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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 21. фебруар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 9              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 

244. 
На основу члана 202. Закона о основама безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени лист СФРЈ“, бр. 50/88, 
63/88, 80/89, 29/90 и 11/91, „Службени лист СРЈ“, бр. 34/92, 
13/93, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/02 и „Службени гласник 
РС“, бр. 101/05), министар одбране прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОБЕЛЕЖАВАЊУ 
МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 

ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о регистрацији и обележавању мотор-
них и прикључних возила Војске Југославије (посебно 
издање Саобраћајне управе Савезног секретаријата за на-
родну одбрану, број 651-1 од 14. јуна 1979. године, са из-
менама и допунама објављеним у „Службеном војном ли-
сту“, бр. 19/90 и 14/92), у наслову и тексту Правилника ре-
чи: „Савезна Република Југославија“ замењују се речима: 
„Република Србија“, речи: „Војска Југославије“ – речима: 
„Војска Србије“, речи: „Саобраћајна управа Генералштаба 
Војске Југославије“ – речима: „Одељење за транспорт Сек-
тора за материјалне ресурсе Министарства одбране“, у од-
говарајућем падежу, а скраћеница: „ВЈ“ замењује се скра-
ћеницом: „ВС“. 

Члан 2. 

У члану 4. став 5. мења се и гласи: 
„Регистарске таблице неборбених моторних и при-

кључних возила, инжињеријских машина и средстава ин-
тегралног транспорта Министарства одбране и Војске Ср-
бије (Прилог 1а) садрже: 

1) штит – означава припадност Војсци Србије; 
2) словну ознаку – означава врсту возила; 
3) цртицу; 
4) четвороцифрен број – први број означава припад-

ност возила организационом делу Министарства одбране 
и Војске Србије, а заједно са осталим бројевима одређује 
регистарски број возила; 

5) заштиту – на полеђени регистарске таблице ути-
снут лого произвођача.“ 

Члан 3. 
Члан 8. мења се и гласи: 
„Регистрацију неборбених моторних и прикључних 

возила, инжињеријских машина и средстава интегралног 
транспорта Министарства одбране и Војске Србије, врши 
организациони део Генералштаба Војске Србије надле-
жан за логистику. 

Регистрација неборбених моторних возила Министар-
ства одбране с протоколарним регистарским таблицама 
врши се по посебном упутству које прописује министар 
одбране.“ 

Члан 4. 
После члана 18. додаје се нови члан 18а, који гласи: 

„Члан 18а. 
За свако регистровано неборбено моторно и прикључно 

возило, инжињеријску машину и средство интегралног 
транспорта Министарства одбране и Војске Србије издају 
се саобраћајна дозвола (Прилог 10) и регистарске таблице 
Министарства одбране и Војске Србије (Прилог 1а). 

За свако возило регистровано с протоколарним реги-
старским таблицама издају се саобраћајна дозвола и про-
токоларне регистарске таблице Министарства одбране 
(Прилог 1б).“ 

Члан 5. 
После члана 62. додаје се нови члан 63, који гласи: 

„Члан 63. 
Возила из члана 2. овог правилника могу се реги-

стровати цивилним регистарским таблицама по посебној 
одлуци министра одбране, којом се регулишу надле-
жност за регистрацију и Норматив припадања цивилних 
регистарских таблица. 

Возила из става 1. овог члана региструју се у Мини-
старству унутрашњих послова Републике Србије.“ 

Члан 6. 
Прилози 1а и 3 замењују се новим прилозима 1а и 3 

и додају се нови прилози: Прилог 1б и Прилог 10 (обра-
зац СбСл-31), који чине саставни део овог правилника. 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном војном листу“. 
Р.в.п. бр. 15 

20. фебруара 2008. године 
Београд 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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Прилог 3 

П Р Е Г Л Е Д 
ДОДЕЉЕНИХ СЛОВНИХ ОЗНАКА ПО ВРСТАМА И КЛАСАМА НЕБОРБЕНИХ МОТОРНИХ 

И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 
 

Ре
дн
и 
бр
ој

 

ВРСТА ВОЗИЛА Словна ознака 
врсте возила 

Врста средстава 
по класама 

Бројна ознака 
од – до 

1 Мотоцикли и мопеди А 1.01  

2 
Аутомобили путнички, 
комбибуси, минибуси, 
аутобуси и аутомобили 
теренски за превоз лица 

Р 1.02, 1.03, 1.04 
и 1.05  

3 
Аутомобили теренски 
за вучу и транспорт и 
аутомобили теретни 

Т, М 1.06 – 1.13  

4 Аутомобили специјални К, Н 2.01 – 2.19  

5 Приколице и полуприко- 
лице теретне В 3.01 и 3.10  

6 Приколице и полуприко- 
лице специјалне Е 3.02 – 3.09 

и 3.11 – 3.12  

7 
Инжињеријске машине, 
средства интегралног 
транспорта и трактори 

С 5.01 – 5.13, 1.14, 
1.15 и 7.01 – 7.02  

8 
Аутомобили за протокол 
који се користе по посеб- 
ној одлуци министра од- 
бране 

МО 1.02, 1.03, 1.04 
и 1.05  
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Прилог 10 

САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА 
НЕБОРБЕНОГ МОТОРНОГ И ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
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245. 
У К А З  број 1-39 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 151. 
тачка  1, а у вези са чланом 23. Закона о Војсци Југосла-
вије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 
74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 
44/05) 

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  в о ј н у  
с л у ж б у  и  у н а п р е ђ у ј е  

у чин пешадијског потпоручника 
дипломирани официр 
ВУКОВИЋ Милана ДЕЈАН. 

П р е д с е д н и к 
Борис Тадић, с. р. 

246. 
Н А Р Е Д Б А број 1-16 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. ЈАНУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
I класе 
старији водник 
ПЕЈИЋ Панте ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

247. 
Н А Р Е Д Б А број 1-21 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

п р и м а ј у  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  в о ј н у  
с л у ж б у  

у чину потпоручника техничке службе КоВ 
потпоручник у резерви 
БОГДАНИЋ Ивана ВЛАДИМИР; 

у чину потпоручника грађевинске службе 
потпоручник у резерви 
ЛУКИЋ Перише ДРАГАН. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

248. 
Н А Р Е Д Б А број 1-29 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског пуковника 
потпуковници: 
ЈОВАНОВИЋ Светислава ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Душана ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Трајка ТОМИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
РАДОВИЋ Милана СИНИША. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин артиљеријског пуковника 
потпуковник 
КАРАПАНЏИН Слободана СТЕВИЦА. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
потпуковници: 
БОРИСАВЉЕВИЋ Петра НЕНАД. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
ГВОЗДЕНОВИЋ Драгомира МИРОСЛАВ. Унапређу-
је се са даном 15. фебруара 2008. године; 
ЖАРКОВИЋ Николе ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника оклопних и механизованих једи-
ница 
потпуковник 
ТОМИЋ Симе ЈОВАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин пуковника везе 
потпуковник 
ГАЈИЋ Милована ЗОРАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин пуковника авијације 
потпуковници: 
БАНДИЋ Бранка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 
НИКИТОВИЋ Бранка САША. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 

у чин капетана бојног брода 
капетан фрегате 
ЈОКСИМОВИЋ Миладина НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 
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у чин пуковника техничке службе КоВ 
потпуковник 
МАЊАК Милоша МЛАДЕН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког пуковника 
потпуковници: 
БИСЕРЧИЋ Секуле ЗОРАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 
СПАСИЋ Миљојка ДРАГОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин санитетског пуковника 
потпуковник 
ЦИМБАЉЕВИЋ Момчила БРАНКО. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника службе информатике 
потпуковници: 
ВУЛИЋ Богољуба ИВАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 
ЈУРИЋ Шпире ЗОРАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

249. 
Н А Р Е Д Б А број 1-30 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. и члана 61. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 
116/07) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  

у чин пуковника техничке службе КоВ 
потпуковници: 
ЗРНИЋ Милорада БОЈАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 
ЛУЧИЋ Радомира ЗОРАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

250. 
Н А Р Е Д Б А број 1-31 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског пуковника 

потпуковници: 
БАДЊАР Драгоша ЖЕЛИМИР. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
КОТАРЛИЋ Радована ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
ПУЂА Петра ГОРАН. Унапређује се са даном 15. фе-
бруара 2008. године; 

у чин артиљеријског пуковника 

потпуковници: 
РАНЂЕЛОВИЋ Драгослава БОБАН. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 
СИМИЋ Милорада ДРАГАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 
СИМИЋ Павла ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин пуковника артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 

потпуковници: 
ГОЛУБОВИЋ Радомира СЛАВИША. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 
ЛЕТИЋ Илије БРАНИСЛАВ. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 
СТИЈАЧИЋ Јована САША. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 
СУБОТИЋ Јеврема РАДОЈИЦА. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин инжињеријског пуковника 

потпуковник 
ТАСИЋ Бранка ДУШАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин пуковника везе 

потпуковници: 
ЛАЗИЋ Зорана МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 
ШТРБАЦ Ђуре ДАНКО. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин пуковника авијације 

потпуковник 
ПЕРИШИЋ Љубомира ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин капетана бојног брода 

капетан фрегате 
МАРЈАНОВИЋ Стојана ПЕТАР. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника ваздушног осматрања и јављања 

потпуковник 
СТАНКОВИЋ Александра ВИТОМИР. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 
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Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

у чин пуковника техничке службе КоВ 
потпуковници: 
НИКОЛИЋ Владимира НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
НИНКОВИЋ Георгија ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког пуковника 
потпуковници: 
ГЛИГОРИЈЕВИЋ Александра МИРОСЛАВ. Унапре-
ђује се са даном 15. фебруара 2008. године; 
РАИЧЕВИЋ Милоја ВЕСЕЛИН. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
РАЈИЋ Милутина ЗОРАН. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког пуковника 
потпуковници: 
ТОПАЛОВИЋ Радована НЕЂЕЉКО. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
ЦОНИЋ Будимира НОВИЦА. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 

у чин интендантског пуковника 
потпуковници: 
ЈАНОШЕВИЋ Милоша МИЉОЈКО. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
МУРАТОВИЋ Шабана САФЕТ. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
РОМИЋ Мирка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 15. 
фебруара 2008. године; 

у чин санитетског пуковника 
потпуковници: 
ДИНЧИЋ Владана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 

ЂЕНИЋ Светислава НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
ЂУРЂЕВИЋ Милије СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 15. фебруара 2008. године; 
ЋИРИЋ Крсте СЛАВИША. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника саобраћајне службе 

потпуковник 
МАРКОВИЋ Живорада СЛАВОЉУБ. Унапређује се 
са даном 15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника грађевинске службе 

потпуковник 
СЛАДОЈЕ Манојла МИЛАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника финансијске службе 

потпуковници: 
СТОЈАНОВИЋ Видоја МИЛАДИН. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
ЋЕРАН Душана МИЛОВАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године; 

у чин пуковника правне службе 

потпуковници: 
КАРТАЛИЈА Милана ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 15. фебруара 2008. године; 
КИСИЋ Ђорђа СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
15. фебруара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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