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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 24. јануар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 3              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 

18. 
На основу члана 18. став 2, члана 34, члана 52, 

члана 69. став 6, члана 80. став 3, члана 136. став 1. и 
члана 183. 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 О СТА-
ЊИМА У СЛУЖБИ И ДРУГИМ ОДНОСИМА У 
СЛУЖБИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. Начелник Генералштаба Војске Србије овлашћује 
се да: 

1) решава о постављењу официра Војске Србије у 
Војсци Србије у чину мајора и потпуковника на фор-
мацијска места закључно са чином потпуковника; 

2) решава о унапређивању официра у Војсци Ср-
бије у чин мајора и потпуковника; 

3) прима у службу лица у својству подофицира, про-
фесионалног војника и цивилног лица на служби у Вој-
сци Србије, на основу плана попуне; 

4) разрешава од дужности официре у чину мајора 
и потпуковника у Војсци Србије који су постављени 
на формацијска места закључно са чином потпуков-
ника, због разлога из члана 74. Закона о Војсци Ср-
бије (у даљем тексту: Закон); 

5) разрешава од дужности официре у чину мајора 
и потпуковника у Војсци Србије који су постављени 
на формацијска места закључно са чином потпуков-
ника, због разлога из члана 75. Закона; 

6) решава о стављању на располагање официра у 
чину мајора и потпуковника у Војсци Србије који су 
постављени на формацијска места закључно са чином 
потпуковника; 

7) решава о удаљењу од дужности официра у чину 
мајора и потпуковника у Војсци Србије који су по-
стављени на формацијска места закључно са чином 
потпуковника, због разлога из члана 77. ст. 1. и 2. За-
кона; 

8) предлаже упућивање на службу, односно на рад 
професионална војна лица на дужности ван Војске Ср-
бије; 

9) преводи капетане прве класе у Војсци Србије у 
чин мајора и капетана; 

10) преводи воднике прве класе у Војсци Србије 
у чин старијег водника; 

11) решава о постављењу цивилних лица на служби 
у Војсци Србије на формацијска места официра у чи-
ну мајора и потпуковника у Војсци Србије; 

12) закључује уговор о пријему на одређено време 
с професионалним војним лицима у Војсци Србије. 

2. Помоћник министра одбране за људске ресур-
се овлашћује се да: 

1) прима у службу лица у својству подофицира на 
формацијска места ван Војске Србије на основу пла-
на попуне; 

2) решава о премештају и привременом упућивању 
ван Војске Србије официра закључно са чином пот-
пуковника који су распоређени и постављени на фор-
мацијска места закључно са чином потпуковника; 

3) разрешава од дужности официре закључно са 
чином потпуковника који су распоређени и поставље-
ни на формацијска места ван Војске Србије закључно са 
чином потпуковника, због разлога из члана 74. Закона; 

4) разрешава од дужности официре закључно са 
чином потпуковника који су распоређени и поставље-
ни на формацијска места ван Војске Србије закључно 
са чином потпуковника, због разлога из члана 75. За-
кона. 

5) решава о удаљењу од дужности подофицира и 
официра закључно са чином потпуковника који су рас-
поређени и постављени на формацијска места ван Вој-
ске Србије закључно са чином потпуковника, због раз-
лога из члана 77. став 1. Закона; 

6) одређује заступнике официрима закључно са чи-
ном потпуковника који су распоређени и постављени 
на формацијска места ван Војске Србије закључно са 
чином потпуковника, а привремено су спречени да вр-
ше дужност и одређује заступнике на упражњена фор-
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мацијска места официра ван Војске Србије закључно 
са чином потпуковника; 

7) решава о захтеву професионалних припадника 
Војске Србије који су распоређени и постављени на ду-
жност ван Војске Србије за рад уз накнаду или награду 
ван јединице односно установе или за самостално оба-
вљање професионалне делатности; 

8) изриче мере удаљења од функционалне дужно-
сти професионалним војним лицима упућеним на слу-
жбу, односно на рад у Министарство одбране или дру-
ги државни орган или правно лице; 

9) преводи капетане прве класе који су распоређе-
ни и постављени на дужност ван Војске Србије у чин 
мајора и капетана. 

3. Начелник Управе за кадрове Сектора за људске 
ресурсе Министарства одбране овлашћује се да: 

1) прима у службу лица у својству професионал-
ног војника и цивилног лица на служби у Војсци Срби-
је на формацијска места ван Војске Србије на основу 
плана попуне и закључује уговор о пријему у службу 
на одређено време с професионалним војницима ван 
Војске Србије; 

2) решава о премештају и привременом упућивању 
подофицира који су распоређени и постављени на фор-
мацијска места ван Војске Србије; 

3) решава о привременом упућивању професионал-
них војника и цивилних лица на служби у Војсци Ср-
бије који су распоређени и постављени на формациј-
ска места ван Војске Србије; 

4) разрешава од дужности подофицире који су 
распоређени и постављени на формацијска места ван 
Војске Србије, због разлога из члана 74. Закона; 

5) разрешава од дужности подофицире и профе-
сионалне војнике који су распоређени и постављени 
на формацијска места ван Војске Србије, због разло-
га из члана 75. Закона; 

6) решава о удаљењу од дужности професионалних 
војника који су распоређени и постављени ван Војске 
Србије, због разлога из члана 77. став 1. Закона; 

7) одређује заступнике подофицирима који су рас-
поређени и постављени на формацијска места ван Вој-
ске Србије, а привремено су спречени да врше дуж-
ност и одређује заступнике на упражњена формациј-
ска места подофицира ван Војске Србије; 

8) решава о превођењу официра и подофицира из 
једног рода или службе у други род или службу и у 
другу војноевиденциону специјалност у оквиру истог 
рода или службе; 

9) упућује на преквалификацију официре, подо-
фицире, професионалне војнике и цивилна лица на 
служби у Војсци Србије који су распоређени и поста-
вљени на формацијска места ван Војске Србије и офи-
цире који су постављени на формацијска места у Вој-
сци Србије; 

10) закључује уговоре о школовању, стипендира-
њу, специјализацији односно усавршавању с профе-

сионалним припадницима Војске Србије и лицима из 
грађанства; 

11) преводи воднике прве класе који су распоре-
ђени и постављени на формацијска места ван Војске 
Србије у чин старијег водника. 

4. Овлашћења одређена тачком 1. ове одлуке за по-
стављење професионалних војних лица и регулисање 
стања у служби цивилним лицима на служби у Вој-
сци Србије обухватају и премештај односно распоред 
тих лица из једне јединице односно установе у другу 
или из једног места службовања у друго, одређивање 
заступника професионалним војним лицима који су 
привремено спречени да врше дужност и заступника 
на упражњена формацијска места, привремено упу-
ћивање на рад у другу јединицу односно установу, 
ако је за те јединице односно установе надлежан исти 
старешина, као и решавање других односа у служби у 
складу са Законом. 

5. Овлашћују се директор Војнобезбедносне аген-
ције и директор Војнообавештајне агенције да реша-
вају о стањима у служби и односима у служби профе-
сионалних војних лица закључно са чином потпуков-
ника који су упућени на службу у те агенције. 

6. Акта о регулисању стања у служби и других од-
носа у служби професионалних припадника Војске Ср-
бије доносе лица одређена овом одлуком, на основу 
предлога старешине односно руководиоца који је 
претпостављени лицу о чијем стању у служби се ре-
шава или старешине односно руководиоца јединице 
односно установе у коју се лице премешта и поставља. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Решење о преношењу овлашћења за решавање 
о односима у служби у Министарству одбране и Вој-
сци Србије и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 
10/05 и 11/06). 

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

Р.в.п. бр. 7 
23. јануара 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
19. 

Н А Р Е Д Б А број 5-65 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 16. ЈУЛА 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 мајора 
капетан I класе 
ВАСИЋ Василија ЛАЗАР. Унапређује се са даном 16. 
јуна 2007. године; 
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у чин пешадијског капетана I класе 
капетани: 
ДЕЈАНОВИЋ Петра ГОРАН. Унапређује се са даном 
24. јуна 2007. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Добрице ДРАГАН. Унапређује се 
са даном 26. априла 2007. године; 
СИМИЋ Предрага НЕНАД. Унапређује се са даном 
24. јуна 2007. године; 
СТЕВАНОВИЋ Миодрага ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 24. јуна 2007. године; 

у чин пешадијског заставника 
старији водник I класе 
ВАЈИЋ Бранка ЗДРАВКО. Унапређује се са даном 16. 
јуна 2007. године; 

у чин пешадијског старијег водника I класе 
старији водник 
СТОЈАНОВИЋ Љубодрага АЛЕКСАНДАР. Унапре-
ђује се са даном 21. априла 2007. године; 

у чин пешадијског старијег водника 
водници I класе: 
РАДОМИРОВИЋ Раденка ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 2. јула 2007. године; 
СИМОВИЋ Михаила РАЈКО. Унапређује се са даном 
2. јула 2007. године; 
ЧАПТОВИЋ Бранислава ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 2. јула 2007. године; 

у чин артиљеријског капетана I класе 
капетани: 
БОРОМИСА Гојка ГОРАН. Унапређује се са даном 
24. јуна 2007. године; 
ВАРДИЋ Стипе САША. Унапређује се са даном 24. 
јуна 2007. године; 
ВИТАС Драгана ДАВОР. Унапређује се са даном 24. 
јуна 2007. године; 
МИЛЕТИЋ Радисава БРАНИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 24. јуна 2007. године; 

у чин капетана I класе артиљеријско-ракетних је-
диница ПВО 
капетан 
МАКСИМОВИЋ Ђорђа АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 24. јуна 2007. године; 

у чин капетана I класе оклопних и механизованих 
јединица 
капетани: 
КОСО Андраша ОСКАР. Унапређује се са даном 24. 
јуна 2007. године; 
РАДОВАНОВИЋ Радивоја ГОРАН. Унапређује се са 
даном 13. јула 2007. године; 
СТОЈАНИЋ Милана ИВАН. Унапређује се са даном 
24. јуна 2007. године; 

у чин капетана I класе везе 
капетан 
ЛУКИЋ Раденка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 24. 
јуна 2007. године; 

у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водник I класе 
ВОЈЧИЋ Јована АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 16. јуна 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
20. 

Н А Р Е Д Б А број 5-71 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 19. ЈУЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин артиљеријског капетана I класе 
капетан 
СТАНОЈЕВИЋ Чедомира ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 24. јуна 2007. године. 

Заступа команданта 
пуковник 

Александар Живковић, с. р. 
21. 

Н А Р Е Д Б А број 5-83 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 3. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3, а у вези са тачком 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 старијег водника 
водници I класе: 
БАРЈАКТАРЕВИЋ Александра САША. Унапређује се 
са даном 22. јула 2007. године; 
БОШКОВИЋ Љупчета ВОЈКАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Далибора ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
ЂУРОВИЋ Мијодрага НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
МЕРКЛ Предрага СРЂАН. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 
ПАВЛОВИЋ Верице МАРКО. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
ПАПИЋ Милета ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 22. 
јула 2007. године; 
ПЕТРИЋ Љубивоја МИЛИЋ. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 
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ПЕТРОВИЋ Рајка ГОРАН. Унапређује се са даном 22. 
јула 2007. године; 
ТИМЧИЋ Пера СЛАЂАН. Унапређује се са даном 22. 
јула 2007. године; 

у чин старијег водника оклопних и механизованих 
јединица 
водник I класе 
МИЛОВАНОВИЋ Живорада ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 22. јула 2007. године; 

у чин инжињеријског старијег водника 
водник I класе 
ЈЕЗДИМИРОВИЋ Миленка ВЕЛИСАВ. Унапређује се 
са даном 22. јула 2007. године; 

у чин старијег водника везе 
водник I класе 
ЦВЕТАНОВИЋ Зорана ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

22. 
Н А Р Е Д Б А број 5-84 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 3. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3, а у вези са тачком 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 поморског старијег водника 
водници I класе: 
ВОЈИНОВИЋ Микана ЂОРЂЕ. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
ГРЕГОРШЕК Владимира МИРО. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
МАРТИНОВИЋ Бошка ЈОВАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
РАТКОВЦИЋ Душана ИГОР. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника 
водници I класе: 
КВРГИЋ Љубомира БОРИС. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 
МАРТИНОВИЋ Милована АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 22. јула 2007. године; 
МАРТИНОВИЋ Милована ЧЕДОМИР. Унапређује се 
са даном 22. јула 2007. године; 
ЧОРДАШ Тибора КАРОЉ. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник I класе 
ТУЦАКОВИЋ Миодрага ЖИВОРАД. Унапређује се 
са даном 15. јула 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
23. 

Н А Р Е Д Б А број 5-95 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин артиљеријског мајора 
капетан I класе 
ГРБИЋ Ратка ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
30. јула 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
24. 

Н А Р Е Д Б А број 5-96 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3, а у вези са тачком 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 водника I класе 
водник 
АНДРИЋ Радомира ДАВОР. Унапређује се са даном 
24. јула 2007. године; 

у чин артиљеријског старијег водника I класе 
старији водник 
БУКВИЋ Данила НИКОЛА. Унапређује се са даном 
5. августа 2007. године; 

у чин старијег водника ваздушног осматрања и ја-
вљања 
водници I класе: 
ВУКОВИЋ Драгомира ЈОВАН. Унапређује се са да-
ном 24. јуна 2007. године; 
ПЕТРОВИЋ Новице БОБАН. Унапређује се са даном 
24. јуна 2007. године. 

Заступа команданта 
пуковник 

Александар Живковић, с. р. 
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25. 
Н А Р Е Д Б А број 5-97 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. АВГУСТА 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 мајора техничке службе КоВ 
капетан I класе 
СТОЈАНОВИЋ Богољуба ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 26. јуна 2007. године; 

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

Заступа команданта 
пуковник 

Александар Живковић, с. р. 
26. 

Н А Р Е Д Б А број 5-99 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. АВГУСТА 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 
НИКШИЋ Витомира СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 18. јула 2007. године; 

у чин пешадијског старијег водника 
водници I класе: 
ЛАЗОВИЋ Светислава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
МАРКОВИЋ Милована САША. Унапређује се са да-
ном 22. августа 2007. године; 
МИЉКОВИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 
ПЕТРОВИЋ Драгољуба МАНОЈЛО. Унапређује се са 
даном 22. јула 2007. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Драгана МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 22. јула 2007. године; 
ФИЛИПОВИЋ Арсенија САША. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 

у чин пешадијског водника I класе 
водници: 
РИСТИЋ Русима ГОРАН. Унапређује се са даном 24. 
јула 2007. године; 

СТОШИЋ Драгутина НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 24. јула 2007. године; 
ЦЕКИЋ Мирољуба НИКОЛА. Унапређује се са даном 
24. јула 2007. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водник I класе 
ЈОВЧИЋ Милуна БРАНИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 

у чин мајора оклопних и механизованих јединица 
капетан I класе 
РАИЧЕВИЋ Вукана СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 27. априла 2007. године; 

у чин старијег водника оклопних и механизованих 
јединица 
водник I класе 
ДИНИЋ Славомира ИВАН. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 

у чин старијег водника везе 
водници I класе: 
АНЂЕЛКОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 22. јула 2007. године; 
ИВАНОВИЋ Зорана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
НИКОЛИЋ Јовице СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 

у чин старијег водника АБХ-одбране 
водници I класе: 
ЈОВАНОВИЋ Љубише САША. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
ЈОВАНОВИЋ Љубише СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
НИКОЛИЋ Милета НЕНАД. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 
СПАСИЋ Боривоја ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 

у чин водника I класе АБХ-одбране 
водник 
ПЕТРОВИЋ Ратомира МАРКО. Унапређује се са да-
ном 19. априла 2007. године; 

у чин старијег водника ваздушног осматрања и ја-
вљања 
водник I класе 
СТАМЕНКОВИЋ Драгана САША. Унапређује се са 
даном 22. јула 2007. године; 

у чин капетана техничке службе КоВ 
поручник 
ВЕЉОВИЋ Милована ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2007. године; 

у чин старијег водника техничке службе КоВ 
водник I класе 
ГОЛУБОВИЋ Томислава БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2007. године; 
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у чин санитетског капетана 
поручник 
КОСТИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са даном 1. 
августа 2007. године; 

у чин старијег водника саобраћајне службе 
водник I класе 
СПАСИЋ Владана ИВАН. Унапређује се са даном 22. 
јула 2007. године. 

Заступа команданта 
пуковник 

Александар Живковић, с. р. 

27. 
Н А Р Е Д Б А број 5-111 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. СЕПТЕМБРА 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 старијег водника 
водник I класе 
ВИДАЧ Ђуре ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 21. јула 
2007. године; 

у чин артиљеријског мајора 
капетан I класе 
ДЕДИЋ Веселина АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 16. јуна 2007. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручници: 
МИЛОВИЋ Петра МИЛАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Душана ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 

у чин старијег водника техничке службе КоВ 
водник I класе 
ВУКАЈЛОВИЋ Славка ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 8. августа 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

28. 
Н А Р Е Д Б А број 5-117 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. СЕПТЕМБРА 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 поручника 
потпоручници: 
ЛАЗИЋ Николе НЕНАД. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
РИСТИЋ Зорана МИЛАН. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 

у чин пешадијског старијег водника I класе 
старији водник 
ТОПАЛОВИЋ Милије САША. Унапређује се са даном 
13. августа 2007. године; 

у чин пешадијског старијег водника 
водник I класе 
ЈОВЧИЋ Станимира ДРАГАН. Унапређује се са даном 
22. јула 2007. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
ВУЧИНИЋ Мирослава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ИЛИЋ Бранислава МИЛАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
ПАУНОВИЋ Тихомира ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
РАДУНОВИЋ Здравка ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
РАНГЕЛОВ Радета ГОРАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
ТРИЧКОВИЋ Ивана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 10. септембра 2007. године; 

у чин мајора оклопних и механизованих јединица 
капетан I класе 
ВЕЛИЧКОВИЋ Првослава ДОБРИЦА. Унапређује се 
са даном 5. јула 2007. године; 

у чин поручника АБХ-одбране 
потпоручник 
ВУЧАК Зорка ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 

у чин поморског заставника I класе 
заставник 
МАЧКИЋ Стојана НОВАК. Унапређује се са даном 
1. августа 2007. године; 

у чин мајора техничке службе КоВ 
капетан I класе 
ЂУРЂЕВИЋ Красимира ВУЈКО. Унапређује се са да-
ном 30. маја 2007. године; 

у чин интендантског потпуковника 
мајор 
МИЛУНОВИЋ Драгослава РАДОИЦА. Унапређује се 
са даном 9. септембра 2007. године; 
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у чин санитетског капетана 
поручник 
МЛАДЕНОВИЋ Владана ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. августа 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
29. 

Н А Р Е Д Б А број 5-64 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 16. ЈУЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. и тачке 2. алинеја 6. 
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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику I класе 
КОРУНИЋ Стјепана БРАНКУ; 

пешадијском заставнику 
ЛЕКИЋ Златибора СИНИШИ; 

пешадијском старијем воднику 
ЈОВАНОВИЋ Милуна ДРАГАНУ; 

старијем воднику артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
ПРЉЕВИЋ Милана ВЕЉКУ; 

инжињеријским капетанима I класе: 
ЂОРОВИЋ Мијата МИЛАНУ, 
МУСТАФИЋ Салиха ОМЕРУ, 
ТУРКАЉ Јосе НИКОЛИ; 

старијем воднику I класе везе 
ПЕШИЋ Војислава ГОРАНУ; 

старијем воднику I класе АБХ-одбране 
РАЖИЋ Богољуба БРАНКУ; 

поморском заставнику 
ХАЈЕК Беџика МАРИЈУ. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
30. 

Н А Р Е Д Б А број 5-100 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. и тачке 2. алинеја 6. 
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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 
ВУКЛИШ Пере НЕНАДУ; 

артиљеријском капетану I класе 
СТАНОЈКОВИЋ Бранка МИЛОРАДУ ; 

артиљеријском поручнику 
ЈОВАНОВИЋ Душана БРАТИСЛАВУ; 

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
КОСТИЋ Предрага ГОРАНУ; 

заставнику оклопних и механизованих јединица 
МАЛИЋ Стојана ЗОРАНУ; 

инжињеријском капетану I класе 
ВУКОВИЋ Душана НЕДЕЉКУ; 

старијем воднику везе 
ПЕЈЧИЋ Драгана МАРЈАНУ; 

капетану корвете 
РАДОЈКОВИЋ Звонимира АЛЕКСАНДРУ; 

поморском заставнику 
КЕЛЕБАРДА Михаила АЛЕКСАНДРУ ; 

капетану техничке службе КоВ 
БИЉУШ Фрање АНТИ; 

морнаричкотехничком заставнику I класе 
РАДОВИЋ Симе ГОРАНУ; 

заставнику I класе саобраћајне службе 
ВУКОМАНОВИЋ Миладина САШИ. 

Заступа команданта 
пуковник 

Александар Живковић, с. р. 

31. 
Н А Р Е Д Б А број 3-31 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 27. ЈУНА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин ваздухопловнотехничког поручника 
потпоручници: 
ГРГУРЕВИЋ Драгана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2006. године; 
РАНЂЕЛОВИЋ Зорана ИГОР. Унапређује се са даном 
10. септембра 2006. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
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Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

32. 
Н А Р Е Д Б А број 3-38 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 4. ЈУЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин ваздухопловнотехничког капетана 
поручник 
ЖУНИЋ Десимира МИЛАН. Унапређује се са даном 
19. априла 2007. године. 

Заступа команданта 
пуковник 

Небојша Ђукановић, с. р. 

33. 
Н А Р Е Д Б А број 5-1/7-2 

КОМАНДАНТА ВОЈНОГ ОКРУГА НИШ 
ОД 27. АПРИЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин старијег водника I класе техничке службе КоВ 
старији водник 
РАДЕНКОВИЋ Живојина ИВАН. Унапређује се са 
даном 20. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Љубиша Ђорђевић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј 
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