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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 20. март 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 13           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 

360. 
На основу члана 24. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 и 101/05) и члана 196. 
став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07), а у вези са чланом 261. став 5. Закона 
о Војсци Југославије („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), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА 

ЗА 2007. ГОДИНУ 

1. Овом одлуком уређује се начин годишњег ускла-
ђивања износа пензија војних осигураника остваре-
них по Закону о Војсци Југославије са пензијама одре-
ђеним за 2007. годину. 

2. Новчана вредност бода за обрачунавање пензија 
и других новчаних накнада корисника војних пензија 
од 01. 01. 2008. године износи 9,40 динара. 

3. За кориснике војних пензија који су право на 
исплату пензија остварили до 31. 12. 2007. године, 
према евиденцији Фонда за социјално осигурање вој-
них осигураника, обрачун и исплата разлике између 
усклађеног износа пензије из тачке 2. ове одлуке и 
исплаћених износа извршиће се истовремено са ис-
платом првог дела пензија за март 2008. године. 

4. Средства за исплату усклађеног дела војних 
пензија и новчаних накнада у износу према вредности 
бода утврђеној у тачки 2. ове одлуке обезбеђена су За-
коном о буџету Републике Србије за 2008. годину, у 
оквиру средстава утврђених за финансирање одбране. 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке ставља се 
ван снаге Одлука о вредности бода која се примењује 
за исплату и обрачун војних пензија („Службени вој-
ни лист“, бр. 14/07). 

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

Р.в.п. бр. 18 
20. марта 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

361. 
У К А З  број 1-2 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ОД 26. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1, а у вези са чланом 41. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 
116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
у чин потпоручника правне службе 
заставник 
КРНАЧ Стефана МИРО. 

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

362. 
Н А Р Е Д Б А број 20-175 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОДНОСЕ 
СА ЈАВНОШЋУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

ОД 28. СЕПТЕМБРА 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 е  с е  
у чин заставника I класе оклопних и механизова-
них јединица 
заставник 
БОРОМИСА Дмитра НИКОЛА. 

Н а ч е л н и к 
капетан бојног брода 
Петар Бошковић, с. р. 

363. 
Н А Р Е Д Б А број 4-76 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 29. 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) 
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у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин артиљеријског капетана I класе 
капетани: 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Стевана ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 24. јуна 2007. године; 
РАДУЛОВИЋ Рајка ЈОВО. Унапређује се са даном 24. 
јуна 2007. године; 

у чин инжињеријског капетана I класе 
капетан 
РАШЕТА Петра СТЕВАН. Унапређује се са даном 23. 
јуна 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

364. 
Н А Р Е Д Б А број 4-77 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 29. 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 артиљеријског капетана  I класе 
капетан 
МАРЈАНОВИЋ Раденка ИВАН. Унапређује се са да-
ном 24. јуна 2007. године; 

у чин интендантског мајора 
капетан I класе 
МУШИКИЋ Момчила ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 28. јуна 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

365. 
Н А Р Е Д Б А број 4-78 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 3. 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 у  с е  

у чин артиљеријског капетана I класе 
капетан 
МИЛЕНКОВИЋ Радомира ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 24. јуна 2007. године; 

у чин капетана I класе оклопних и механизованих 
јединица 
капетан 
ЈОКИЋ Манојла ГОЈКО. Унапређује се са даном 24. 
јуна 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

366. 
Н А Р Е Д Б А број 4-83 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 9. 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 пешадијског потпуковника 
мајор 
БОГОСАВЉЕВИЋ Мирослава РАДОСЛАВ. Унапре-
ђује се са даном 3. јула 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

367. 
Н А Р Е Д Б А број 4-87 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

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 пешадијског потпуковника  
мајор 
АНИЧИЋ Мирослава РАДОЈИЦА. Унапређује се са 
даном 12. августа 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

368. 
Н А Р Е Д Б А број 4-95 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 18. СЕПТЕМБРА 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  
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у чин поручника саобраћајне службе  
потпоручник 
ЏАМИЋ Зорана МИЛАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

369. 
Н А Р Е Д Б А број 4-97 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 1. ОКТОБРА 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 пешадијског капетана  
поручник 
МАРЈАНОВИЋ Милана ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

370. 
Н А Р Е Д Б А број 4-98 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 1. ОКТОБРА 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 пешадијског капетана  
поручник 
ТОМИЋ Бранимира ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

371. 
Н А Р Е Д Б А број 4-102 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 3. ОКТОБРА 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 капетана техничке службе КоВ  
поручник 
БОЖОВИЋ Благоја СЛАВКО. Унапређује се са даном 
28. септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

372. 
Н А Р Е Д Б А број 4-36 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 5. МАРТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
СТОЈАДИНОВ Мике ДРАГАНУ. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

373. 
Н А Р Е Д Б А број 4-51 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 7. МАЈА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану I класе оклопних и механизованих једи-
ница 
КОВАЧЕВИЋ Илије МИРОСЛАВУ. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 

374. 
Н А Р Е Д Б А број 4-54 

НАЧЕЛНИКА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

ОД 9. МАЈА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 4. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику авијације 
МИХАИЛОВИЋ Милије ВЛАДИМИРУ. 

Н а ч е л н и к 
Светко Ковач, с. р. 
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375. 
Н А Р Е Д Б А број 906-12 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 30. ОКТОБРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу члана 254. став 2. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 
и 31/01), а у вези са тачком 3. алинеја 6. Решења о 
преношењу овлашћења за решавање о односима у 
служби у Министарству одбране и Војсци Србије и 
Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

п о н и ш т а в а  с е  

Наредба начелника Управе за телекомуникације и 
информатику Генералштаба Војске Србије број 906-9 
од 17. септембра 2007. године, у делу који се односи 
на унапређење у чин поручника везе: КУКИЋ Све-
тлане СИНИШЕ и МАРКОВИЋ Владана ДУШКА. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Радивој Вукобрадовић, с. р. 

376. 
Н А Р Е Д Б А број 5-158 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 8. ОКТОБРА 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: 
БАЈАГИЋ Велимира МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
ВУКОВИЋ Аранђела НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ВУЧКОВИЋ Братимира САША. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ Миодрага АЛЕКСАНДАР. Унапре-
ђује се са даном 10. септембра 2007. године; 
ИКРАШ Душка ЖИВАН. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
ИЛИЋ Милорада БОБАН. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
ЈАНКОВИЋ Радивоја БРАНИМИР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
ЈОВАНОВИЋ Растислава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
МИЛИЋЕВИЋ Радомира ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
МИЋИЋ Живка САША. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
ПАПИЋ Милана БОШКО. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 

РАЈИЋ Љубише БОЈАН. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
ЦАКИЋ Новице ДЕЈАН. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 

у чин артиљеријског мајора 
капетан I класе 
САВИЋ Милана МИРО. Унапређује се са даном 11. 
априла 2007. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручник 
ЈОВАНОВИЋ Лабуда МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
ДЕСПОТОВИЋ Марка ВЕЛИБОР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Радована МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 

у чин поручника артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
потпоручници: 
ГЕРМАН Александра ИВАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
ПЕРИЋ Петра НИКОЛА. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 

у чин капетана оклопних и механизованих једи-
ница 
поручници: 
ГЛАВОЊИЋ Синише СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
НОВИЧИЋ Радована ИВАН. Унапређује се са даном 
29. септембра 2007. године; 

у чин поручника оклопних и механизованих једи-
ница 
потпоручници: 
ГАГИЋ Душка МИЛЕНКО. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
ИВКОВИЋ Милоша СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
ПЕРИШИЋ Милића ЗДРАВКО. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ПЕТРОВИЋ Станоја БОЈАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
СТОЈАНОВИЋ Јордана МАРКО. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 

у чин инжињеријског капетана I класе 
капетан 
НОВОСЕЛАЦ Звонимира ДАМИР. Унапређује се са 
даном 5. априла 2007. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручници: 
БОГДАНОВИЋ Милорада МИЛАН. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 
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ПЕТРОВИЋ Радослава ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 29. септембра 2007. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручници: 
МАРИНКОВИЋ Радише ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
СТОШИЋ Војислава ИГОР. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
СТУПАР Неђа АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 

у чин поручника везе 
потпоручник 
АРСИЋ Александра ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 

у чин капетана АБХ-одбране 
поручници; 
ВАСИЉЕВИЋ Радослава ЈОВИЦА. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 
ГАЈИЋ Слободана НЕНАД. Унапређује се са даном 
29. септембра 2007. године; 
ПЕТРОВИЋ Милете САША. Унапређује се са даном 
29. септембра 2007. године; 
СТАНКОВСКИ Стојана МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 29. септембра 2007. године; 
ФИЛИПОВИЋ Драгише ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 

у чин поручника АБХ-одбране 
потпоручници: 
ВЛАЈИЋ Мирослава БОЈАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
МАРКОВИЋ Милутина ИГОР. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Драгољуба ВОЈКАН. Унапређује се 
са даном 10. септембра 2007. године; 
СТАНКОВИЋ Бранислава МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
ФИЛИПОВИЋ Рајка ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 

у чин поручника корвете 
поморски потпоручници: 
БЈЕЛИЦА Добривоја ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
МАРКОВИЋ Видоја РАДЕ. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
САБО Ференца РИХАРД. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
СТАНКОВИЋ Властимира СРЂАН. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
ЧУКИЋ Николе САША. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
ШЕБЕЗ Илије ЗОРАН. Унапређује се са даном 10. сеп-
тембра 2007. године; 
ШЕБЕЗ Илије СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 

у чин капетана техничке службе КоВ 
поручник 
ВАСИЛИЈЕВИЋ Предрага АЛЕКСАНДАР. Унапре-
ђује се са даном 28. септембра 2007. године; 

у чин поручника техничке службе КоВ 
потпоручник 
СТОЈКОВИЋ Станка ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године; 

у чин морнаричкотехничког поручника 
потпоручник 
РАКИЋ Богдана МИЛАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника 
I класе 
старији водник 
РАДАКОВИЋ Југослава НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 7. септембра 2007. године; 

у чин интендантског поручника 
потпоручник 
ТАТИЋ Божидара БОРКО. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године; 

у чин поручника финансијске службе 
потпоручници: 
ДРЛИЋ Николе СРЂАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године; 
КРСТИЋ Небојше АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

377. 
Н А Р Е Д Б А број 5-166 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. ОКТОБРА 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 
поручници: 
АГАТОНОВИЋ Милића НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
ВУКОТИЋ Веселина ВЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
КУЖЕТ Вељка ДРАГАН. Унапређује се са даном 29. 
септембра 2007. године; 
КУРЋУБИЋ Миће ДРАГО. Унапређује се са даном 29. 
септембра 2007. године; 
МАРЈАНОВИЋ Марка ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
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ПОПОВИЋ Васе АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 
РИСТИЋ Нестора ЧЕДОМИР. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
ТУТУШ Ђуре ДЕЈАН. Унапређује се са даном 29. сеп-
тембра 2007. године; 
ФИЛИПОВИЋ Лазара ФИЛИП. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручници: 
АРАНЂЕЛОВИЋ Слободана ГОРАН. Унапређује се 
са даном 29. септембра 2007. године; 
БЈЕЛАНОВИЋ Мирослава РАЦО. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 
ВИДАНОВИЋ Миленка ИВИЦА. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Предрага ДАРКО. Унапређује се 
са даном 29. септембра 2007. године; 
ЂУКИЋ Радоте ИГОР. Унапређује се са даном 28. сеп-
тембра 2007. године; 
ЈОВАНОВИЋ Димитрија ИВАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2007. године; 
ОРЕШЧАНИН Милана ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
ПАНТЕЛИЋ Жарка ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
ПЕЈИЋ Мирослава СЛАЂАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2007. године; 
СТЕВАНОВИЋ Влада ИВАН. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 
СТЕФАНОВИЋ Светомира СТЕВАН. Унапређује се 
са даном 29. септембра 2007. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Хранислава ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
АНТИЋ Петра ИВАН. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2007. године; 
КРВАВАЦ Драгоја МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 

у чин капетана оклопних и механизованих једи-
ница 
поручници: 
МИТРИЋ Томислава ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
29. септембра 2007. године; 
ПУНИЋ Петра ЉУБОМИР. Унапређује се са даном 
29. септембра 2007. године; 
ТАДИЋ Милоша ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 29. септембра 2007. године; 

у чин поручника оклопних и механизованих једи-
ница 
потпоручници: 
ВАСИЉКОВИЋ Будимира ДАНИЕЛ. Унапређује се 
са даном 10. септембра 2007. године; 
ВОЈВОДИЋ Милана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 
ГАЧИЋ Милутина САША. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 

ЂУЂИЋ Златка НИНОСЛАВ. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
СТОЈАДИНОВИЋ Драгана БОЈАН. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године; 

у чин старијег водника I класе оклопних и механи-
зованих јединица 
старији водник 
СТОЈАНОВИЋ Новице ДУШАН. Унапређује се са да-
ном 8. октобра 2007. године; 

у чин старијег водника оклопних и механизованих 
јединица 
водник I класе 
СТОШИЋ Миодрага ИВАН. Унапређује се са даном 
30. септембра 2007. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручници: 
ДАМЊАНОВИЋ Славољуба МИЛАН. Унапређује се 
са даном 10. септембра 2007. године; 
КИТИЋ Томислава СРЂАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 
МИЋАНОВИЋ Радомира АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 10. септембра 2007. године; 
РАЈКОВИЋ Лунета МИЛОШ. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 

у чин капетана везе 
поручници: 
РАДИЋ Зорана ГОРАН. Унапређује се са даном 29. 
септембра 2007. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Момира НЕНАД. Унапређује се са 
даном 29. септембра 2007. године; 

у чин поручника везе 
потпоручник 
МИШКОВИЋ Миленка НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2007. године; 

у чин поморског старијег водника 
водник I класе 
ГАШИЋ Рајка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. ју-
на 2007. године; 

у чин капетана ваздушног осматрања и јављања 
поручник 
ЛАТИНОВИЋ Владе РАНКО. Унапређује се са даном 
29. септембра 2007. године; 

у чин поручника техничке службе КоВ 
потпоручник 
ДАВИТКОВ Ставре НОВИЦА. Унапређује се са даном 
16. септембра 2007. године; 

у чин интендантског капетана 
поручници: 
АЋИМОВИЋ Богдана ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2007. године; 
КИШ Пала ВИКТОР. Унапређује се са даном 28. сеп-
тембра 2007. године; 



Четвртак, 20. март 2008. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 13 – Страна 155
 

у чин капетана саобраћајне службе 
поручник 
ВРЦЕЉ Мане СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
28. септембра 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
378. 

Н А Р Е Д Б А број 5-182 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 14. ДЕЦЕМБРА 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 
ВАЈИЋ Бранка ЗДРАВКО. Унапређује се са даном 16. 
јуна 2007. године; 
у чин артиљеријског капетана I класе 
капетан 
ПЕТКОВИЋ Првослава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 29. октобра 2007. године; 
у чин старијег водника везе 
водник I класе 
ИЛИЋ Рајка ГОРАН. Унапређује се са даном 22. јула 
2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
379. 

Н А Р Е Д Б А број 5-192 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. НОВЕМБРА 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 артиљеријског капетана 
поручник 
ЂОРЂЕВИЋ Станимира СЛАВИША. Унапређује се 
са даном 29. септембра 2007. године; 
у чин артиљеријског поручника 
потпоручник 
ПАНТЕЛИЋ Раденка СТЕВАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

380. 
Н А Р Е Д Б А број 5-211 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. НОВЕМБРА 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 капетана I класе техничке службе КоВ 
капетани: 
ИЛИЋ Милоша САША. Унапређује се са даном 30. ок-
тобра 2007. године; 
КРУЉ Милоша ИВАН. Унапређује се са даном 30. ок-
тобра 2007. године; 

у чин капетана техничке службе КоВ 
поручник 
ДУКОВИЋ Миладина МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2007. године; 

у чин интендантског капетана I класе 
капетан 
НИКОЛИЋ Радомира ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 30. октобра 2007. године; 

у чин капетана финансијске службе 
поручник 
ТОПАЛОВИЋ Бранислава МИЛОЈЕ. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2007. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

381. 
Н А Р Е Д Б А број 5-56 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 14. ЈУНА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3, а у вези са тачком 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 

воднику I класе техничке службе КоВ 
КОВАЧЕВИЋ Станимира ДРАГОЉУБУ. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 
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