ДУШАН,
СТЕВАНЧЕВ Станка ДУШАН,
ШАПОЊИЋ Предрага НЕМАЊА;
у чину потпоручника авијације:
СТЕВАНОВИЋ Живојина АЛЕКСАНДАР,
ТОШИЋ Ивана АЛЕКСАНДАР,
ЋИРИЋ Часлава АЛЕКСАНДАР;
у чину потпоручника речних јединица:
ЖИВКОВ Слободана МИХАЈЛО,
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана ЛАЗА,
НИКОЛИЋ Драгана ЛУКА,
ПОПОВ Милана НИКОЛА,
ПОПОВИЋ Младена НИКОЛИНА,
РАДОВИЋ Љубинка БРАНКО,
РИСТАНОВИЋ Драгољуба СВЕТОЗАР,
РИСТИЋ Властимира АЛЕКСАНДАР,
СОКОЛОВИЋ Радојице ИВАНА,
ТОПАЛОВИЋ Драгише ДУШКО;
у чину потпоручника телекомуникација:
ВЕЛИЧКОВ Саше МАРКО,
ВЕЉОВИЋ Саше ТЕОДОРА,
ЂУРИЋ Стојана ЂОРЂЕ,
ИЛИЋ Светислава АЛЕКСАНДРА,
ЈОКСИМОВИЋ Југослава ВАСИЛИЈА,
КОПУНОВИЋ Зорана ДЕЈАН,
МИХАЈЛОВИЋ Горана ЈОВАН,
ПЕТРОВИЋ Анђелка СТЕФАН,
ПЕТРОВИЋ Миодрага ЗОРАН,
РАИЧЕВИЋ Данила ДУШАН,
СТОЈАНОВИЋ Драге ЛАЗО,
ТАНОВИЋ Стеве АНА,
ТЕРЕНТИЋ Живојина АЛЕКСАНДРА,
ШЕВИЋ Дејана ТАМАРА,
ШКОРО Обрена СИМЕОН;
у чину потпоручника информатичке службе:
АЈДАЧИЋ Миливоја МИЛАН,
БЛАГОЈЕВИЋ Радула АЛЕКСАНДАР,
БОШКОВ Асена НИКОЛА,
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ВУЧЕТИЋ Драгана ЖЕЉАНА,
ГРБОВИЋ Владана ИВАНА,
ДАМЊАНОВИЋ Дулета НИКОЛА,
ЂУРОВИЋ Бобана ЈОВАНА,
ЈАНКОВИЋ Слађане НИКОЛА,
КИКИЋ Зорана СТЕФАН,
КУЉАЧА Милана СТЕФАН,
МАРИЧИЋ Горана ДАРКО,
МИЈАИЛОВИЋ Милоша ЈЕЛЕНА,
МИЛОШЕВИЋ Моме ДАРКО,
МИРКОВИЋ Владете МИЛОШ,
ПАВЛОВИЋ Валентина ЛАЗАР,
ПАНТИЋ Топлице СТЕФАН,
ПЕШИЋ Момчила ЈОВАН,
РАДЕНКОВИЋ Милорада МИЛАН,
РАНЂЕЛОВИЋ Ивице МИЛЕНА,
СИМОНОВИЋ Драгана НЕМАЊА,
СТАНКОВИЋ Бобана СТЕФАН,
СТЕФАНОВИЋ Милована НЕМАЊА,
СТОШИЋ Зорана МИЛОШ,
ТРАЈКОВИЋ Новице ДУШИЦА;
у чину потпоручника финансијске службе:
ВАСИЋ Милије ЈЕЛЕНА,
ЂОРЂЕВИЋ Дејана ТАМАРА,
ЖАРКОВИЋ Љерке ПЕТАР,
ИЛИЋ Драгана ИВАНА,
ЛАЗИЋ Ненада СТЕФАН,
ЛУКИЋ Милана БОЈАН,
ЉУБЕНОВИЋ Драгана МИЛЕНА,
МИЛАНОВИЋ Драгана ФИЛИП,
МИЉКОВИЋ Радослава МИЛОШ,
НИКОЛИЋ Миланчета ЈЕЛЕНА,
НИКОЛИЋ Радивоја КАТАРИНА,
ПЕТКОВИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР,
РУЖИЋ Славољуба ГОРАН,
САВИЋ Оливера АЛЕКСАНДАР,
СТОЈАНОВИЋ Небојше ЈОВАНА;
у чину потпоручника техничке службе:
ВЕЛИМИРОВИЋ Саве ДРАГОЉУБ,
ВРАЧАРИЋ Драгана ВЛАДИМИР,
ВУЧИЋ Дејана АЛЕКСА,
ГАБИЋ Предрага ТИЈАНА,
ДИМИТРИЋ Милана МИЛИЦА,
ДОБРОТА Мирка БОЈАН,
ЂОКИЋ Цветка АНА,
ЂУКИЋ Слободана АНДРИЈАНА,
ЕРАК Зорана МИЛОШ,
ЖИКИЋ Мирослава ЈОВАНА,
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ЗЕЛЕНОВИЋ Марка НИКОЛА,
ИВАНКОВИЋ Јована ВЛАДИМИР,
КОЗИЋ Миленка БРАНКО,
ЛАЗОВИЋ Пере ВЛАДАН,
МАЧАР Драге НИКОЛА,
МИЛЕНКОВИЋ Јамила ЛУКА,
МИЛИЋ Десимира СТЕФАН,
МИЛОЈКОВИЋ Зорана ИВАН,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Петра НЕНАД,
МИЉКОВИЋ Радослава СТЕФАН,
МИЉКОВИЋ Александра НАТАША,
МИХАЈЛОВИЋ Радована ЈЕЛЕНА,
НИКОЛИЋ Бобана ПЕТАР,
НИКОЛИЋ Милана ЈОВАНА,
НИКОЛИЋ Ненада БРАНИСЛАВ,
ПЕУРАЧА Ненада НЕВЕНА,
ПЕЦИЋ Раке ИГОР,
ПОПОВ Стевана МАРКО,
ПОПОВИЋ Бранета МИРКО,
РАДИВОЈЕВИЋ Радована ЈЕЛЕНА,
РАДОВАНОВИЋ Горана ЛАЗАР,
РИСТИЋ Љубише САША,
СИМИЋ Раде ФИЛИП,
СТАНИШИЋ Негослава НЕНАД,
СТЕФАНОВИЋ Јовице НИКОЛИНА,
СТОЈАНОВИЋ Небојше ДЕЈАНА,
СТОЈНИЋ Драге ЛАЗАР,
ТАСИЋ Драгана ЈОВИЦА,
ТЕОВАНОВИЋ Бранка СЛАВКО,
ТЕРЗИЋ Предрага БОЈАН,
ТИЈОСАВЉЕВИЋ Слободана БРАНКО,
ТИРНАНИЋ Михајла НЕВЕНА,
ТРАЈКОВИЋ Дејана ПЕТАР,
ЦВИЈЕТИЋ Милана МАРКО.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

231.
Н А Р Е Д Б А број 1-390
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 10. СЕПТЕМБРА 2016. 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 и 88/15 – УС)
примају се у професионалну
војну службу
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у чину санитетског потпоручника:
АРАНЂЕЛОВИЋ Милета АЛЕКСАНДАР,
БОЈАНИЋ Александра МИЛОШ,
БУЛАТОВИЋ Војина ЈЕЛЕНА,
ВУКАДИНОВИЋ Горана АНТОНИЈА,
ДАМЊАНОВИЋ Бобана БОЈАНА,
ДЕСПОТОВИЋ Драгана ДРАГАНА,
ДУГАЛИЋ Драгослава ПАВЛЕ,
ДУЈОВИЋ Драгана БРАНКО,
ЂОКИЋ Душана МИЛЕНА,
ЗАРИЋ Горана ЈАДРАНКА,
ИВАНОВИЋ Ивана ИВАНА,
ИЛИЋ Зорана ЉУБИЦА,
ЈАЋИМОВИЋ Радована НЕМАЊА,
КАТИЋ Јове ЈЕЛЕНА,
КУБИК Петра ВИОЛЕТА,
ЛАЗИЋ Слободана АЛЕКСАНДАР,
ЉУБЕНОВИЋ Радета НЕНАД,
МАКСИМОВИЋ Владе ЈОВАНА,
МАТИЋ Драгана МИЛУТИН,
МОМЧИЛОВИЋ Миодрага ЈЕЛЕНА,
МРДАКОВИЋ Горана АНИТА,
НИКЧЕВИЋ Радомира АНЂЕЛИЈА,
РАДОЈКОВИЋ Горана АЛЕКСАНДРА,
СТАНИЋ Александра МИНА,
СТОЈКОВИЋ Душана МИЛИЦА,
ТРАЈКОВСКИ Зорана АНДРЕЈА,
ХАЏИЈА Рамиза ХЕЛЕНА,
ЏЕПИНА Петра ЈОВАН,
ШПРЕНГ Зорана ЂОРЂЕ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

232.
Н А Р Е Д Б А број 1-347
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 22. АВГУСТА 2016. 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 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпуковнику грађевинске службе
ХРИСТОВСКИ Стојчета БОРЧЕТУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.
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233.
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236.
Н А Р Е Д Б А број 1-350

Н А Р Е Д Б А број 1-370

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 25. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 2. СЕПТЕМБРА 2016. 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 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

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 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпуковнику геодетске службе
СТАНКОВИЋ Миливоја САВИ.

пуковнику техничке службе

Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

КОВАЧЕВИЋ Драгомира МИЛУТИНУ.

237.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 1-743
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 22. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ

234.
Н А Р Е Д Б А број 1-356
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. АВГУСТА 2016. 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 и 88/15 – УС)

На основу тачке 2. подтачка 4) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и
другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист“, број 4/16)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
интендантском капетану
СИМОНОВИЋ Милорада СИМОНУ.
Командант
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику артиљеријско-ракетних јединица за
противваздухопловна дејства
ИВАНКОВИЋ Владисава ЈОВАНУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

235.
Н А Р Е Д Б А број 1-357
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. АВГУСТА 2016. 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 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском потпуковнику
ДРАКУЛА Милосава РАДОВАНУ.
Министар одбране
Зоран Ђорђевић, с. р.

238.
По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се
у Решењу о именовању вршиоца дужности председника,
вршиоца дужности заменика председника и вршилаца
дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално
осигурање војних осигураника објављеном у „Службеном
гласнику РС“, број 65/16, поткрала грешка, па се на основу
члана 15. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 45/13), даје

И С П Р А В К А*
Решења о именовању вршиоца дужности председника,
вршиоца дужности заменика председника и вршилаца
дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално
осигурање војних осигураника
У Решењу о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца
дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално
осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“,
број 65/16), у делу I, тачка 3), подтачка (1) уместо речи: „Сектор за материјалне ресурсе у Министарству одбране,“ треба
да стоје речи: „Сектор за људске ресурсе у Министарству одбране,“.
– Из Републичког секретаријата за законодавство
__________
*
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 73 од
31. августа 2016. године.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф.
Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369)
Телефон/факс: 011/3000–200
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б
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