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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Понедељак, 21. јануар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 2              ГОДИНА СХХVII

 
У р е д н и ш т в о  

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)      

Телефон и факс 011/3000-200 

13. 
На основу члана 84. став 3. Закона о државној упра-

ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у 
вези са чланом 285. Закона о општем управном по-
ступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), чла-
на 140. став 2. и члана 171. став 3. Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07 и 67/07), члана 8. ст. 4, 5. и 6. и 
члана 136. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 116/07), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА РЕШАВАЊЕ 

У УПРАВНИМ СТВАРИМА 
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

1. За вођење управног поступка и доношење пр-
востепених решења у управном поступку из делокру-
га унутрашњих јединица Министарства одбране (сек-
тори, Секретаријат и самосталне управе ван сектора 
и Секретаријата) овлашћујем секретара Министарства 
одбране, помоћнике министра одбране и начелнике 
управа ван сектора и Секретаријата. 

2. За решавање у управним стварима и одлучивању 
о правима и дужностима државних службеника и на-
мештеника у првом степену (осим за пријем у радни 
однос и престанак радног односа, односно за закљу-
чивање и отказ уговора о раду) овлашћујем секретара 
Министарства одбране, шефа Кабинета министра од-
бране, помоћнике министра одбране, начелнике управа 
као ужих унутрашњих јединица у сектору и ван сектора 
и Секретаријата. 

3. За решавање у управним стварима и одлучивању 
о правима и дужностима професионалних војних ли-
ца и војних службеника и намештеника распоређених 
у Министарство одбране (осим за пријем у радни од-
нос и престанак радног односа) решавају руководиоци 
унутрашњих организационих јединица у које су та ли-
ца распоређена. 

4. Овлашћујем начелника Управе за кадрове секто-
ра за људске ресурсе Министарства одбране за доно-
шење решења о правима и дужностима професионал-
них војних лица упућених на службу у друге државне 
органе и правна лица, осим за упућивање на службу у 

те органе и распоређивање у Војску Србије по пре-
станку потребе за том службом. 

5. Овлашћена лица из тач. 1. до 4. ове одлуке могу 
поверити вођење управног поступка и сачињавање на-
црта решења у управном поступку само запосленом ли-
цу које има високу стручну спрему одговарајуће стру-
ке, зависно од услова прописаних законом којим се 
уређује одређена управна материја. 

6. При доношењу решења у управном поступку и 
решења о правима и дужностима државних службе-
ника и намештеника примењују се прописи о држав-
ним службеницима и намештеницима и закон којим је 
уређен општи управни поступак, изузев код одлучива-
ња о одговорности за штету, сходно члану 140. став 4. 
Закона о државним службеницима. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Наредба о овлашћењима за решавање у управним 
стварима у Савезном министарству за одбрану („Слу-
жбени војни лист“, бр. 35/99 и 13/00). 

8. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 6 
21. јануара 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

14. 
На основу тачке 2. став 2. алинеја под б) Одлуке о 

одређивању Дана Војске Србије и начину одређивања 
дана осталих војних празника и назива војних објеката 
(„Службени војни лист“, бр. 41/06), начелник Генерал-
штаба Војске Србије доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДАНА РОДА, СЛУЖБЕ 
И ЈЕДИНИЦА ОДНОСНО УСТАНОВА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. Овом одлуком одређују се датуми за обележа-
вање дана рода, службе и јединица односно установа 
Војске Србије, и то: 
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1) за Дан ваздушног осматрања и јављања одре-
ђује се 18. јун; 

2) за Дан авијације одређује се 2. август; 
3) за Дан артиљерије одређује се 14. септембар; 
4) за Дан Војне полиције одређује се 14. септем-

бар; 
5) за Дан везе одређује се 20. септембар; 
6) за Дан атомско-биолошко-хемијске одбране од-

ређује се 28. септембар; 
7) за Дан артиљеријско-ракетних јединица против-

ваздухопловне одбране одређује се 30. септембар; 
8) за Дан оклопно-механизованих јединица одре-

ђује се 31. октобар; 
9) за Дан инжињерије одређује се 6. новембар; 
10) за Дан за електронско извиђање и противелек-

тронска дејства одређује се 11. новембар; 
11) за Дан пешадије одређује се 16. новембар; 
12) за Дан геодетске службе одређује се 5. фебруар; 
13) за Дан службе информатике одређује се 21. фе-

бруар; 
14) за Дан обавештајне службе одређује се 6. мај; 
15) за Дан правне службе одређује се 10. мај; 
16) за Дан санитетске службе одређује се 30. јул; 
17) за Дан службе безбедности одређује се 14. сеп-

тембар; 
18) за Дан интендантске службе одређује се 14. сеп-

тембар; 
19) за Дан техничке службе одређује се 15. сеп-

тембар; 
20) за Дан саобраћајне службе одређује се 15. сеп-

тембар; 
21) за Дан ветеринарске службе одређује се 1. но-

вембар; 
22) за Дан финансијске службе одређује се 8. но-

вембар; 
23) за Дан 4. бригаде Копнене војске одређује се 

31. јануар; 
24) за Дан Центра за обуку логистике одређује се 

4. мај; 
25) за Дан Гарде одређује се 6. мај; 
26) за Дан 126. центра ваздушног осматрања, ја-

вљања и навођења одређује се 18. јун; 
27) за Дан 2. бригаде Копнене војске одређује се 

12. јул; 
28) за Дан Речне флотиле одређује се 6. август; 
29) за Дан Мешовите артиљеријске бригаде одре-

ђује се 14. септембар; 
30) за Дан Бригаде везе одређује се 20. септембар; 
31) за Дан Специјалне бригаде одређује се 29. сеп-

тембар; 
32) за Дан 3. бригаде Копнене војске одређује се 

7. октобар; 
33) за Дан 7. центра за обуку одређује се 7. октобар; 
34) за Дан 4. центра за обуку одређује се 15. ок-

тобар; 

35) за Дан 5. центра за обуку одређује се 19. ок-
тобар; 

36) за Дан 6. центра за обуку одређује се 19. ок-
тобар; 

37) за Дан 3. центра за обуку одређује се 1. но-
вембар; 

38) за Дан 1. бригаде Копнене војске одређује се 
9. новембар; 

39) за Дан 2. центра за обуку одређује се 9. но-
вембар; 

40) за Дан 224. центра за електронска дејства од-
ређује се 11. новембар; 

41) за Дан 1. центра за обуку одређује се 13. но-
вембар; 

42) за Дан Центра за обуку Копнене војске одре-
ђује се 16. новембар; 

43) за Дан Централне логистичке базе одређује се 
16. новембар; 

44) за Дан 250. ракетне бригаде противваздухо-
пловне одбране одређује се 24. новембар; 

45) за Дан 98. авијацијске базе одређује се 28. но-
вембар; 

46) за Дан 204. авијацијске базе одређује се 2. де-
цембар; 

47) за Дан Центра за обуку Ваздухопловства и про-
тивваздухопловне одбране одређује се 24. децембар; 

48) за Дан Техничког опитног центра одређује се 
22. март. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престају да 
важе Наредба о одређивању дана родова Војске Југо-
славије („Службени војни лист“, бр. 23/94) и Наредба 
о одређивању Дана Техничког опитног центра Коп-
нене војске („Службени војни лист“, бр. 5/97). 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 4 
17. јануара 2008. године 

Београд 
Н а ч е л н и к 

генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

15. 
На основу тачке 3. Одлуке о одређивању Дана Вој-

ске Србије и начину одређивања дана осталих војних 
празника и назива војних објеката („Службени војни 
лист“, бр. 41/06), начелник Генералштаба Војске Срби-
је доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА КАСАРНИ 

И ДРУГИХ ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА 

1. Овом одлуком одређују се нови називи следе-
ћих касарни и других војних објеката: 

1) Касарни „13. мај“ у Батајници – Касарна „Ра-
дован Медић“; 
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2) Касарни „Јаково“ у Јакову – Касарна „Мајор 
Милан Тепић“; 

3) Касарни „Миливоје Мића Стојковић“ у Зуцама 
– Касарна „Мајор Драгутин Гавриловић“; 

4) Касарни „Пантелеј“ у Нишу – Касарна „Књаз 
Михаило“; 

5) Касарни „Душан Вукасовић Диоген“ у Новом 
Саду – Касарна „Александар Берић“; 

6) Касарни „Народни херој Мика Митровић“ у 
Шапцу – Касарна „Церски јунаци“; 

7) Касарни „Ибарски рудари“ у Рашки – Касарна 
„Стефан Немања“; 

8) Касарни „Синковац“ у Лесковцу – Касарна „Вој-
вода Петар Бојовић“; 

9) Касарни „Народни херој Вељко Дугошевић“ у 
Пожаревцу – Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм“; 

10) Касарни „Предраг Јевтић Шкепо“ у Горњем 
Милановцу – Касарна „Војвода Радомир Путник“; 

11) Клубу Војске Србије „Топчидер“ у Београду 
– Дом Гарде. 

2. Не мењају се називи следећих касарни: 
1) Касарне „Бањица“ у Београду; 
2) Касарне „Бањица 2“ у Београду; 
3) Касарне „Дедиње“ у Београду; 
4) Касарне „Топчидер“ у Београду; 
5) Касарне „Васа Чарапић“ у Београду; 
6) Касарне „Кнежевац“ у Београду; 
7) Касарне „Алекса Дундић“ у Земуну; 
8) Касарне „Виктор Бубањ“ у Земуну; 
9) Касарне „Тврђава“ у Нишу; 
10) Касарне „Стеван Синђелић“ у Нишу; 
11) Касарне „Мија Станимировић“ у Нишу; 
12) Касарне „Бубањски хероји“ у Нишу; 
13) Касарне „Аеродром“ у Нишу; 
14) Касарне „Југовићево“ у Новом Саду; 
15) Касарне „Тврђава“ у Новом Саду; 
16) Касарне „Јован Курсула“ у Краљеву; 
17) Касарне „Рибница“ у Краљеву; 
18) Касарне „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву; 
19) Касарне „Грошница“ у Крагујевцу; 
20) Касарне „Народни херој Милан Благојевић“ у 

Крагујевцу; 
21) Касарне „Војвода Радомир Путник“ у Крагу-

јевцу; 
22) Касарне „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву; 
23) Касарне „Бошко Палковљевић Пинки“ у Срем-

ској Митровици; 
24) Касарне „Народни херој Стевица Јовановић“ 

у Панчеву; 
25) Касарне „Растко Немањић“ у Панчеву; 
26) Касарне „Аеродром“ у Панчеву; 
27) Касарне „Јабланица“ у Лесковцу; 
28) Касарне „Аеродром“ у Сомбору; 

29) Касарне „Никола Пашић“ у Зајечару; 
30) Касарне „Цар Лазар“ у Крушевцу; 
31) Касарне „Народни херој Миодраг Новаковић 

Џуџа“ у Ћуприји; 
32) Касарне „Бачка“ у Бачкој Тополи; 
33) Касарне „Хајдук Вељко“ у Неготину; 
34) Касарне „Ратко Павловић Ћићко“ у Прокупљу; 
35) Касарне „Топлички устанак“ у Куршумлији; 
36) Касарне „Рифат Бурџевић Тршо“ у Новом Па-

зару; 
37) Касарне „1300 каплара“ у Врању; 
38) Касарне „1. пешадијски пук књаза Милоша Ве-

ликог“ у Врању; 
39) Касарне „Бујановац“ у Бујановцу. 
Не мењају се називи: војних аеродрома, издвојених 

објеката, стационарних центара везе и полигона. 
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 5 
17. јануара 2008. године 

Београд 
Н а ч е л н и к 

генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

16. 
Н А Р Е Д Б А број 5-54 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. ЈУНА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. и тачке 2. алинеја 3. 
Решења о преношењу овлашћења за решавање о одно-
сима у служби у Министарству одбране и Војсци Србије 
и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник I класе 
МИЛАНОВИЋ Љубомира НЕНАД. Унапређује се са 
даном 22. маја 2007. године; 

у чин пешадијског старијег водника 
водник I класе 
ДОСКОВИЋ Радована СЛАВЕНКО. Унапређује се са 
даном 4. јуна 2007. године; 

у чин артиљеријског потпуковника 
мајор 
КРАСНИЋ Рустема РЕФИК. Унапређује се са даном 
12. марта 2007. године; 

у чин заставника I класе артиљеријско-ракетних 
јединица ПВО 
старији водник I класе 
ЈОВАНОВИЋ Зорана ХРАНИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 22. маја 2007. године; 
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Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

у чин мајора оклопних и механизованих јединица 
капетан I класе 
МИКИЋ Стојмена БРАНКО. Унапређује се са даном 
16. маја 2007. године; 
у чин старијег водника I класе везе 
старији водник 
ТОШИЋ Драгана СРЂАН. Унапређује се са даном 20. 
априла 2007. године; 
у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водник I класе 
ШАТАРА Милета СТОЈАН. Унапређује се са даном 14. 
маја 2007. године; 
у чин интендантског капетана I класе 
капетан 
КРСТИЋ Милентија БРАТИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 9. маја 2007. године; 
у чин санитетског капетана 
поручници: 
ВЕЉКОВИЋ Радосава ИГОР. Унапређује се са даном 
1. јуна 2007. године; 
ЏУДОВИЋ Марка БОРИС. Унапређује се са даном 1. 
јуна 2007. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 
17. 

Н А Р Е Д Б А број 5-58 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 25. ЈУНА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. и тачке 2. алинеја 3. 
Решења о преношењу овлашћења за решавање о одно-
сима у служби у Министарству одбране и Војсци Србије 
и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 
поручник 
ЛАЗОВИЋ Милована ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2007. године; 

у чин пешадијског заставника 
заставник 
ЂАЈИЋ Драге СВЕТИСЛАВ. Унапређује се са даном 
31. маја 2007. године; 

у чин капетана I класе артиљеријско-ракетних је-
диница ПВО 
капетани: 
СТЕВАНОВИЋ Боривоја БРАНИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 24. јуна 2007. године; 
ТОДОРОВИЋ Драгана НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 24. јуна 2007. године; 

у чин мајора оклопних и механизованих јединица 
капетани I класе: 
МИЈАТОВИЋ Бранислава МИЋАН. Унапређује се са 
даном 27. априла 2007. године; 
САВИЋ Крсте ГОРАН. Унапређује се са даном 27. 
априла 2007. године; 

у чин инжињеријског капетана I класе 
капетан 
ЈОЈИЋ Мирка МИЛАН. Унапређује се са даном 31. 
маја 2007. године; 

у чин инжињеријског старијег водника I класе 
старији водник 
ДИНЧИЋ Светозара МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 21. маја 2007. године; 

у чин ваздухопловно-техничког заставника 
старији водник I класе 
РИСТИЋ Ратомира БОЈАН. Унапређује се са даном 
16. јуна 2007. године; 

у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водник I класе 
ПЕРОВИЋ Миодрага БОЈАН. Унапређује се са даном 
16. јуна 2007. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 
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