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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Понедељак, 14. април 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 17           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 

502. 
На основу члана 24. Закона о Војсци Србије („Слу-

жбени гласник РС“, бр. 116/07), на предлог министра 
одбране, председник Републике Србије доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДАНА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

И ОСТАЛИХ ВОЈНИХ ПРАЗНИКА 
 У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Овом одлуком одређују се датуми за обележа-
вање Дана Војске Србије, дана вида, рода, службе и 
јединица односно установа у Министарству одбране 
и Војсци Србије. 

2. За Дан Војске Србије одређује се 15. фебруар. 
3. За Дан Копнене војске одређује се 16. новембар. 
4. За Дан Ваздухопловства и противваздухоплов-

не одбране одређује се 24. децембар. 
5. Одређују се датуми за обележавање дана родо-

ва и служби: 
1) за Дан пешадије одређује се 16. новембар; 
2) за Дан артиљерије одређује се 14. септембар; 
3) за Дан артиљеријско-ракетних јединица за про-

тивваздухопловна дејства одређује се 30. септембар; 
4) за Дан оклопних јединица одређује се 31. окто-

бар; 
5) за Дан авијације одређује се 2. август; 
6) за Дан речних јединица одређује се 6. август; 
7) за Дан инжињерије одређује се 6. новембар; 
8) за Дан јединица за електронска дејства одређу-

је се 11. новембар; 
9) за Дан кадровске службе одређује се 1. септем-

бар; 
10) за Дан обавештајне службе одређује се 6. мај; 
11) за Дан безбедносне службе одређује се 14. сеп-

тембар; 
12) за Дан службе телекомуникације одређује се 

20. септембар; 
13) за Дан атомско-биолошко-хемијске службе од-

ређује се 28. септембар; 
14) за Дан службе ваздушног осматрања и јавља-

ња одређује се 28. септембар; 

15) за Дан метеоролошке и навигацијске службе 
одређује се 1. новембар; 

16) за Дан геодетске службе одређује се 5. фебруар; 
17) за Дан правне службе одређује се 10. мај; 
18) за Дан финансијске службе одређује се 8. но-

вембар; 
19) за Дан информатичке службе одређује се 21. 

фебруар; 
20) за Дан техничке службе одређује се 15. сеп-

тембар; 
21) за Дан интендантске службе одређује се 14. 

септембар; 
22) за Дан санитетске службе одређује се 30. јул; 
23) за Дан ветеринарске службе одређује се 1. но-

вембар; 
24) за Дан саобраћајне службе одређује се 15. сеп-

тембар; 
25) за Дан грађевинске службе одређује се 8. но-

вембар. 
6. За Дан војне полиције одређује се 14. септембар. 
7. Одређују се датуми за обележавање дана једи-

ница односно установа Војске Србије: 
1) за Дан Гарде одређује се 6. мај; 
2) за Дан Бригаде везе одређује се 20. септембар; 
3) за Дан Централне логистичке базе одређује се 

16. новембар; 
4) за Дан 224. центра за електронска дејства од-

ређује се 11. новембар; 
5) за Дан 1. бригаде Копнене војске одређује се 9. 

новембар; 
6) за Дан 2. бригаде Копнене војске одређује се 

12. јул; 
7) за Дан 3. бригаде Копнене војске одређује се 7. 

октобар; 
8) за Дан 4. бригаде Копнене војске одређује се 

31. јануар; 
9) за Дан Специјалне бригаде одређује се 29. сеп-

тембар; 
10) за Дан Мешовите артиљеријске бригаде одре-

ђује се 14. септембар; 
11) за Дан Речне флотиле одређује се 6. август; 
12) за Дан 204. авијацијске базе одређује се 2. де-

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

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

15) за Дан 126. центра ваздушног осматрања, ја-
вљања и навођења одређује се 18. јун; 

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

17) за Дан 2. центра за обуку одређује се 9. новем-
бар; 

18) за Дан 3. центра за обуку одређује се 1. новем-
бар; 

19) за Дан 4. центра за обуку одређује се 15. ок-
тобар; 

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

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

22) за Дан 7. центра за обуку одређује се 7. окто-
бар; 

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

24) за Дан Центра за обуку Ваздухопловства и 
противваздухопловне одбране одређује се 24. децем-
бар; 

25) за Дан Центра за обуку логистике одређује се 
4. мај; 

8. Одређују се датуми за обележавање дана орга-
низационих јединица Министарства одбране: 

1) за Дан Војнообавештајне агенције одређује се 
6. мај; 

2) за Дан Војнобезбедносне агенције одређује се 
12. новембар; 

3) за Дан Војне академије одређује се 18. март; 
4) за Дан Војномедицинске академије одређује се 

2. март; 
5) за Дан Института за стратегијска истраживања 

одређује се 10. мај; 
6) за Дан Војногеографског института одређује се 

5. фебруар; 
7) за Дан Војнотехничког института одређује се 

3. новембар; 
8) за Дан Војног музеја Београд одређује се 22. 

август; 
9) за Дан Новинског центра „Одбрана“ одређује 

се 24. јануар; 
10) за Дан Уметничког ансамбла Војске Србије 

„Станислав Бинички“ одређује се 26. септембар; 
11) за Дан Централног дома Војске Србије одре-

ђује се 8. новембар; 
12) за Дан Војнофилмског центра „Застава филм“ 

одређује се 14. новембар; 
13) за Дан Техничког ремонтног завода Крагује-

вац одређује се 26. септембар; 
14) за Дан Техничког ремонтног завода Чачак од-

ређује се 30. септембар; 
15) за Дан Центра војномедицинских установа Бео-

град одређује се 9. јун; 
16) за Дан Војне болнице Ниш одређује се 22. ја-

нуар; 
17) за Дан Војномедицинског центра Нови Сад од-

ређује се 11. новембар; 

18) за Дан Техничког опитног центра одређује се 
22. март; 

19) за Дан Ваздухопловног завода „Мома Станој-
ловић“ одређује се 1. јул; 

9. Одлуку о критеријумима за вредновање тради-
ција у Војсци Србије доноси министар одбране, на 
предлог начелника Генералштаба Војске Србије. 

10. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да важе: Одлука о одређивању Дана Војске Србије и 
начину одређивања дана осталих војних празника и 
назива војних објеката („Службени војни лист“, бр. 
41/06), Одлука о одређивању дана рода, службе и је-
диница односно установа Војске Србије („Службени 
војни лист“, бр. 2/08), Одлука о одређивању дана ви-
да Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 4/08) и 
Одлука о одређивању дана организационих јединица 
и установа Министарства одбране („Службени војни 
лист“, бр. 4/08). 

11. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном војном листу“. 

ВК ПРС број 3-7 од 9. априла 2008. године 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

503. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 
члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 
101/07), а у вези са чланом 119. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07) и члана 196. За-
кона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 
116/07), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

СТРУЧНИХ НОСИЛАЦА ИЗРАДЕ ПРОПИСА 
И АКАТА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О ОД-
БРАНИ И ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о одређивању стручних носилаца из-
раде прописа и аката за извршење Закона о одбрани 
и Закона о Војсци Србије („Службени војни лист“, 
бр. 1/08), у тачки 1. став 2. Преглед прописа и аката 
за извршење Закона о одбрани (Прилог 1) и Преглед 
прописа и аката за извршење Закона о Војсци Србије 
(Прилог 2), са роковима за њихово доношење, заме-
њују се Прегледом прописа и аката за извршење За-
кона о одбрани (Прилог 1) и Прегледом прописа и 
аката за извршење Закона о Војсци Србије (Прилог 2), 
са роковима за њихово доношење, који су саставни 
део одлуке. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 22 
11. априла 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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504. 
Н А Р Е Д Б А број 120-10 
КОМАНДАНТА 4. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 19. ЈУЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику  
ЛИЛИЋ Предрага ЈОВИЦИ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Милосав Симовић, с. р. 

505. 
Н А Р Е Д Б А број 120-13 
КОМАНДАНТА 4. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 1. АВГУСТА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

воднику оклопних и механизованих јединица 
МИТРОВИЋ Миодрага БОРКУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Милосав Симовић, с. р. 

506. 
Н А Р Е Д Б А број 7-30 

КОМАНДАНТА 9. ПЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ 
ОД 20. 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 пешадијског заставника 
старији водник I класе 
РАИЧИЋ Миливоја МИЈОДРАГ. 

Заступа команданта 
потпуковник 

Томислав Петровић, с. р. 

507. 
Н А Р Е Д Б А број 1627-16 

КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 14. ЈУНА 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 заставника артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
старији водник I класе 
МИЛИЋ Ненада ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 14. 
априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 
508. 

Н А Р Е Д Б А број 1627-42 
КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 5. ОКТОБРА 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 саобраћајне службе 
водник I класе 
ПАВЛОВИЋ Добривоја ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 19. септембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 
509. 

Н А Р Е Д Б А број 1627-43 
КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 16. ОКТОБРА 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 везе 
водник I класе 
ПЕТРОВИЋ Весне ДЕЈАН. Унапређује се са даном 30. 
августа 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 
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510. 
Н А Р Е Д Б А број 1627-44 

КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 4. ДЕЦЕМБРА 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 санитетског заставника 
старији водник I класе 
ПЕТКОВИЋ Слободана ЧАСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 20. јуна 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 

511. 
Н А Р Е Д Б А број 4465-2 

КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 6. СЕПТЕМБРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику I класе артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
МАРЈАНОВИЋ Милована МИЛУНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 

512. 
Н А Р Е Д Б А број 2-360 
НАЧЕЛНИКА 1. ЦЕНТРА 

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ОД 25. АПРИЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. 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) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
БИГА Стеве ЂУРИ; 

ваздухопловнотехничком заставнику 
РЕКОВИЋ Стеве ДРАГАНУ. 

Н а ч е л н и к  
пуковник 

Радован Митрашиновић, с. р. 
513. 

Н А Р Е Д Б А број 549-7 
КОМАНДАНТА 126. ЦЕНТРА ВАЗДУШНОГ 
ОСМАТРАЊА, ЈАВЉАЊА И НАВОЂЕЊА 

ОД 18. ЈУЛА 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 заставника I класе ваздушног осматрања и 
јављања 
заставник 
РАШЕВИЋ Вељка ГОРАН. 

К о м а н д а н т  
потпуковник 

Славољуб Тадић, с. р. 
514. 

Н А Р Е Д Б А број 549-8 
КОМАНДАНТА 126. ЦЕНТРА ВАЗДУШНОГ 
ОСМАТРАЊА, ЈАВЉАЊА И НАВОЂЕЊА 

ОД 22. ЈУЛА 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 у  с е  

у чин старијег водника АБХ-одбране 
водник I класе 
ЧЕМЕРЛИЋ Драгољуба ДУШКО; 

у чин старијег водника ваздушног осматрања и ја-
вљања 
водници I класе: 
БРАНКОВИЋ Љубише ВЛАДИМИР, 
БУЛАТОВИЋ Маре ИЛИЈА, 
ЈАКИМОВ Ивана ГОРАН, 
КАИТОВИЋ Младена ГОРАН, 
МАРИНКОВИЋ Драгића НЕНАД, 
МИЛЕТИЋ Радојка АЛЕКСАНДАР, 
МИЛОЈЕВИЋ Петра ЗОРАН, 
РАДИСАВЉЕВИЋ Милоја БОЈАН, 
СТАНИШИЋ Стојадина БОЖИДАР, 
СТАНКОВИЋ Бранислава ЈУГОСЛАВ, 
СТОЈАДИНОВИЋ Александра ДАЛИБОР, 
ЋУРЧИЋ Миодрага ГОРАН. 

К о м а н д а н т  
потпуковник 

Славољуб Тадић, с. р. 
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515. 
Н А Р Е Д Б А број 549-12 

КОМАНДАНТА 126. ЦЕНТРА ВАЗДУШНОГ 
ОСМАТРАЊА, ЈАВЉАЊА И НАВОЂЕЊА 

ОД 19. НОВЕМБРА 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 заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник I класе 
ЦУМБО Младенка СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 7. новембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
потпуковник 

Славољуб Тадић, с. р. 

516. 
Н А Р Е Д Б А број 549-13 

КОМАНДАНТА 126. ЦЕНТРА ВАЗДУШНОГ 
ОСМАТРАЊА, ЈАВЉАЊА И НАВОЂЕЊА 

ОД 20. НОВЕМБРА 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 ваздушног осматра-
ња и јављања 
старији водник  
ШЕВЕРДИЈА Влада БОРИША. Унапређује се са даном 
24. октобра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
потпуковник 

Славољуб Тадић, с. р.
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Страна 
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бране и Војсци Србије ....................................  189 
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