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511. 

На основу члана 44, члана 104. став 5. и члана 106. 
став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 
10/15 и 36/18), министар одбране доноси 
 

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

О МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ 
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о материјалном пословању у Мини-
старству одбране и Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 29/14, 9/17, 34/18 и 19/20), у члану 2. став 1. 
у тачки 28) тачка се замењује тачком и запетом и додаје 
се тачка 29), која гласи: 

„29) производња наоружања и војне опреме обухва-
та: истраживање и развој наоружања и војне опреме; 
развој и освајање одбрамбених технологија; израду, ис-
питивање, ремонт, усавршавање и модернизацију наору-
жања и војне опреме; демилитаризацију и утилизацију 
наоружања и војне опреме; изградњу и опремање капа-
цитета за производњу наоружања и војне опреме и изра-
ду техничке документације.” 

Члан 2. 

У члану 7. став 2. мења се и гласи: 
„Помоћни наредбодавац, у смислу овог правилника, 

јесте старешина надлежан за логистичку подршку кори-
сника ствари, старешина полигона за опитовање и старе-
шина складишта у логистичкој бази и централног сани-
тетског складишта, начелник сектора ремонта и произ-
водње у ремонтном заводу на кога су пренета одређена 
овлашћења из надлежности наредбодавца и команданти 
националних контингената, старији национални пред-
ставници и вође тимова у мултинационалним операци-
јама.” 

Члан 3. 

У члану 9. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 
„Поред наведеног, на команданте националних кон-

тингената, старије националне представнике и вође ти-

мова у мултинационалним операцијама који су у смислу 
овог правилника помоћни наредбодавци, може се прене-
ти и овлашћење из члана 8. тачка 5) овог правилника.” 

Члан 4. 

У члану 10. став 2. тачка 2) мења се и гласи: 
„2) руковаоци којима су покретне ствари поверене 

на чување или дате на коришћење, као и руковаоци 
основних средстава, потрошних средстава и залиха који 
су наредбом министра одбране упућени у мултинацио-
налне операције на дужност руковаоца;”. 

Став 3. тачка 2) мења се и гласи: 
„2) помоћни руковалац у земљи коме су покретне 

ствари корисника дате на непосредну употребу, кори-
шћење и чување, као и помоћни руковалац у мултинаци-
оналним операцијама, који је наредбом министра одбра-
не упућен на дужност руковаоца и коме су покретне ства-
ри дате на непосредну употребу, чување и коришћење.” 

Члан 5. 

У члану 62. став 3. мења се и гласи: 
„Продаја службене и свечане униформе и остале 

опреме за професионалне припаднике Војске Србије 
врши се преко војних установа уз накнаду стварних тро-
шкова које обезбеђује организациона јединица Мини-
старства одбране надлежна за реализацију послова из 
функције интендантура.” 

Члан 6. 

У члану 143. став 1. после тачке 26а) додаје се нова 
тачка 26б), која гласи: 

„26б) услуге лабораторијских испитивања, вешта-
чења и стручне експертизе које обавља Војнотехнички 
институт.” 

У ставу 6. после речи: „26а) ” додају се речи: „26б)”. 

Члан 7. 

У члану 181. став 5. мења се и гласи: 
„Изузетно од одредбе става 2. овог члана, попис 

књига, филмова, фотоса, архивске грађе, геотопограф-
ских материјала, пешадијског наоружања (које се дугује 
као претичуће и ратне резерве Војске Србије) у скла-
диштима Централне логистичке базе Војске Србије, 
убојних средства и резервних делова у складиштима 
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Централне логистичке базе Војске Србије, може се вр-
шити сукцесивно, на период од три године уз обавезу 
обухвата целокупног дуговања. Попис пешадијског на-
оружања у складиштима Централне логистичке базе, 
које се дугује као претичуће и ратне резерве Војске Ср-
бије, реализовати тако да се сваке године врши попис до 
трећине укупне количине пешадијског наоружања по 
фабричком броју, увидом у комплетност и ажурност тех-
ничке документације. Попис убојних средстава и резер-
вних делова у складиштима Централне логистичке базе 
може се вршити на период од три године, тако да се сваке 
године врши попис растурањем стокова до једне тре-
ћине укупне количине.” 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”.  

 
Број 1861-23 
У Београду, 29. септембра 2021. године 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

512. 
На основу члана 54. тачка 11) подтачка (16) Статута 

Универзитета одбране у Београду („Службени војни 
лист”, број 22/20), Сенат Универзитета одбране доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УЧЕШЋА ЛИЦА  
ИЗАБРАНИХ У НАУЧНО ЗВАЊЕ У ОСТВАРИВАЊУ 

ДЕЛА НАСТАВЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и начин уче-
шћа лица изабраних у научно звање у остваривању дела 
наставе на акредитованим студијским програмима док-
торских студија Универзитета одбране у Београду (у да-
љем тексту: Универзитет). 

Члан 2. 

Извођење дела наставе на акредитованим студијским 
програмима докторских студија може се поверити лици-
ма изабраним у научно звање под следећим условима: 

1) да високошколска јединица у саставу Универзи-
тета не располаже у потпуности потребним ка-
дром за извођење студијског програма; 

2) да се ангажовањем тих лица битно унапређује на-
ставно-научни процес на високошколским једи-
ницама у саставу Универзитета. 

Члан 3. 

Високошколска јединица у саставу Универзитета 
закључује уговор о ангажовању за извођење наставе са 
лицем из члана 2. овог правилника, уз претходно при-
бављену сагласност установе у којој је то лице стално 
запослено.  

Уколико лице из члана 2. овог правилника није радно 
ангажовано на високошколској јединици у саставу Уни-

верзитета, високошколска јединица са њим закључује 
уговор о ангажовању за извођење наставе, уз претходно 
прибављену сагласност установе у којој је то лице стално 
запослено. 

Члан 4. 

Лицима изабраним у научна звања која су запослена 
у научноистраживачким установама може се поверити 
извођење дела наставе на докторским студијама у обиму 
до 30% часова утврђених студијским програмом. 

Члан 5. 

Лице изабрано у научно звање на начин и по поступ-
ку прописаним законом којим се уређује научноистра-
живачка делатност има право да учествује у извођењу 
наставе и испита на докторским студијама и да буде члан 
комисије за оцену подобности теме и кандидата и члан 
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације и ма-
стер рада. 

Лице из става 1. овог члана које је у сталном радном 
односу у научноистраживачкој установи може бити и 
ментор кандидату при изради докторске дисертације и 
мастер рада. 

Члан 6. 

Одредбе овог правилника примењују се и на учешће 
лица из члана 5. овог правилника у реализацији и изради 
магистарских теза и докторских дисертација, започетих 
по прописима који су важили до доношења Закона о 
високом образовању. 

Члан 7. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о условима и начину учешћа лица 
изабраних у научно звање у остваривању дела наставе на 
Универзитету („Службени војни лист”, број 15/12). 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 21-196 
У Београду, 5. октобра 2021. године 

Председавајући Сената  
генерал-потпуковник 
доц. др Горан Радовановић, с. р. 

513. 
На основу члана 4. тачка 3. Правилника о материјал-

ној стандардизацији у Министарству одбране и Војсци 
Србије („Службени војни лист”, број 24/18), помоћник 
министра одбране за материјалне ресурсе доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

 
1. Доноси се следећи стандард одбране Републике 

Србије: 
– СОРС 9492/21: КOMБИНЕЗОН ЗА СТАЛНЕ 

ПОСАДЕ БОРБЕНИХ ВОЗИЛА М-17. 
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2. Ово решења ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 388-24 
У Београду, 29. септембра 2021. године 
 

Помоћник министра одбране 
за материјалне ресурсе 
др Ненад Милорадовић, с. р. 

514. 
У К А З  број 1-22 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 13. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 135. тачка 1) Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. 
закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС)  

п р о и з в о д е  с е  

у чин капетана верске службе 
МИЛОВАНОВИЋ Миломира АЛЕКСАНДАР, 
РАФАИЛОВИЋ Србољуба МАРКО, 
ШАРЧАНСКИ Марка АЛЕКСАНДАР; 
у чин потпоручника верске службе 
ЂУРИЋ Вукашина ДАЛИБОР, 
КОЦИЋ Милорада МИЛОШ, 
ПЕТРОВИЋ Миломира СТЕФАН. 

Време у чину рачуна им се од дана јављања на ду-
жност. 
 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

515. 
У К А З  број 1-23 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ  
ОД 15. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-

бије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 17. тач-
ка 9) Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 
36/18, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

бригадном генералу 
БЈЕЛИЋ Стевана АЛЕКСАНДРУ.  
 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

516. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-850 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. СЕПТЕМБРА 2021. 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, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС), 
а у вези са чланом 23. став 4. Правилника о условима 

и поступку уписа ученика средњих војних школа на 
Универзитет одбране, односно пријема у професионалну 
војну службу („Службени војни лист”, бр. 14/19 и 28/20) 

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  

водници јединица за електронска дејства: 
ВАСИЋ Далибора АЊА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ГАРДАШЕВИЋ Драгана ДАНИЛО. Прима се у профе-
сионалну војну службу са даном 15. октобра 2021. го-
дине; 
ГЕРЕНЧЕВИЋ Тајане САРА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ГРОЗДАНИЋ Рада МАРКО. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ДУЊИЋ Радана АЊА. Прима се у професионалну војну 
службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ЂУРИЋ Радета МАТЕЈА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ИЛИЋ Катарине МИЛЕНА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ЈОВАНОВИЋ Владице МЕЛИТА. Прима се у професи-
оналну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ЈОВАНОВИЋ Ивана МИХАЈЛО. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
КОЦИЋ Зорана АЛЕКСИЈА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
МИТИЋ Љубинка БОГДАН. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
МИЦКОВИЋ Јовице АНДРИЈА. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ПАНТЕЛИЋ Александра ЂОРЂЕ. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
РАКОВИЋ Радомира ОГЊЕН. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
РЕПАИЋ Ранка ПЕТАР. Прима се у професионалну вој-
ну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
СТАЈКОВ Ненада АНА. Прима се у професионалну вој-
ну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
СТАНИМИРОВИЋ Миодрага ПРЕДРАГ. Прима се у 
професионалну војну службу са даном 15. октобра 2021. 
године; 
СТАНКОВИЋ Ивана СТЕФАН. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
СТОЈАНОВИЋ Александра НИКОЛА. Прима се у про-
фесионалну војну службу са даном 15. октобра 2021. го-
дине; 
ФЕМИЋ Јована МАРКО. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
водници техничке службе: 
АНТИЋ Дејана АНДРИЈА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ВАСИЋ Миће ЛАЗАР. Прима се у професионалну војну 
службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Ивана РАДМИЛА. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ИВАНОВИЋ Миодрага ФИЛИП. Прима се у професи-
оналну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ЈОВАНОВИЋ Љубише ЈАНА. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
МОСИЋ Синише НИКОЛА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
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НИКОЛИЋ Зорана МИХАИЛО. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
РОГАНОВИЋ Ранка ПЕТАР. Прима се у професионал-
ну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
СЛАВКОВИЋ Косте НЕДА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
СТОЈАНОВИЋ Бојана НИКОЛА. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ТОДОРОВИЋ Мариа ФИЛИП. Прима се у професио-
налну војну службу са даном 15. октобра 2021. године; 
ЧАВИЋ Предрага САЊА. Прима се у професионалну 
војну службу са даном 15. октобра 2021. године. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

517. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-849 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 23. СЕПТЕМБРА 2021. 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, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику техничке службе  
АНТОНИЈЕВИЋ Николе БРАНКУ. 

 
Министар одбране 

др Небојша Стефановић, с. р. 

518. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-852 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2021. 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, 36/18, 94/19 и 74/21 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском мајору  
ДРАГИЋ Милета НИКОЛИ. 

 
Министар одбране 

др Небојша Стефановић, с. р. 

519. 
Н А Р Е Д Б А  број 8029-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА  
РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5)  

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 21. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин артиљеријског заставника  
старији водник прве класе 
САМАРЏИЋ Светислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 22. јула 2021. године. 
 

Начелник 
бригадни генерал 
Милан Поповић, с. р. 

520. 
Н А Р Е Д Б А  број 8029-5 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА  
РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ (Ј-5)  

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 1. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставник 
ЂУРЂИЋ Мила МЛАДЕН. Унапређује се са даном 22. 
јула 2021. године. 
 

Начелник 
бригадни генерал 
Милан Поповић, с. р. 

521. 
Н А Р Е Д Б А  број 8180-2 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 9. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
ЈОКИЋ Саве АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са даном 5. 
јула 2021. године. 

 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

522. 
Н А Р Е Д Б А  број 8292-6 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику телекомуникација 
ЛУКИЋ Сретена ЖЕЉКУ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

523. 
Н А Р Е Д Б А  број 8762-2 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
КРУНИЋ Јована КОСТИ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

524. 
Н А Р Е Д Б А  број 9112-2 
КОМАНДАНТА 72. БРИГАДЕ  

ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
ОД 13. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику 
ВЕЛКОВСКИ Александра НЕБОЈШИ. 
 

Командант 
бригадни генерал 
др Мирослав Талијан, с. р. 

525. 
Н А Р Е Д Б А  број 8-934  

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 10. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе  
заставници: 
АЛЕКСИЋ Милана ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
ВЕЛИЧКОВИЋ Радојка ВЛАДИЦА. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
ЈАНКОВИЋ Живојина МИЛАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Милорада СЛОБОДАН. Унапређује се 
са даном 11. августа 2021. године; 
РАДМИЛОВИЋ Томислава ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 6. августа 2021. године; 
СТАНОЈКОВИЋ Миливоја ИВАН. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
СТОЈАНОВИЋ Славомира ЈОВИЦА. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
у чин пешадијског заставника  
старији водници прве класе: 
АНДРЕЈЕВИЋ Томислава ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 
АНДРИЋ Радомира ДАВОР. Унапређује се са даном 17. 
августа 2021. године; 
ГОЈКОВИЋ Драгана ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
ГУЈАНИЧИЋ Милутина ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 17. августа 2021. године; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Чедомира ГОРАН. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Чедомира НЕНАД. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
ИЛИЋ Србољуба ГОРАН. Унапређује се са даном 11. 
августа 2021. године; 
ЈОВАНОВИЋ Слободана САША. Унапређује се са да-
ном 17. августа 2021. године; 
КОСТАДИНОВИЋ Мирослава ВОЈИСЛАВ. Унапре-
ђује се са даном 11. августа 2021. године; 
КОСТАДИНОВСКИ Страхила ГОРАН. Унапређује се 
са даном 11. августа 2021. године; 
КОСТИЋ Драгољуба ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 11. августа 2021. године; 
ЉУБИСАВЉЕВИЋ Миодрага ДЕЈАН. Унапређује се 
са даном 11. августа 2021. године; 
МАРКОВИЋ Милована САША. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Жарка ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 11. августа 2021. године; 
МИЛОШЕВИЋ Драгана ГОРАН. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
МИЉКОВИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
МИХАЉИК Славка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
15. јула 2021. године; 
МОЈСИН Ђуре БРАНИСЛАВ. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
НОВКОВИЋ Васка ИГОР. Унапређује се са даном 11. 
августа 2021. године; 
ПЕТКОВИЋ Раце Слађан. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
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ПЕТРОВИЋ Драгољуба МАНОЈЛО. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
ПЕТРОВИЋ Радише БОЈАН. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
РИСТИЋ Драгог МИЛАН. Унапређује се са даном 1. јула 
2021. године; 
САРВАНОВИЋ Хусејна НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 15. јула 2021. године; 
СИМОНОВИЋ Миодрага ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јула 2021. године; 
СОКОВИЋ Љубише МИЛАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Драгана МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
СТАНИШИЋ Драгана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
7. јула 2021. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Новице САША. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
СТЕФАНОВИЋ Михајла ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 16. јула 2021. године; 
СТОЈИЧИЋ Видосава МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 11. августа 2021. године; 
ТОМИЋ Јована САША. Унапређује се са даном 11. ав-
густа 2021. године; 
ТОСКИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са даном 17. ав-
густа 2021. године; 
ФИЛИПОВИЋ Арсенија САША. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
ШКОРИЋ Петра МИЛОРАД. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
у чин пешадијског старијег водника прве класе   
старији водници:  
АЛЕКСИЋ Славољуба МАРКО. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
ЖИВКОВИЋ Ивице АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
СТОЈАНОВИЋ Ненада ИВАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Љубомира ИВАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
у чин пешадијског водника прве класе   
водници:  
ЖИВКОВИЋ Мирослава МИЛАН. Унапређује се са 
даном 1. јула 2021. године; 
МИЛАДИНОВИЋ Томислава МИРОСЛАВ. Унапре-
ђује се са даном 1. јула 2021. године; 

у чин артиљеријског заставника  
старији водници прве класе: 
ВАСИЉЕВИЋ Мирољуба ДУШАН. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 
ДЕНИЋ Миодрага СЛАВИША. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
ИЛИЋ Драгана ЗОРАН. Унапређује се са даном 24. јуна 
2021. године; 
ЋИРИЋ Ђорђа САША. Унапређује се са даном 11. авгу-
ста 2021. године; 

у чин заставника прве класе оклопних јединица 
заставници: 
ВЕЉИЋ Милоша САША. Унапређује се са даном 11. 
августа 2021. године; 
ШОМОЂИ Иштвана БОБАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 

у чин заставника оклопних јединица 
старији водници прве класе: 
ЖИВАНОВИЋ Слободана ВЛАДИЦА. Унапређује се 
са даном 19. јула 2021. године; 
МИЛАДИНОВИЋ Зорана МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана СРЂАН. Унапређује се са 
даном 26. августа 2021. године; 
НИКОЛИЋ Мирослава НЕНАД. Унапређује се са даном 
15. јула 2021. године; 
НИКОЛИЋ Слободана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 15. јула 2021. године; 
ПАВЛОВИЋ Јовице ДРАГОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 11. августа 2021. године; 
ПЕТРОВИЋ Тихомира СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 10. августа 2021. године; 
РАЈКОВИЋ Властимира МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 1. јула 2021. године; 
СТОЈИЦЕВ Ристе ГОРАН. Унапређује се са даном 19. 
јула 2021. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних јединица 
старији водници: 
БЛАГОЈЕВИЋ Аце ДЕНИС. Унапређује се са даном 
9. јула 2021. године; 
ВАСИЛЕВ Манолче МИЛАН. Унапређује се са даном 
2. јула 2021. године; 
ТРАЈКОВИЋ Милентија БОБАН. Унапређује се са да-
ном 5. јула 2021. године; 

у чин заставника речних јединица 
старији водник прве класе 
ЛУЧИЋ Радомира ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 

у чин заставника телекомуникација 
старији водници прве класе: 
ВЕРМЕЗОВИЋ Рајка ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 17. августа 2021. године; 
КОЦИЋ Николе МИХАЈЛО. Унапређује се са даном 
19. јула 2021. године; 

у чин заставника прве класе атомско-биолошко- 
-хемијске службе 
заставник 
ИЛИЋ Ивана ИГОР. Унапређује се са даном 11. августа 
2021. године; 

у чин заставника атомско-биолошко-хемијске службе 
старији водник прве класе 
МИТРОВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са даном 
11. августа 2021. године; 
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у чин заставника прве класе јединица за електронска 
дејства 
заставник 
АТАНАСКОВИЋ Милуна БОЈАН. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 

у чин заставника прве класе техничке службе 
заставници: 
МИЛЕНКОВИЋ Добросава БРАТИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 11. августа 2021. године; 
ПОПОВ Милана ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са даном 
17. августа 2021. године; 
РАНЂЕЛОВИЋ Божидара НЕНАД. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 

у чин заставника техничке службе 
старији водници прве класе: 
ВАСИЋ Божидара ЗОРАН. Унапређује се са даном 16. 
јула 2021. године; 
КОВАЧЕВИЋ Србољуба ИВИЦА. Унапређује се са 
даном 19. јула 2021. године; 
ПАВЛОВИЋ Зарије ИГОР. Унапређује се са даном 11. 
августа 2021. године; 
РАНЧИЋ Милорада РАДОВАН. Унапређује се са да-
ном 11. августа 2021. године; 

у чин интендантског заставника прве класе  
заставници: 
НИКОЛИЋ Владимира ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 
ПРОКИЋ Радослава БРАНИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 11. августа 2021. године; 

у чин интендантског заставника  
старији водници прве класе: 
ВЕЉКОВИЋ Перице САША. Унапређује се са даном 
13. јула 2021. године; 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Драгослава ПРЕДРАГ. Унапређује се 
са даном 16. јула 2021. године; 
ЂЕНИЋ Владе ИВАН. Унапређује се са даном 11. авгу-
ста 2021. године; 
ПЕРОВИЋ Првослава РАДИВОЈЕ. Унапређује се са 
даном 15. јула 2021. године; 

у чин заставника прве класе саобраћајне службе 
заставници: 
СТАНИСАВЉЕВИЋ Живојина САША. Унапређује 
се са даном 11. августа 2021. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Михајла ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водници прве класе: 
ЕРИЋ Стевана БРАНКО. Унапређује се са даном 11. 
августа 2021. године; 
КОШАНИН Радоша НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 17. августа 2021. године; 

МАРИНКОВИЋ Новице ЉУБИША. Унапређује се 
са даном 11. августа 2021. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Драгана ИВАН. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 
СИМЕУНОВИЋ Добрице БОЈАН. Унапређује се са 
даном 17. августа 2021. године; 

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
ЖИВКОВИЋ Момчила СРЂАН. Унапређује се са даном 
16. јула 2021. године. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

526. 

Н А Р Е Д Б А  број 8-935 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 15. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе атомско-биолошко- 
-хемијске службе 
СИМИЋ Миленка САШИ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

527. 

Н А Р Е Д Б А  број 8-936 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 17. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима 
у служби и другим односима у служби у Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику саобраћајне службе 
СТАНОЈЕВИЋ Михајла ДРАГАНУ. 

 
Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 
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