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505. 
На основу члана 109. став 2, а у вези са чланом 134. 

тачка 10) Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон, 10/15, 88/15 - 
УС и 36/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - 
др. закон), 

Влада доноси 
 

У Р Е Д Б У∗ 
о изменама и допунама Уредбе о радном времену, 

одморима и одсуствима професионалних  
војних лица 

Члан 1. 
У Уредби о радном времену, одморима и одсустви-

ма професионалних војних лица („Службени гласник 
РС”, број 107/16), у члану 9. после става 2. додаје се 
нови став 3, који гласи: 

„Запослена која доји дете не може да ради преко-
времено и ноћу, ако би такав рад био штетан за њено 
здравље и здравље детета, на основу налаза надлежног 
здравственог органа.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 2. 
У члану 14. после речи: „одмор” додају се речи: „ко-

ји користи на начин и”. 

Члан 3. 
У члану 16. став 3. број: „15”, замењује се бројем: „31.” 

Члан 4. 
У члану 18. став 1. речи: „порођаја супруге”, заме-

њују се речима: „приликом рођења, односно усвојења 
детета,”. 

У ставу 2. речи: „порођаја супруге”, замењују се ре-
чима: „рођења, односно усвојења детета”. 

У ставу 3. после речи: „храњеник” додају се запета и 
реч: „родитељ”. 
                                                 
∗ Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 66 од 18. септембра 
2019. године 

Члан 5. 
У члану 22. после става 2. додаје се став 3, који 

гласи: 
„Професионално војно лице има право на сразме-

ран део одсуства из ст. 1. и 2. овог члана, ако у кален-
дарској години има мање од шест месеци обављања 
службе под отежаним условима.” 

Члан 6. 
У члану 23. после става 2. додаје се став 3, који 

гласи: 
„Професионално војно лице има право на сразме-

ран део одсуства из ст. 1. и 2. овог члана, ако у календар-
ској години има мање од шест месеци обављања специ-
фичне војне службе.” 

Члан 7. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 110-8979/2019 
У Београду, 13. септембра 2019. године 

 
Влада 
Председник, 
Ана Брнабић, с. р. 

506. 
На основу члана 66. став 3. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), министар одбране 
доноси 

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

О ПРИЗНАЊИМА И НЕНОВЧАНИМ 
НАГРАДАМА 

Члан 1. 
У Правилнику о признањима и неновчаним награ-

дама („Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 13/16 и 
13/17), у члану 52. после става 4. додаје се став 5, који 
гласи: 

„Официрска сабља може се доделити и официру 
Војске Србије након успешно завршеног посебног про-
грама усавршавања у иностранству у рангу Генерал-
штабног усавршавања.” 

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540



Страна 806 – Број 26 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 3. октобар 2019.
 

Члан 2. 
Члан 53. брише се. 

Члан 3. 
У члану 53а после става 3. додаје се став 4, који 

гласи: 
„Средњевековни српски мач може се доделити и 

официру Војске Србије након успешно завршеног по-
себног програма усавршавања у иностранству, у ран-
гу Високих студија безбедности и одбране.”  

Члан 4. 
Члан 54. мења се и гласи: 

„Члан 54. 
Парадни бодеж додељује се официру на завршетку 

Командно-штабног усавршавања, и то: 
1) парадни бодеж – позлаћени, првом у рангу; 
2) парадни бодеж – посребрени, другом у рангу; 
3) парадни бодеж – стандардни, трећем у рангу. 
Официру из става 1. овог члана зависно од рода Вој-

ске Србије коме припада, додељује се копнени, ваздухо-
пловни или морнарички парадни бодеж. 

Парадни бодеж официру на завршетку Командно- 
-штабног усавршавања додељује се одлуком председни-
ка Републике, на предлог министра одбране. 

Парадни бодеж може се доделити и официру стра-
них оружаних снага након успешног завршетка Команд-
но-штабног усавршавања.” 

Члан 5. 
Члан 55. мења се и гласи: 

„Члан 55. 
Пиштољ – хромирани додељује се првом у рангу 

кадету студијских програма, на завршетку студија Вој-
не академије, у оквиру родова вида Копнене војске, ро-
дова вида Ратног ваздухопловства и противваздухо-
пловне одбране и служби Војске Србије. 

Пиштољ – хромирани додељује се првом у рангу 
кадету на завршетку студија на Медицинском факул-
тету Војномедицинске академије. 

Пиштољи, кадетима из ст. 1. и 2. овог члана, доде-
љују се одлуком председника Републике, на предлог 
министра одбране.” 

Члан 6. 
После члана 55. додаје се члан 55а, који гласи: 

„Члан 55а 
Избор најбоље рангираних кадета Војне академије и 

Медицинског факултета Војномедицинске академије, по- 
лазника Командно-штабног усавршавања и Генералштаб-
ног усавршавања из чл. 52, 54. и 55. овог правилника вр-
ши Сенат Универзитета одбране према критеријумима 
које прописује ректор Универзитета одбране.” 

Члан 7. 
Члан 56. мења се и гласи: 

„Члан 56. 
Ручни сат додељује се првом у рангу ученику Војне 

гимназије и ученику Средње стручне војне школе. 

Уколико се први у рангу ученик Средње стручне 
војне школе упућује на школовање у високошколске је-
динице Универзитета одбране, ручни сат додељује се и 
ученику најбољем у рангу Средње стручне војне школе 
који се унапређује у чин подофицира. 

Ручни сат из ст. 1. и 2. овог члана додељује се одлу-
ком начелника Војне академије на предлог начелника 
Војне гимназије и начелника Средње стручне војне 
школе.” 

Члан 8. 
Члан 62а мења се и гласи: 

„Члан 62а 
Боравак у објектима Министарства одбране и Вој-

ске Србије намењеним за одмор и рекреацију са члано-
вима уже породице или пратиоцем додељује се најви-
ше једном годишње у трајању од седам дана, под једна-
ким условима, припадницима Војске Србије, државним 
службеницима и намештеницима (у даљем тексту: ко-
рисник), као неновчана награда, за резултате постигнуте 
у раду у Министарству одбране и изградњи и јачању Вој- 
ске Србије. 

Изузетно, боравак може бити додељен више пута го-
дишње кориснику, као и лицима ван Министарства од-
бране и Војске Србије, по посебној одлуци министра од-
бране.  

Боравак се може доделити само у објектима Мини-
старства одбране и Војске Србије намењеним за одмор 
и рекреацију. 

Ради коришћења неновчане награде из става 1. овог 
члана, кориснику се омогућава да поред два дана викен-
да, пет радних дана користи као наградно одсуство.  

Корисник неновчану награду из става 1. овог члана 
може користити искључиво у континуитету, у периоду 
који подлеже редовним ценама смештаја, у једном од 
понуђених објеката из става 3. овог члана, изузев уко-
лико је разлог прекида болест или повреда корисника, 
болест или смртни случај члана уже породице, виша си-
ла или писана наредба претпостављеног старешине. 
У овим случајевима коришћење је могуће до краја го-
дине у којој је наредба о неновчаној награди ступила на 
снагу, односно најкасније до 30. јуна наредне календар-
ске године, након чега се губи право на коришћење не-
новчане награде по овом основу.  

Трошкови смештаја надокнађују се војнодоходов-
ној установи у чијем саставу се налази објекат Мини-
старства одбране и Војске Србије намењен за одмор и 
рекреацију, у коме је резервисан смештај без обзира да 
ли корисник неновчану награду користи у целости, у де-
лу или je у целости не искористи.” 

Члан 9. 
Члан 62б мења се и гласи: 

„Члан 62б 
Предлог за доделу неновчане награде из члана 62а 

овог правилника подносе старешине на положају ко-
манданта војне јединице ранга батаљона, њему равном 
или вишем положају, актом уз образложење. 
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Начелник Генералштаба Војске Србије даје сагла-
сност на предлоге из става 1. овог члана за Војску Ср-
бије, а руководиоци организационих јединица Мини-
старства одбране за Министарство одбране. 

Предлози из става 1. овог члана достављају се пре-
ко организационе јединице Министарства одбране над-
лежне за традицију, стандард и ветеране. 

Министар одбране доноси наредбу о додељивању 
неновчане награде, на предлог организационе једини-
це Министарства одбране надлежне за традицију, стан-
дард и ветеране. У складу са одобреним финансијским 
средствима, министар одбране доноси и разрез броја ли-
ца за доделу неновчаних награда. 

Војнодоходовна установа, у чијем саставу се налази 
објекат Министарства одбране и Војске Србије намењен 
за одмор и рекреацију, доставља податке (име, име јед-
ног родитеља и презиме корисника, период коришћења 
неновчане награде, објекат у коме је коришћена и цену 
смештаја) о извршеној резервацији и коришћењу капаци-
тета у смештајним објектима, организационој јединици 
Министарства одбране надлежној за традицију, стандард 
и ветеране, најкасније до петог у месецу за претходни 
месец.” 

Члан 10. 
У члану 63. речи „културу иˮ бришу се. 

Члан 11.  
Лица која су усавршавање у иностранству заврши-

ла пре ступања на снагу овог правилника, у периоду од 
2006. године па надаље, решаваће се у складу са одред-
бама овог правилника. 

Члан 12. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 454-645/18 
У Београду, 25. септембра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

507. 
На основу члана 80. став 7. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), министар одбране 
доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА  
И НАЧИНУ СТИПЕНДИРАЊА ЗА ПОТРЕБЕ 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И О ПОСТУПКУ 
УТВРЂИВАЊА И ПОВРАЋАЈА  
ТРОШКОВА СТИПЕНДИРАЊА  

Члан 1. 
У Правилнику о условима и начину стипендирања 

за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и по-
враћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, 
број 9/19), у члану 5. став 1. и члану 11. став 1. број: „8,00” 
замењује се бројем: „7,50”. 

Члан 2. 
У члану 23. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 
„2) ако стипендиста током школовања не оствари 

најмање врлодобар успех, односно oствари успех мањи 
од 7,50 током студирања;”. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 8476-20 
У Београду, 27. септембра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

508. 
У К А З  број 1-31 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Срби-

је („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

п р о и з в о д и  с е  
ВАНРЕДНИ КАДЕТ CXXXIX КЛАСЕ  
ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА 
ОДБРАНЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
у чин потпоручника ваздушног осматрања и јављања 
ПОПАРИЋ Бранка АЛЕКСАНДАР. Производи се са да-
ном 16. априлa 2019. године. 
 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

509. 
У К А З  број 1-32 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Срби-

је („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

п р о и з в о д и  с е  
КАДЕТ V КЛАСЕ МЕДИЦИНСКОГ  

ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ  
АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ 

МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

у чин санитетског потпоручника 
ФИЛИПОВИЋ Радета ЈОВАНА. Производи се са даном 
14. септембара 2019. године. 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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510. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-975 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

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

у чину потпоручника информатичке службе 
потпоручници у резерви: 
ЈОВАНОВИЋ Боривоја САША, 
ШАПТОВИЋ Миливоја БОЈАН. 

Примају се у професионалну војну службу са даном 
јављања на дужност, од када им се рачуна и време у чи-
ну потпоручника. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

511. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-995 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 2. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског мајора 
капетан 
САВКОВИЋ Јована АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 3. августа 2019. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

512. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-960 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору авијације  
АНДРИЋ Живка АЛЕКСАНДРУ.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

513. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-961 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
заставнику прве класе атомско-биолошко-хемијске 
службе  
СТЕФАНОВИЋ Србобрана АЛЕКСАНДРУ. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

514. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-962 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
инжињеријском потпуковнику  
СТАНИЋ Манојла ЗОРАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

515. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-963 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору авијације  
БАЈИЋ Данета СЛАВКУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

516. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-964 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
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заставнику прве класе техничке службе  
ТОМИЋ Живомира СРЂАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

517. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-970 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 –УС и 36/18)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском пуковнику  
ВИДАКОВИЋ Стевана МИЛОРАДУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

518. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-971 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 27. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18)  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица  
за противваздухопловна дејства 
КОВАЧЕВИЋ Милета РАДОВАНУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

519. 
Н А Р Е Д Б А  број 207-563 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 20. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  
у чин пешадијског капетана 
поручник 
НИКОЛИЋ Александра ИГОР. Унапређује се са даном 
22. јула 2019. године; 
у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
СТЕФАНОВИЋ Мирослава САША. Унапређује се са 
даном 16. јула 2019. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручник 
ТАДИЋ Милана ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 24. ју-
на 2019. године; 
у чин капетана саобраћајне службе 
поручник 
БАЈИЋ Борислава МАРИО. Унапређује се са даном 25. 
априла 2019. године. 
 

Начелник  
г е н е р а л  
Милан Мојсиловић, с. р. 

520. 
Н А Р Е Д Б А  број 207-564 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 20. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  
у чин пешадијског поручника 
потпоручници: 
АНЂЕЛКОВИЋ Верољуба ВЛАДАН, 
БАБИН Милана ЖЕЉКО,  
ВАСИЋ Горана РАСТКО,  
ВЛАХОВИЋ Драгана ДАНИЛО,  
ВУЛИЋ Саше НЕМАЊА, 
ДРОБЊАК Дејана АНДРИЈА,  
ЂОРЂЕВИЋ Братислава НИКОЛА,  
ЂОРЂЕВИЋ Звездана ИГОР,  
ЖИВАНОВИЋ Властимира МЛАДЕН,  
ЈАКОВЉЕВИЋ Бранислава МИЛОШ,  
ЈЕРЕМИЋ Момчила СТРАХИЊА,  
ЈОВАНОВИЋ Момира ФИЛИП,  
КРСТИЋ Љубише АЛЕКСАНДАР,  
ЛЕПОЈЕВ Горана МИЛАН,  
ЛУКОВИЋ Зорана АНДРИЈАНА,  
ОБРЕНОВИЋ Милинка НЕНАД,  
ПАНДУРИЦА Николе МАРКО,  
ПЕТРОВИЋ Видоја МИТАР,  
ПЕШИЋ Драгана ЕМИЛИЈА,  
РАДОВАНОВИЋ Раденка МАРКО,  
РАДОВИЋ Синише ВЛАДИМИР,  
РОГАНОВИЋ Синише БЛАГОТА,  
САМАРЏИЋ Горана ДАЛИБОР,  
СТЕВАНОВИЋ Славише МИЛАН, 
ТРИФУНОВИЋ Драгана МИЛЕНА,  
ТРИЧКОВИЋ Живорада МАРИЈАНА,  
ЦЕПЕРА Милка МАРКО,  
ЧОЛОВИЋ Славише АЛЕКСАНДАР; 
у чин поручника оклопних јединица 
потпоручници: 
БАРЛОВ Радомира АЛЕКСАНДАР,  
ВУКОВИЋ Томислава ФИЛИП,  
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ДУБАЈИЋ Николе МАРКО,  
МАРТИЋ Зорана УРОШ,  
ПЕТКОВИЋ Ђорђа НИКОЛА,  
СИНАДИНОВИЋ Јовице ДУШАН,  
СТЕВАНЧЕВ Станка ДУШАН,  
ШАПОЊИЋ Предрага НЕМАЊА; 
у чин поручника авијације 
потпоручници: 
СТЕВАНОВИЋ Живојина АЛЕКСАНДАР,  
ТОШИЋ Ивана АЛЕКСАНДАР,  
ЋИРИЋ Часлава АЛЕКСАНДАР; 
у чин поручника корвете 
потпоручници: 
ЖИВКОВ Слободана МИХАЈЛО, 
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана ЛАЗА,  
НИКОЛИЋ Драгана ЛУКА,  
ПОПОВ Милана НИКОЛА,  
ПОПОВИЋ ПАУНИЋ Младена НИКОЛИНА, 
РИСТАНОВИЋ Драгољуба СВЕТОЗАР,  
РИСТИЋ Властимира АЛЕКСАНДАР,  
СОКОЛОВИЋ Радојице ИВАНА,  
ТОПАЛОВИЋ Драгише ДУШКО; 
у чин поручника телекомуникација 
потпоручници: 
ВЕЛИЧКОВ Саше МАРКО, 
ВЕЉОВИЋ Саше ТЕОДОРА,  
ИЛИЋ Светислава АЛЕКСАНДРА,  
КОПУНОВИЋ Зорана ДЕЈАН,  
МИХАЈЛОВИЋ Горана ЈОВАН,  
НИКОЛИЋ Радослава МАРКО,  
ПЕТРОВИЋ Анђелка СТЕФАН,  
СТОЈАНОВИЋ Драгог ЛАЗО,  
ТАНОВИЋ Стеве АНА,  
ТЕРЕНТИЋ Живојина АЛЕКСАНДРА,  
ШКОРО Обрена СИМЕОН; 
у чин поручника информатичке службе 
потпоручници: 
БОШКОВ Асена НИКОЛА,  
ДАМЊАНОВИЋ Дулета НИКОЛА,  
КУЉАЧА Милана СТЕФАН,  
МАРИЧИЋ Горана ДАРКО,  
МИЈАИЛОВИЋ Милоша ЈЕЛЕНА,  
МИЛАНОВИЋ Новице ДУШИЦА,  
ПАВЛОВИЋ Валентина ЛАЗАР,  
РАДЕНКОВИЋ Милорада МИЛАН,  
СТАНКОВИЋ Бобана СТЕФАН; 
у чин поручника финансијске службе 
потпоручници: 
БОГИЋЕВИЋ Миланчета ЈЕЛЕНА,  
ВАСИЋ Милије ЈЕЛЕНА,  
ЂОРЂЕВИЋ Дејана ТАМАРА,  
ЖАРКОВИЋ Љерке ПЕТАР, 
ИЛИЋ Драгана ИВАНА,  
ЛАЗИЋ Ненада СТЕФАН,  
ЛУКИЋ Милана БОЈАН, 
ЉУБЕНОВИЋ Драгана МИЛЕНА,  

МИЛАНОВИЋ Драгана ФИЛИП,  
МИЉКОВИЋ Радослава МИЛОШ,  
НИКОЛИЋ Радивоја КАТАРИНА,  
ПЕТКОВИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР,  
РУЖИЋ Славољуба ГОРАН,  
САВИЋ Оливера АЛЕКСАНДАР,  
СТОЈАНОВИЋ Небојше ЈОВАНА; 
у чин поручника техничке службе 
потпоручници: 
ВАСИЉЕВИЋ Цветка АНА,  
ВЕЛИМИРОВИЋ Саве ДРАГОЉУБ,  
ВРАЧАРИЋ Драгана ВЛАДИМИР,  
ВУЧИЋ Дејана АЛЕКСА,  
ГАБИЋ Предрага ТИЈАНА, 
ДИМИТРИЋ Милана МИЛИЦА,  
ДОБРОТА Мирка БОЈАН,  
ЂУКИЋ Слободана АНДРИЈАНА,  
ЕРАК Зорана МИЛОШ,  
ЖИКИЋ Мирослава ЈОВАНА,  
ИВАНКОВИЋ Јована ВЛАДИМИР,  
КОЗИЋ Миленка БРАНКО,  
МАЧАР Драгог НИКОЛА,  
МИЛЕНКОВИЋ Јамила ЛУКА, 
МИЛОЈКОВИЋ Зорана ИВАН, 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Петра НЕНАД, 
МИЉКОВИЋ Александра НАТАША,  
МИЉКОВИЋ Радослава СТЕФАН,  
МИХАЈЛОВИЋ Радована ЈЕЛЕНА, 
НИКОЛИЋ Ненада БРАНИСЛАВ,  
ПЕУРАЧА Ненада НЕВЕНА,  
ПЕЦИЋ Раке ИГОР, 
ПОПОВ Стевана МАРКО , 
ПОПОВИЋ Бране МИРКО,  
РАДИВОЈЕВИЋ Радована ЈЕЛЕНА, 
СИМИЋ Раде ФИЛИП, 
СТАНИШИЋ Негослава НЕНАД,  
СТЕФАНОВИЋ Јовице НИКОЛИНА,  
ТАСИЋ Драгана ЈОВИЦА,  
ТЕОВАНОВИЋ Бранка СЛАВКО,  
ТЕРЗИЋ Предрага БОЈАН,  
ТИЈОСАВЉЕВИЋ Слободана БРАНКО,  
ТРАЈКОВИЋ Дејана ПЕТАР,  
ЦВИЈЕТИЋ Милана МАРКО,  
ЧОЛОВИЋ Михајла НЕВЕНА;  

Унапређују се са даном 10. септембра 2019. године. 
у чин санитетског поручника 
потпоручници: 
АНДРЕЈИЋ Зорана АЛЕКСАНДРА,  
АНТИЋ Раде КСЕНИЈА,  
АРСЕНОВИЋ Радована НЕМАЊА,  
ВЕЉКОВИЋ Небојше ИВАНА, 
ГАВРИЛОВИЋ Милоша БИЉАНА, 
ГОБЕЉИЋ Саше ИВАН, 
ЂУРЂЕВИЋ Гојка АЛЕКСАНДАР, 
ЂУРЂЕВИЋ Гордане ЈОВАНА, 
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ИЛИЋ Аце ЈОВАНА, 
ЈАЊИЋ Слађана МАРИЈА, 
КАЊЕВАЦ Горана ТАМАРА, 
КОРАЋ Драгана ДРАГАНА, 
КРИВОКУЋА Радета ЖИВКО, 
ЛАЗАРЕВИЋ Мирка ДУШАН, 
ЛАЗОВИЋ Радомана ДАМЈАНА, 
ЛОЈАНИЦА Милована КАТАРИНА, 
МАЧАР Радосава МАРИЈА, 
МИЛУТИНОВИЋ Радета САЊА, 
МИТРОВИЋ Небојше НЕМАЊА, 
НИКОЛИЋ Драгана ЈОВАНА, 
ОБРАДОВИЋ Властимира ЗОРАН, 

ПАВЛИЦА Лазара ЈОВАНА, 
ПЕТАКОВИЋ Милутина ЈЕЛЕНА, 
ПОПОВИЋ Владимира НЕЛА, 
СТАНКОВИЋ Братислава МИЛИЦА, 
ТРИФУНОВИЋ Зорана НИКОЛА,  
УДИЛОВИЋ Зорана АНА, 
ЦВЕТКОВИЋ Ивана МИЛОШ,  
ШАПОЊИЋ Милорада САНЕЛА. 

Унапређују се са даном 8. септембра 2019. године. 
 

Начелник  
г е н е р а л  
Милан Мојсиловић, с. р. 
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„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
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