
277 

 

 
И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 5. јун 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 24           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 

651. 
На основу члана 12. став 2. тачка 13) Закона о од-

брани („Службени гласник РС“, бр. 116/07) и члана 17. 
став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07), 

Влада доноси 

О Д Л У К У∗ 
о одређивању правних лица од значаја 

за одбрану Републике Србије 

1. Овом одлуком одређују се привредна друштва 
и друга правна лица од значаја за одбрану Републике 
Србије (у даљем тексту: правна лица). 

2. Правна лица у обављању својих делатности ду-
жна су да врше и послове одбране земље који се од-
носе на планирање, организовање, припремање и оспо-
собљавање за рад у условима ратног и ванредног стања. 

Правна лица су одговорна за обезбеђивање обима 
производње и вршење услуга у делатностима за које 
су регистрована, на нивоу који је утврђен плановима 
одбране и одлукама надлежних органа. 

3. Министарство одбране остварује сарадњу с ре-
сорним министарствима у обезбеђењу неопходних усло-
ва за рад и функционисање правних лица ради ства-
рања потребних предуслова за употребу Војске Србије 
и других снага одбране. 

4. Одређивању правних лица претходи утврђива-
ње: укупног броја субјеката одбране, укупних потре-
ба Војске Србије и других снага одбране за обезбеђе-
ње производа и услуга и могућности за задовољење 
тих потреба. 

5. Министарство одбране, у сарадњи са државним 
органима, прикупља податке о укупном броју и вели-
чини снага одбране на основу којих израђује шему рат-
не организације система одбране. 

6. Министарство одбране, у сарадњи са државним 
органима, прикупља податке о укупним потребама 
снага одбране ради обезбеђења производа и вршења 
услуга. 
__________ 

∗ Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 52 од 15. маја 
2008. године. 

7. Утврђивање могућности за задовољавање иска-
заних потреба и прописивање општих и посебних кри-
теријума за избор правних лица, реализује Министар-
ство одбране у сарадњи с ресорним министарствима и 
на основу тога припрема предлог за одређивање прав-
них лица од значаја за одбрану Републике Србије. 

8. Правна лица којима се постављају задаци и оба-
везе вршења производње и услуга у случају ратног 
или ванредног стања планирају: мере којима обезбе-
ђују вршење те производње и услуга, снабдевање си-
ровинама, репроматеријалом, енергијом и другим по-
требама у складу с Планом одбране Републике Србије, 
односно с посебним задацима и обавезама; потребан 
број радника за вршење производње и услуга; заштиту 
радника и материјалних и других добара, као и друге 
мере. 

Правна лица чија је основна привредна или дру-
штвена делатност у функцији унапређења оперативних 
способности снага одбране, израђују развојне плано-
ве у складу с Дугорочним планом развоја система од-
бране. 

Изводи из развојних планова правних лица су са-
ставни део Плана одбране Републике Србије. 

Влада одређује правна лица која израђују своје пла-
нове развоја одбране. 

9. Влада обезбеђује подстицајна средства за функ-
ционисање одређених правних лица по областима и 
делатностима и утврђује приоритете у погледу снаб-
девања сировинама, репроматеријалом, резервним де-
ловима, алатима, енергентима и радном снагом. 

10. Министарство одбране, у сарадњи с ресорним 
министарством, поставља захтеве и утврђује обавезе 
правном лицу сходно потребама приоритетних кори-
сника. 

11. Приоритетни корисник с правним лицем за-
кључује уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе. 

12. Правно лице је одговорно за вршење приори-
тетне производње и за снабдевање производима или 
пружање услуга од значаја за одбрану земље, на ни-
воу који је утврђен плановима одбране, одлукама над-
лежних државних органа и обавезама дефинисаним 
уговором. 
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Правна лица без сагласности надлежног органа 
државне управе не могу мењати намену производно- 
-технолошке целине која служи за производњу или вр-
шење услуга од посебног значаја. 

У случају промене власништва, нови власник је ду-
жан да за потребе система одбране обезбеди произ-
водњу и вршење услуга у складу са задацима из Пла-
на одбране Републике Србије. 

13. Правно лице које не извршава обавезе утврђене 
Планом одбране Републике Србије и уговором, Вла-
да на предлог Министарства одбране брише са спи-
ска правних лица од значаја за одбрану, а оно је ду-
жно да Републици Србији надокнади уложена мате-
ријална и финансијска средства, као и евентуално на-
сталу финансијску и материјалну штету. 

14. Влада, на предлог Министарства одбране, до-
носи Решење о одређивању привредних друштава и 
других правних лица који производе предмете и вр-
ше услуге од значаја за одбрану Републике Србије. 

15. Решење из тачке 14. ове одлуке донеће се у ро-
ку од шест месеци од дана ступања на снагу ове од-
луке. 

16. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“. 

05 број 88-1891/2008 
У Београду, 15. маја 2008. године 

Влада 
Потпредседник 

Божидар Ђелић, с. р. 
652. 

На основу члана 12. став 3. Правилника о плани-
рању и уређењу простора за потребе одбране земље 
(„Службени војни лист“, бр. 21/96) и члана 24. став 2. 
Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправка и 101/07), министар одбране доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е 
О ФОРМИРАЊУ САВЕТА ЗА ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1. У Министарству одбране формира се Савет за 
просторно планирање (у даљем тексту: Савет). 

2. Савет разматра и оцењује просторне, урбани-
стичке и развојне планове за уређење простора и раз-
вој инфраструктуре одбране и предлаже решења о њи-
ховом усвајању. 

3. Савет има сталне и повремене чланове. 
Стални чланови Савета су: 
1) помоћник министра одбране за материјалне ре-

сурсе, председник; 
2) начелник Управе за инфраструктуру Сектора 

за материјалне ресурсе Министарства одбране, заме-
ник председника; 

3) начелник Управе за стратегијско планирање 
Сектора за политику одбране Министарства одбране, 
члан; 

4) начелник Управе за буџет и финансије Мини-
старства одбране, члан; 

5) начелник Управе за оперативне послове Гене-
ралштаба Војске Србије (Ј-3), члан; 

6) начелник Управе за логистику Генералштаба Вој-
ске Србије (Ј-4), члан; 

7) начелник Управе за планирање и развој Гене-
ралштаба Војске Србије (Ј-5), члан; 

8) начелник Управе за телекомуникације и инфор-
матику Генералштаба Војске Србије (Ј-6), члан; 

9) начелник Управе за обуку и доктрину Генерал-
штаба Војске Србије (Ј-7), члан. 

Секретар Савета је из Управе за инфраструктуру 
Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране. 

Повремене чланове Савета одређује председник Са-
вета, зависно од врсте планске документације. 

4. У раду Савета, по потреби, учествују и пред-
ставници надлежних органа државне управе, специја-
лизованих привредних друштава и експерти који се 
баве проблематиком која је предмет разматрања на 
Савету. 

5. Савет ради по Пословнику о раду. 
Пословник о раду доноси председник Савета у 

складу с Правилником о планирању и уређењу про-
стора за потребе одбране земље, а који одобрава ми-
нистар одбране. 

6. Седнице Савета, по потреби, сазива и њима ру-
ководи председник Савета. 

7. Административно-техничке послове за потребе 
Савета обављаће Управа за инфраструктуру Сектора 
за материјалне ресурсе Министарства одбране. 

8. Даном ступања на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о образовању стручних тела за кон-
тролу техничке и планске документације (инт. број 
170-1 од 1. априла 1996. године и инт. број 3700-3 од 
22. августа 2005. године). 

9. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 32 
2. јуна 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

653. 
У К А З број 1-16 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала авијације 
пуковник авијације 
ЂУРИЋ Обрада РАДЕ. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 
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654. 
У К А З број 1-17 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала авијације 
пуковник авијације 
ЂУКАНОВИЋ Обрада НЕБОЈША. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

655. 
У К А З број 1-18 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник 
ЈОНДИЋ Чеде ВОЈИН. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

656. 
У К А З број 1-19 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник 
ТОДОРОВ Димитрија ИЛИЈА. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

657. 
У К А З број 1-20 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник  
ПЕТРОВИЋ Цвјетка ЂОКИЦА. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

658. 
У К А З број 1-21 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала  
артиљеријски пуковник  
ЖИВКОВИЋ Јордана ВИДОЈЕ. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

659. 
У К А З број 1-22 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник 
СИМОВИЋ Вујадина МИЛОСАВ. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

660. 
У К А З број 1-23 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала авијације 
пуковник авијације 
ВРАНИЋ Пунише МИРКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 
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661. 
У К А З број 1-24 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала техничке службе КоВ 
пуковник техничке службе КоВ 
АВРИЋ Милисава ДРАГАН. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

662. 
У К А З број 1-25 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пуковник артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
ДРАГАНИЋ Стојана ЈОВИЦА. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

663. 
У К А З број 1-26 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
артиљеријски пуковник 
КОВАЧ Вукана др МИТАР. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

664. 
У К А З број 1-27 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
капетан бојног брода 
ТЕРЗИЋ Миодрага ЖИВКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

665. 
У К А З број 1-28 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник 
БЈЕЛИЦА Марка МИЛАН. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

666. 
У К А З број 1-29 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског бригадног генерала 
санитетски пуковник 
ТОДОРОВИЋ Радомана ВЕЉКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

667. 
У К А З број 1-30 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник 
ЈЕЛИСАВЧИЋ Николе ЗДРАВКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 
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668. 
У К А З број 1-31 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала техничке службе КоВ 
пуковник техничке службе КоВ 
ЈОВАНОВИЋ Марка др ДАНКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

669. 
У К А З број 1-32 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 9. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин бригадног генерала 
пешадијски пуковник 
ЋЕЛИЋ Јована ЂУРО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

670. 
Н А Р Е Д Б А број 7-2180 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ЛОГИСТИКУ 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 28. 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 („Слу-
жбени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин поручника техничке службе КоВ 
потпоручници: 
КАРАНФИЛОВИЋ Станка ИГОР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2007. године; 
ШИПЕТИЋ Радосава СЛАВИМИР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2007. године; 

у чин интендантског поручника 
потпоручници: 
БОШКОВИЋ Зорана ЈОВАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године; 

СТАНОЈЕВИЋ Зорана ЖАРКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године; 

у чин капетана саобраћајне службе 
поручник 
МИЛЕНКОВИЋ Драгана СТЕВАН. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2007. године; 

у чин поручника саобраћајне службе 
потпоручник 
КУКИЋ Здравка НОВАК. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Љубомир Самарџић, с. р. 
671. 

Н А Р Е Д Б А број 232-15 
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ  
ОД 27. 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 у  с е  

у чин пешадијског поручника 
потпоручници: 
ЗДРАВКОВИЋ Ивана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ЈОВАНОВИЋ Боривоја ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ЛИЛИЋ Мије МИЛАН. Унапређује се са даном 10. сеп-
тембра 2007. године; 
МАРЈАНОВИЋ Грује БОБАН. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
ЏЕЛЕТОВИЋ Милоша ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Владимир Стојиљковић, с. р. 

672. 
Н А Р Е Д Б А број 232-29 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ  
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 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 инжињеријског поручника 
потпоручници: 
БОГДАНОВИЋ Живана НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 10. септембра 2007. године; 
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ЛАЗОВИЋ Миодрага ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 10. септембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 
673. 

Н А Р Е Д Б А број 108-35 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ  

ОД 6. 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 пешадијског старијег водника 
водник I класе 
БОЖОВИЋ Рака МИРКО. Унапређује се са даном 1. 
децембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Илија Тодоров, с. р. 
674. 

Н А Р Е Д Б А број 108-36 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ  

ОД 31. 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 у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник I класе 
КРИВОКУЋА Адама РОБЕРТ; 

у чин пешадијског старијег водника I класе 
старији водници: 
ЛЕКОВИЋ Слободана ЗОРАН, 
ЦВЕТАНОВИЋ Предрага ЉУБИША. 

Заступа команданта 
пуковник 

Зоран Величковић, с. р. 
675. 

Н А Р Е Д Б А број 1627-14 
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 старијег водника I класе артиљеријско-ра-
кетних јединица ПВО 
старији водник 
ЗАВИША Виеслава СТЕФАН. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 
676. 

Н А Р Е Д Б А број 5592-3 
КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 1. НОВЕМБРА 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 

старијем воднику артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
ПОПОВ Златоја РАДОВАНУ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 
677. 

Н А Р Е Д Б А број 6426-3 
КОМАНДАНТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 5. ОКТОБРА 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 I класе артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
ТОМИЋ Славољуба САШИ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Миодраг Гордић, с. р. 
678. 

Н А Р Е Д Б А број 25-426 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. МАЈА 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) 
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у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин артиљеријског заставника I класе 
заставник 
АВРИЋ Ђокана ПЕРО. Унапређује се са даном 14. 
априла 2007. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водник I класе 
БОЖИЋ Здравка БРАНИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 4. маја 2007. године; 

у чин старијег водника I класе артиљеријско-ра-
кетних јединица ПВО 
старији водници: 
ВИДОЈКОВИЋ Мирослава БОБАН. Унапређује се са 
даном 20. априла 2007. године; 
КОЈЧИЋ Драгољуба АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 20. априла 2007. године; 
МУДРИНИЋ Душана САША. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2007. године; 

у чин старијег водника I класе оклопних и меха-
низованих јединица 
старији водници: 
ГРГЕЦ Дезидера ГОРАН. Унапређује се са даном 20. 
априла 2007. године; 
СТАЈИЋ Милана МЛАДЕН. Унапређује се са даном 
20. априла 2007. године; 

у чин инжињеријског старијег водника I класе 
старији водник 
ГАЛИЋ Петра ДУШКО. Унапређује се са даном 20. 
априла 2007. године; 

у чин заставника везе 
старији водник I класе 
МАРИНОВИЋ Боривоја СТЕВАН. Унапређује се са 
даном 14. априла 2007. године; 

у чин старијег водника I класе везе 
старији водници: 
ЖИВАК Уроша САША. Унапређује се са даном 20. 
априла 2007. године; 
РОГУЉА Радомира БРАНИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 9. маја 2007. године; 
САЛИХБЕГОВИЋ Мухамеда САФЕТ. Унапређује се 
са даном 20. априла 2007. године; 

у чин старијег водника I класе техничке службе КоВ 
старији водници: 
АКИК Душана ДАМИР. Унапређује се са даном 20. 
априла 2007. године; 
БОГИЋЕВИЋ Радована ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2007. године; 
ВЕРБАСИ Јожефа ЈОЖЕФ. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године; 
ДЕМИЋ Ђуре ДАМИР. Унапређује се са даном 20. 
априла 2007. године; 

ЈОВАНОВИЋ Драгише ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 20. априла 2007. године; 
КИТАНОВИЋ Славка ДАВОРИН. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2007. године; 
ПАВЛОВИЋ Мирослава НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Ђокица Петровић, с. р. 

679. 
Н А Р Е Д Б А број 25-427 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. МАЈА 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 артиљеријског заставника 
старији водник I класе 
ИЛИЋ Ристе БЛАГОЈЕ. Унапређује се са даном 4. 
маја 2007. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водник I класе 
МАРКОВИЋ Гојка ГЛИГОРИЈЕ. Унапређује се са да-
ном 9. маја 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Ђокица Петровић, с. р. 

680. 
Н А Р Е Д Б А број 25-455 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 24. МАЈА 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 
ЗЕМКО Алберта РОБЕРТ. Унапређује се са даном 17. 
маја 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Ђокица Петровић, с. р. 
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Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

681. 
Н А Р Е Д Б А број 25-520 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 31. МАЈА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
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