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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Понедељак, 20. октобар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 40           ГОДИНА СХХVII

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

904. 
На основу члана 53. став 10. Закона о Војсци Ср-

бије („Службени гласник РС“, број 116/07) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), 

 Влада доноси  

У Р Е Д Б У∗ 
О ОВЛАШЋЕЊИМА, ИЗГЛЕДУ, ИЗДАВАЊУ, 
КОРИШЋЕЊУ И УНИШТАВАЊУ СЛУЖБЕНЕ 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ОВЛАШЋЕНИХ 

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

I. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се овлашћења, изглед, из-
давање, коришћење и уништавање службене легити-
мације и значке овлашћених службених лица Војне по-
лиције. 

Члан 2. 

Министар одбране прописаће која лица се сма-
трају овлашћеним службеним лицима Војне полиције 
и начин примене овлашћења и обављање задатака и 
послова Војне полиције, на предлог начелника Гене-
ралштаба Војске Србије. 

II. ОВЛАШЋЕЊА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Члан 3. 

При обављању послова полиције у Министарству 
одбране и Војсци Србије овлашћена службена лица 
Војне полиције (у даљем тексту: овлашћена службена 
лица) имају следећа овлашћења: 

1) упозорење и наређење;  
2) провера и утврђивање идентитета лица и иден-

тификација предмета;  
3) позивање;  

__________ 
∗ Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 90 од 3. окто-

бра 2008. године. 

4) довођење;  
5) задржавање лица и привремено ограничење сло-

боде кретања;  
6) тражење обавештења;  
7) привремено одузимање предмета;  
8) преглед простора, објеката и документације и 

противтерористички преглед;  
9) заустављање и прегледање лица, предмета и 

саобраћајних средстава;  
10) обезбеђење и преглед места догађаја;  
11) употреба туђег саобраћајног средства и сред-

ства везе;  
12) пријем пријава о учињеном кривичном делу;  
13) јавно расписивање награде;  
14) снимање на јавним местима;  
15) полиграфско тестирање;  
16) полицијско опажање (опсервирање);  
17) трагање за лицима и предметима;  
18) заштита жртава кривичних дела и других лица;  
19) прикупљање, обрада и коришћење личних пода-

така;  
20) мере циљане потраге;  
21) употреба средстава принуде.  
Овлашћења из става 1. овог члана овлашћена слу-

жбена лица примењују према запосленима у Мини-
старству одбране и припадницима Војске Србије. 

Члан 4. 
Овлашћена службена лица могу применити овла-

шћења из члана 3. ове уредбе и према цивилима у 
следећим случајевима: 

1) када примењује овлашћења према лицима у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије која су се зате-
кла са њима при извршењу кривичног дела; 

2) ако их у рејону војних објеката, распореда вој-
них јединица или у њима затекне у вршењу преступа 
или кривичног дела; 

3) када обавља послове обезбеђења војних обје-
ката, одређених личности, наоружања и регулисања и 
контроле војног путног саобраћаја; 

4) када пружа помоћ Полицији на јавним местима; 
5) у условима ванредног и ратног стања. 
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 У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1. и 2. 
овог члана или у случају потребе задржавања цивил-
ног лица, Војна полиција ће одмах известити најбли-
жи орган Полиције и с потребном документацијом 
им предати затечена или задржана лица на даљи по-
ступак. 

III. ИЗГЛЕД СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ВОЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ОВЛАШЋЕНИХ 

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  

Члан 5. 

Службена легитимација овлашћених службених 
лица састоји се од следећих делова: троделних пре-
клапајућих кожних корица, обрасца службене легити-
мације Војне полиције и службене значке Војне по-
лиције.  

Додатни делови службене легитимације из става 1. 
овог члана су: службена значка и носач значке за 
униформу и метални ланац за ношење око врата. 

Службена значка и носач значке за униформу но-
се се на левој страни горњег дела униформе. 

Члан 6. 

Корице службене легитимације овлашћених слу-
жбених лица су двостране и преклопне, димензија 
155 х 105 mm и израђене су од природне коже, црне 
боје.  

На спољној страни корица, у горњем делу, техни-
ком сувог жига утиснут је назив: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“, 
а испод тога: „ВОЈНА ПОЛИЦИЈА“. На средини је 
утиснут амблем двоглавог орла с укрштеним кубура-
ма „леденицама“ на којима се налазе прстен, ловоров 
венац и слова: „ВП“, а у доњем делу натпис: „СЛУ-
ЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ“. 

На унутрашњој страни корица, у доњем левом и 
десном делу, налази се лежиште за смештај обрасца 
службене легитимације Војне полиције које је пре-
кривено провидном пластичном фолијом, а с горње 
стране на посебном носачу с лежиштем налази се умет-
нута службена значка Војне полиције. На споју изме-
ђу дела за образац службене легитимације Војне по-
лиције и носача службене значке налазе се металне 
никловане ринглице. 

Члан 7. 

Образац службене легитимације Војне полиције 
је двострани преклопни, димензија 130 × 95 mm, а 
преклопљен димензија 65 × 95 mm. 

Спољна страна обрасца службене легитимације 
Војне полиције је црне боје.  

 На предњој страни, у горњем делу, златном бо-
јом утиснут је натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“, испод: 
„ВОЈНА ПОЛИЦИЈА“, на средини је амблем двогла-
вог орла с укрштеним кубурама „леденицама“ на ко-
јима се налазе прстен, ловоров венац и слова: „ВП“, а 
у доњем делу натпис: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ“.  

 На задњој страни, у доњем делу, златном бојом 
утиснут је серијски број са словном ознаком серије 
обрасца службене легитимације Војне полиције. 

 Унутрашња страна је штампана на заштићеном па-
пиру, на подлози сиве боје са заштитним гијош еле-
ментима у виду укрштених кубура „леденица“ на ко-
јима се налазе прстен, ловоров венац и слова: „ВП“. 

 На левој страни, у горњем делу, словима црне бо-
је исписани су називи: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „ВОЈНА 
ПОЛИЦИЈА“. На левој страни је место за фотогра-
фију у боји овлашћеног службеног лица Војне поли-
ције, димензијa 25 × 30 mm. Десно од места за фото-
графију је натпис црвеном бојом: „Идентификациони 
број“, испод којег се налази место за уписивање иден-
тификационог броја, а испод идентификационог бро-
ја је место печата. Испод места за фотографију нала-
зи се место за: име, презиме и јединствени матични 
број грађана (ЈМБГ) овлашћеног службеног лица и 
текст: „је овлашћено службено лице ВОЈНЕ ПОЛИ-
ЦИЈЕ“. Испод текста налази се место за датум и ме-
сто издавања службене легитимације, потпис овлашће-
ног лица и место печата. 

 На десној страни, у горњем делу, словима црне 
боје исписано је: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“, „ВОЈНА ПОЛИ-
ЦИЈА“ и „ОВЛАШЋЕЊА“, а испод – текст: „Ималац 
ове легитимације примењује овлашћења овлашћених 
службених лица Полиције, у складу са законом којим 
се уређује кривични поступак и законом којим се 
уређује Полиција“. Испод текста налази се серијски 
број са словном ознаком серије обрасца службене ле-
гитимације Војне полиције. 

 Образац службене легитимације Војне полиције 
дат је у Прилогу 1 ове уредбе и чини њен саставни део. 

Члан 8. 

 Службена значка овлашћеног службеног лица је 
димензија 70 × 50 mm и израђена је у форми стилизо-
ваног хералдичког приказа двоглавог орла с ордена 
белог орла, који делимично крилима обухвата штит с 
композицијом одређених повезаних елемената изве-
дених у рељефу с каскадама. 

 Службена значка израђује се од легуре цинка, алу-
минијума и бакра, технологијом ливења са галванском 
превлаком хром-позлата и емајлираним детаљима у 
одговарајућим бојама који доприносе визуелном и 
естетском изгледу значке. 

 Штит је израђен у позлати и постављен на основу 
од ловоровог венца, овалне форме, док је облик шти-
та стилизована представа штита Немањића.  

 Штит представља основну намену и задатак Вој-
не полиције да штити, чува и сачува, а у складу с тра-
дицијом српског народа, исказаном у представи сти-
лизованог двоглавог белог орла с високог српског од-
ликовања. 

 Штит се састоји од следећих елемената: 
1) у доњем делу налазе се укрштене гранчице ло-

вора и храста израђене у позлати; 
2) изнад гранчица налази се српска тробојка која 

се вијори од средине према оба краја испуњена емај-
лом у црвеној, плавој и белој боји, преко које се на-
лази премаз провидне емајл боје; 

3) композицију гранчица и тробојке окружују две 
укрштене кубуре „леденице“ израђене у хрому; 
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4) преко места укрштања кубура налази се окру-
гли штит испуњен емајлом у црној боји и окружен 
високополираним прстеном у чијем се средишту на-
лази ловоров венац израђен у позлати и слова „ВП“, 
у белом емајлу; 

5) изнад прстена се налази трака израђена у хро-
му с гравираним идентификационим петоцифреним 
бројем службене значке који је испуњен емајлом у 
црној боји; 

6) преко доњег обода штита увијена је трака из-
рађена у позлати гравираним натписом: „ВОЈСКА 
СРБИЈЕ“, у црном емајлу; 

7) на горњем ободу налази се двоглави бели орао 
израђен у хрому, кљунова израђених у позлати, који 
крилима прекрива ободе штита; 

8) преко горњег обода штита и двоглавог орла на-
лази се развијена трака израђена у позлати с гравира-
ним натписом: „ВОЈНА ПОЛИЦИЈА“, у црном емајлу. 

 Изнад глава орла, у пројекцији, приказана је кру-
на израђена у позлати с две траке израђене у хрому 
које извиру из ње и спуштају се на рамена орла. 

 Изглед службене значке овлашћеног службеног 
лица дат је у Прилогу 2 ове уредбе и чини њен са-
ставни део.  

Члан 9. 

 Носач службене значке за униформу израђен је од 
природне коже, црне боје, димензија 115 × 60 mm, с 
лежиштем за значку, додатком (на горњем делу) за 
качење на дугме џепа горњих делова униформе и 
иглом за качење на задњем делу. 

  Метални ланац за ношење око врата израђен је 
од челичних куглица које су спојене челичном жи-
цом, дужине 80 cm. 

 Изглед носача службене значке за униформу и 
изглед металног ланца дати су у Прилогу 3 ове уред-
бе и чине њен саставни део.  

Члан 10. 

 Идентификациони број служи за идентификацију 
овлашћеног службеног лица. 

 Не могу се издати два истоветна идентификацио-
на броја. 

 Идентификациони број састоји се од пет цифара 
и одређује се у распону од 10 000 до 99 999. 

 Идентификациони број штампа се црном бојом у 
образац службене легитимације Војне полиције и исти 
број се урезује на службену значку. 

IV. ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ 

ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  

Члан 11. 

 Службена легитимација и значка Војне полиције 
издаје се овлашћеном службеном лицу. 

 Службену легитимацију Војне полиције и значку 
овлашћеног службеног лица издаје начелник органи-

зационе јединице Генералштаба Војске Србије надле-
жне за Војну полицију.  

 Издавање службене легитимације Војне полиције 
и значке овлашћеног службеног лица предлаже непо-
средно претпостављени старешина, а захтев подноси 
начелник организационе јединице Војне полиције у 
команди оперативног састава или њему равне једини-
це или установе. 

Члан 12.  

 О издатим службеним легитимацијама Војне по-
лиције и значкама овлашћених службених лица води 
се јединствена евиденција, која садржи: редни број, 
чин, име и презиме, ЈМБГ, јединицу односно устано-
ву, идентификациони број, серијски број легитимаци-
је, датум издавања, датум враћања и рубрику за напо-
мене. 

 Евиденција о издатим службеним легитимација-
ма Војне полиције и значкама овлашћених службе-
них лица води се у организационој јединици Генерал-
штаба Војске Србије надлежнoj за Војну полицију. 

 Евиденција о издатим службеним легитимацијама 
Војне полиције и значкама овлашћених службених 
лица води се на обрасцу СЛЗВП-1, који је одштампан 
уз ову уредбу и чини њен састави део. 

 Уз евиденцију о службеним легитимацијама Вој-
не полиције и значкама овлашћених службених лица 
чувају се и потврде о издатим службеним легитимаци-
јама и значкама (образац СЛЗВП-2), изјаве о изгубље-
ним и несталим службеним легитимацијама и значка-
ма (образац СЛЗВП-3), докази о објављивању нева-
жећом службене легитимације и значке и записници 
о комисијски уништеним службеним легитимацијама 
и значкама. 

 Обрасци потврде и изјаве из става 4. овог члана 
одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни 
део. 

Члан 13. 

 Овлашћена службена лица приликом обављања 
службених послова у оквиру својих законом прописа-
них овлашћења и задатака, свој идентитет и својство 
доказују службеном легитимацијом и значком. 

 Када је у униформи, овлашћено службено лице 
носи значку на левој страни горњег дела униформе, а 
када је у цивилном оделу – на видном делу одеће или 
је показује држећи је у руци. 

 Службена легитимација Војне полиције показује 
се тако да лице коме се легитимација показује може 
да прочита текст и идентификациони број и види фо-
тографију. 

Члан 14. 

 Ако овлашћено службено лице оштети, односно 
изгуби или на други начин остане без службене леги-
тимације и значке или њеног дела, дужно је да о томе 
одмах, у писаној форми, извести непосредно претпо-
стављеног старешину Војне полиције.  

 У случају оштећења службене легитимације и знач-
ке, издаје се дупликат, а у случају битне промене ли-
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ка или промене имена и презимена овлашћеног слу-
жбеног лица, издаје се нова службена легитимација.  

 У случају губитка или оштећења службене леги-
тимације, идентификациони број брише се из евиден-
ције, додељује се нови и издаје нова службена леги-
тимација. 

Члан 15. 
 Изгубљене или на други начин нестале службене 

легитимације и значке оглашавају се неважећим у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије“. 

Члан 16. 
 Овлашћено службено лице дужно је да врати слу-

жбену легитимацију и значку: 
1) када му престане служба у Војсци Србије; 
2) када је распоређено на друго формацијско ме-

сто на којем нема статус овлашћеног службеног лица; 
3) када је удаљен од дужности; 
4) када је стављен на располагање. 

V. УНИШТАВАЊЕ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ОВЛАШЋЕНИХ 

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  

 Члан 17. 

 Замењене и враћене службене легитимације Вој-
не полиције и оштећене значке овлашћених службе- 

них лица на крају сваке календарске године уништа-
ва посебна комисија састављена од три члана, коју 
образује старешина организационе јединице Генерал-
штаба Војске Србије надлежне за Војну полицију. 

 Замењене и враћене службене легитимације Вој-
не полиције уништавају се спаљивањем, а оштећене 
значке овлашћених службених лица уништавају се 
ломљењем. 

 О уништавању службених легитимација Војне 
полиције и значака овлашћених службених лица са-
ставља се записник који потписују сви чланови коми-
сије, а оверава га старешина организационе јединице 
Генералштаба Војске Србије надлежне за Војну по-
лицију. 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 18. 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 Број: 110-4034/2008 
У Београду, 2. октобра 2008. године 

Влада 
Први потпредседник Владе – 
заменик председника Владе, 

Ивица Дачић, с. р. 

Прилог 1 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

(ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЗНАЧКА) 
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Прилог 2 

СЛУЖБЕНА ЗНАЧКА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

 

 

Прилог 3 

НОСАЧ СЛУЖБЕНЕ ЗНАЧКЕ ЗА УНИФОРМУ И МЕТАЛНИ ЛАНАЦ 
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СЛЗВП-2 
Република Србија 
 
Јединица – установа 

 
Потврда о издатој службеној легитимацији 

и значки овлашћеног службеног лица 
Војне полиције 

 
Редни број потврде ____________________________ 
 
Чин, име и презиме ____________________________ 
 
ЈМБГ ________________________________________ 
 
Јединица – установа ___________________________ 
 
Идентификациони број _________________________ 
 
Серијски број легитимације _____________________ 
 
Датум издавања _______________________________ 

 
Потпис надлежног 

старешине 
____________________ 

Потпис примаоца 
 

____________________ 
М.П. 

СЛЗВП-3 
Република Србија 
 
Јединица – установа 

 
Изјава о изгубљеној – несталој службеној 

легитимацији и значки овлашћеног 
службеног лица Војне полиције 

 
 

Чин, име и презиме ____________________________ 
 
ЈМБГ ________________________________________ 
 
Јединица – установа ___________________________ 
 
Идентификациони број _________________________ 
 
Серијски број легитимације _____________________ 
 
Околности губитка–нестанка службене легитимације 
и значке овлашћеног службеног лица Војне полиције: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Датум и место 

____________________ 
Потпис лица 

____________________

905. 
У К А З број 1-58 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 8. СЕПТЕМБРА 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) 

п о с т а в љ а  с е  п о  м и р н о д о п с к о ј  
ф о р м а ц и ј и 

У МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – у Војнообавештајну 
агенцију 

за заменика директора 

бригадни генерал 
ЈЕЛИСАВЧИЋ Николе ЗДРАВКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

906. 
У К А З број 1-59 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 8. СЕПТЕМБРА 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) 

п о с т а в љ а  с е  п о  м и р н о д о п с к о ј  
ф о р м а ц и ј и 

У МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – у Војнобезбедносну 
агенцију 

за заменика директора 

бригадни генерал 
ТЕРЗИЋ Миодрага ЖИВКО. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

907. 
У К А З број 1-57 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 29. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  
СЛУШАОЦИ ШКОЛА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИ-

РЕ, који су завршили СХХIII класу Школе резервних 
официра пешадије, СVIII класу Школе резервних офи-
цира артиљерије, СVIII класу Школе резервних офи-
цира артиљеријско-ракетних јединица ПВО, СVII кла-
су школе резервних официра инжињерије, СIХ класу 
Школе резервних официра ваздушног осматрања и 
јављања, ХСIII класу Школе резервних официра сани-
тетске службе и ХСI класу Школе резервних офици-
ра ветеринарске службе, рођени назначених датума, у 
евиденцији наведених војних одсека, и то: 
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у чин резервног пешадијског потпоручника 
водници: 
БЈЕЛАЈАЦ Мирка Никола, 19. ХII 1981, Нови Сад; 
ВИГЊЕВИЋ Милета Владимир, 18. I 1981, Београд-2; 
ВУКАШИНОВИЋ Видоја Марко, 17. Х 1982, Пожа-
ревац; 
ЈАНИЋЕВИЋ Предрага Горан, 4. VIII 1982, Ниш; 
КАЛИЧАНИН Милоја Здравко, 26. V 1981, Краљево; 
ЛАБОВИЋ Радула Иван, 19. V 1981, Крушевац; 
МАРИНКОВИЋ Владимира Драган, 22. IХ 1982, Бе-
оград-2; 
МЛАДЕНОВИЋ Бранислава Марко, 23. I 1982, Кра-
гујевац; 
НИКОЛИЋ Мирослава Ненад, 31. VIII 1981, Нови 
Сад; 
ПЈЕШЧИЋ Миленка Олица, 31. Х 1981, Сремска Ми-
тровица; 
ПОПОВИЋ Николе Ненад, 17. V 1981, Београд-2; 
РАДАНОВИЋ Јована Марко, 13. ХI 1981, Зрењанин; 
РИСТИВОЈЕВИЋ Драгомира Војислав, 24. VII 1981, 
Београд-1; 
ЦВЕТКОВИЋ Стоила Ивица, 4. Х 1982, Врање; 
ЦЕРОВИЋ Радета Иван, 24. VIII 1985, Краљево; 
у чин резервног артиљеријског потпоручника 
водници: 
ВАСОВИЋ Миломира Дејан, 9. VII 1982, Ниш; 
ВУКОТИЋ Милуна Бранислав, 16. IХ 1981, Крагујевац; 
ГЕДОШЕВ Слободана Саша, 3. III 1983, Београд-2; 
ГРКОВИЋ Светислава Љубисав, 23. VI 1983, Краљево; 
МИЛИВОЈЕВИЋ Милутина Иван, 2. II 1982, Пожа-
ревац; 
МРАКОВИЋ Жељка Бојан, 2. ХI 1983, Београд-1; 
НЕСТОРОВИЋ Јовице Милош, 10. Х 1981, Пожаре-
вац; 
ОДОВИЋ Предрага Дарко, 15. IV 1981, Лесковац; 
ПЈАНИЋ Радислава Милош, 21. ХI 1982, Нови Сад; 
ТАЊГА Вељка Вељко, 3. ХII 1981, Београд-2; 
у чин резервног потпоручника артиљеријско-ра-
кетних јединица ПВО 
водници: 
АЛЕКСИЋ Предрага Слободан, 5. V 1982, Врање; 
ВУЈОВИЋ Милана Владимир, 19. III 1981, Зрењанин; 
ЖИВКОВИЋ Драгана Марко, 7. IV 1982, Пожаревац; 
ЗАРИЋ Мирослава Владимир, 1. II 1983, Београд-1; 
КОВАЧЕВИЋ Јасминке Милош, 1. VI 1981, Београд-1; 
ЛУЧИЋ Неђе Данило, 4. I 1982, Нови Сад; 
ПАВЛОВИЋ Миомира Драгослав, 2. II 1979, Ниш; 
ПЈЕВИЋ Драгана Раде, 1. IХ 1983, Београд-1; 
ПРОКОПИЈЕВИЋ Гордана Милун, 5. III 1981, Бео-
град-1; 
ТРАЈКОВИЋ Јована Бојан, 30. VIII 1982, Ниш; 
УЗЕЛАЦ Бранислава Срђан, 5. Х 1981, Београд-2; 
у чин резервног инжињеријског потпоручника 
водници: 
ГАРАЧА Радослава Вук, 31. Х 1981, Нови Сад; 
ДУГАЛИЋ Миломира Владимир, 4. IV 1981, Бео-
град-2; 
КОТУРОВИЋ Градимира Драган, 12. VIII 1981, Кра-
љево; 
МАШИЋ Душка Немања, 21. VI 1982, Врање; 

МИТРОВИЋ Мирка Дамир, 6. III 1982, Београд-2; 
ПЕТРОВИЋ Мирослава Ненад, 27. VII 1983, Бео-
град-1; 
ПРОДАНИЋ Слободанке Срђан, 6. V 1981, Шабац; 
РАДМАН Милована Ђуро, 22. IV 1983, Нови Сад; 
СПАСОЈЕВИЋ Војислава Данило, 4. VI 1981, Кра-
љево; 
ТОДОРОВИЋ Милорада Урош, 27. IV 1984, Бео-
град-1; 

у чин резервног потпоручника ваздушног осматра-
ња и јављања 
водници: 
БУДИМИР Јове Никола, 4. VI 1981, Београд-1 
ВАСКОВИЋ Милосава Милош, 16. VII 1981, Бео-
град-1; 
ВЕКИЋ Стеве Марко, 4. ХI 1981, Нови Сад; 
ДЕНИЋ Љубише Марко, 15. V 1981, Краљево; 
ДОБРИЈЕВИЋ Николе Дејан, 6. VII 1983, Зрењанин; 
ИВАНОВИЋ Остоје Миљан, 4. V 1982, Београд-2; 
ЈАРИЋ Светозара Марко, 4. IХ 1981, Београд-1; 

у чин резервног санитетског потпоручника 
водници: 
БИОЧАНИН Миљојка Бранко, 20. IХ 1982, Краљево; 
БИОЧАНИН Миљка Владимир, 13. IХ 1982, Краљево; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Зорана Владан, 5. VI 1981, Бео-
град-1; 
ДИНУЛОВИЋ Владимира Слађан, 6. Х 1981, Заје-
чар; 
ДОДЕВСКИ Бранка Горан, 9. V 1981, Зрењанин; 
ЈЕВТИЋ Миодрага Александар, 25. ХII 1981, Бео-
град-1; 
ЈОВАНОВИЋ Божидара Ненад, 16. I 1981, Ниш; 
КУЗМАНОВСКИ Благоја Бранислав, 23. III 1981, 
Нови Сад; 
ЛАЗОВИЋ Ђоке Владимир, 29. VI 1981, Краљево; 
МИЛАДИНОВИЋ Милана Урош, 30. IХ 1981, Крагу-
јевац; 
МИТРОВИЋ Зорана Никола, 1. Х 1978, Крушевац; 
ОБРАДОВИЋ Душана Ивица, 17. VIII 1981, Ваљево; 
ОКИЧИЋ Радета Немања, 6. IХ 1982, Београд-1; 
ПЕТКОВИЋ Зорана Миливоје, 14. III 1981, Круше-
вац; 
ПЕШИЋ Бранка Никола, 17. Х 1981, Ниш; 
РИСТИЋ Воја Милан, 9. ХI 1981, Крагујевац; 
СМИЉАНИЋ Зорана Марко, 27. III 1981, Београд-1; 
СТЕВИЋ Радомира Милован, 27. III 1982, Крагује-
вац; 
СТОЈКОВИЋ Видосава Дејан, 27. IV 1981, Врање; 
УРОШЕВИЋ Слободана Зоран, 11. IХ 1982, Зајечар; 

у чин резервног ветеринарског потпоручника 
водници: 
БРАНКОВИЋ Недељка Дамир, 12. ХI 1981, Сремска 
Митровица; 
ЈОВАНОВИЋ Саве Драган, 17. ХI 1981, Нови Сад; 
ОБРАДОВИЋ Радована Милан, 23. Х 1981, Београд-2. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 
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908. 
Н А Р Е Д Б А број 30-78 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 10. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 
поручници: 
ВИДОЈЕВИЋ Добривоја ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 
ЛУКИЋ Цвјетка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 23. 
априла 2008. године; 
РОСИЋ Животе ЗОРАН. Унапређује се са даном 8. 
априла 2008. године; 
САВИЋ Славољуба МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 15. априла 2008. године; 

у чин поручника везе 
потпоручник 
КАЛАЈЏИЋ Драгише ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

909. 
Н А Р Е Д Б А број 30-83 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 16. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 
поручник 
МИЛИЋ Ненада МИЉАН. Унапређује се са даном 17. 
децембра 2007. године; 

у чин поручника оклопних и механизованих једи-
ница 
потпоручник 
МАРКОВИЋ Драгана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
10. септембра 2007. године; 

у чин поручника саобраћајне службе 
потпоручник 
ЈАЋИМОВИЋ Марјана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

910. 
Н А Р Е Д Б А број 30-84 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 16. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 интендантског поручника 
потпоручник 
СТОЈКОВИЋ Николе БОБАН. Унапређује се са да-
ном 18. маја 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручници: 
ЗАКИЋ Радисава ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 20. новембра 2007. године; 
ЈЕЛЕНКОВИЋ Јована БОБАН. Унапређује се са да-
ном 1. марта 2008. године; 

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

II 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијим водницима прве класе саобраћајне слу-
жбе: 
МАЛИШИЋ Радомана МИРЧЕТИ, 
ЖЕРАВИЦА Ивана БОРИВОЈУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 

911. 
Н А Р Е Д Б А број 357-6 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ  
ОД 4. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
ВЕЛИЧКОВ Стојана ЗОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВУЈИЧИЋ Михајла ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 14. марта 2008. године; 
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ЛАЗИЋ Стевана ИВИЦА. Унапређује се са даном 14. 
марта 2008. године; 
НЕДЕЉКОВИЋ Вукадина ГОРАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Александра ИВАН. Унапређује се са да-
ном 14. марта 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
АРСОВИЋ Симе ЉУБОДРАГ. Унапређује се са даном 
25. фебруара 2008. године; 
БОГДАНОВИЋ Богдана БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ГЛИШИЋ Живадина ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КАМЕНОВ Васила ДРАГАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАКСИМОВИЋ Вуколе АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 1. јануара 2008. године; 
ПАНТОВИЋ Ратомира СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПОПОВИЋ Милисава ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СИМИЋ Предрага ДРАГОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Љиљане ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Михајла ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЦИНЦАРЕВИЋ Југослава НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин артиљеријског заставника 
старији водници прве класе: 
МЕГАНОВИЋ Бошка МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
НЕДЕЉКОВИЋ Момчила НОВИЦА. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
БОЖИЋ Саве ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 19. 
фебруара 2008. године; 
КОШАНИН Љубише НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
старији водници прве класе: 
МИТРОВИЋ Јована САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Саве ИВАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водник 
АНТИЋ Радосава ЗОРАН. Унапређује се са даном 11. 
фебруара 2008. године; 

у чин заставника оклопних и механизованих једи-
ница 
старији водник прве класе 
ДОКИЋ Радослава СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
ГРУЈИЋ Тодора ТОМИСЛАВ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕРИШИЋ Слободана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин поморског старијег водника прве класе 
старији водник 
СПАСОВСКИ Милорада ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
МИЛАНОВИЋ Радула ЗЛАТАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СИМОВИЋ Стојана МИЛОМИР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
ВРАЧАРЕВИЋ Радована СРБОЉУБ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ВУКИЋ Бранислава МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Миливоја ГОРАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЗЕБИЋ Бранимира ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Ратомира МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КУРТОВИЋ Пера БОЈАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАЈКОВИЋ Бранимира МИЉАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
РАЈКОВИЋ Србислава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РИСТИЋ Стефана БОБАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Драгослава НЕБОЈША. Унапређује 
се са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
ТИМОТИЋ Радислава МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ВУЈИНОВИЋ Благоја МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 



Страна 516 – Број 40 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Понедељак, 20. октобар 2008.
 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 

ЈОВАНОВИЋ Јовице СТАНИША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Марка МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СПАСИЋ Божидара ИВИЦА. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе 
старији водник 
ГОБЕЉИЋ Виктора АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин ветеринарског заставника 
старији водник прве класе 
РАНЂЕЛОВИЋ Томислава ГОРАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин ветеринарског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ЂОРЂЕВИЋ Жарка МИЛАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕРИШИЋ Ратка ГОРАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАЈКОВИЋ Верољуба ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водници: 
БЕШЕВИЋ Тихомира ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЂУКИЋ Драгана САША. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КРСТИЋ Радета СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАНДИЋ Стева НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ОКАНОВИЋ Благоја НОВАК. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПУРИЋ Миланка БОРИВОЈЕ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАТКОВИЋ Миодрага ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СЕКУЛИЋ Тихомира НЕНАД. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТРБОЉЕВАЦ Петра ЖИВАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т 
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 
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