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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Среда, 7. мај 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 19           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 

566. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 
члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка 
и 101/07) и члана 24. став 4. Правилника о накнади 
путних и других трошкова у Војсци Србије (пов. број 
2979-8 од 26. марта 2008. године), а у вези са спрово-
ђењем Програма дугорочног стамбеног кредитирања 
професионалних војних лица Војске Србије за 2008. 
годину и Програма дугорочног стамбеног кредитира-
ња за период јануар – децембар 2008. године, мини-
стар одбране доноси 

Д И Р Е К Т И В У 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗЈАШЊАВАЊА 
ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ПУТЕМ КРЕДИТА 

1. Официр, подофицир, цивилно лице на служби 
у Војсци Србије, државни службеник и намештеник у 
радном односу на неодређено време, којима је донет 
закључак о прихватању молбе за стан односно кредит, 
а који се изјасне да ће своје стамбено питање решавати 
трајно путем кредита код банака, а не по прописима о 
стамбеном обезбеђивању у Министарству одбране, под-
носе писану Изјаву за трајно решавање стамбеног пи-
тања путем кредита (у даљем тексту: Изјава) органи-
зационој јединици Министарства одбране надлежној 
за стамбене послове (у даљем тексту: стамбени орган) 
и банци код које подносе захтев за дугорочни стамбе-
ни кредит. 

Изјаву мора да овери надлежни старешина или 
овлашћени орган у општини или суду. 

Уз Изјаву која се доставља стамбеном органу при-
лаже се решење надлежног старешине о накнади дела 
трошкова за закуп стана, уколико лице остварује пра-
во на ту накнаду. 

Изјава чини саставни део ове директиве. 
2. Изјава је услов да се подаци о лицу евиденти-

рају у базу података за потребе Националне корпора-
ције за осигурање стамбених кредита. 

3. Лице из тачке 1. ове директиве самостално би-
ра банку преко које ће реализовати дугорочни стам-
бени кредит. Услов за осигурање и субвенцију стам-
бених кредита уз учешће државе код банке је да бан-
ка има уговор са Националном корпорацијом за оси-
гурање стамбених кредита. Кредити се реализују у 
складу са пословном политиком банке и Програмом 
дугорочног стамбеног кредитирања професионалних 
војних лица Војске Србије за 2008. годину (у даљем 
тексту: Програм) односно Програмом дугорочног стам-
беног кредитирања за период јануар – децембар 2008. 
године. 

4. Стамбени орган ће најмање два пута месечно На-
ционалној корпорацији за осигурање стамбених кре-
дита достављати електронским путем, у виду електрон-
ске базе података, спискове лица који своје стамбено 
питање решавају путем кредита, а који су састављени 
на бази Програма. Списак лица мора да садржи следе-
ће податке: презиме, средње име и име, ЈМБГ, године 
ефективног радног стажа и број и датум Закључка о 
утврђеном праву на стан у закуп или кредит. 

5. Стамбени орган је дужан да, након добијања оба-
вештења од банке о преношењу средстава одобрених 
из сопствених финансијских извора, као и средстава 
која је уплатило Министарство финансија на име уче-
шћа, на рачун корисника кредита, односно продавца 
непокретности, кориснику кредита донесе акт о пре-
станку права на стамбено обезбеђење по прописима у 
Министарству одбране и скидању са евиденције стам-
бених интересената у Министарству одбране. 

6. Уколико лице из тачке 1. ове директиве реали-
зује стамбени кредит преко банке без субвенције др-
жаве и на тај начин трајно реши своје стамбено пита-
ње, дужно је да обавести стамбени орган о томе, ради 
доношења акта о престанку права на стамбено обез-
беђење по прописима у Министарству одбране и ски-
дању са евиденције стамбених интересената у Мини-
старству одбране, а у вези са остваривањем права из 
члана 24. Правилника о накнади путних и других тро-
шкова у Војсци Србије. 

7. Стамбени орган се обавезује да надлежном 
старешини у јединици у којој је корисник кредита на 
служби, достави акт о престанку права на стамбено 
обезбеђење по прописима у Министарству одбране, 
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ради доношења решења о накнади трошкова у вези са 
решавањем стамбеног питања у складу са чланом 24. 
Правилника о накнади путних и других трошкова у 
Војсци Србије. 

8. Надлежни старешина за доношење решења по 
пријему акта из тачке 7. ове директиве, а након утврђи-
вања чињеница у вези са остваривањем права на на-
кнаду трошкова у вези са решавањем стамбеног пи-
тања, доноси одговарајуће решење у складу са одред-
бама Правилника о накнади путних и других трошко-
ва у Војсци Србије, с тим да накнада трошкова у вези 

са решавањем стамбеног питања не може бити виша 
од рате кредита. 

9. Ова директива ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 25 
7. маја 2008. године 

Београд 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р.

 
 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ 
Одељење за стамбене послове 

 
 
 
 
На основу члана 128. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), а у вези 
са спровођењем Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 
2008. годину, под кривичном и материјалном одговорношћу, дајем 

И З Ј А В У 

Изјављујем да своје стамбено питање решавам трајно путем кредита, а не по прописима о стамбеном обезбе-
ђивању у Министарству одбране. 

Сагласан сам да ми, након преношења средстава одобрених по основу кредита из финансијских средстава 
банке, као и средстава уплаћених од стране Министарства финансија на име учешћа, на мој рачун, односно на 
рачун продавца непокретности, на основу ове изјаве надлежни орган донесе акт о престанку утврђеног права 
на стамбено обезбеђење односно скине са евиденције стамбених интересената у Министарству одбране. 

У прилогу изјаве достављам решење о остваривању права на накнаду дела трошкова за закуп стана. 
 
 
 
 
У ___________________, дана __________ 
 
 

И З Ј А В У  Д А О: 
 
_______________________________ 

Број личне карте 

СУП 
 
 
Да је изјаву својеручно потписао, тврди и оверава: 
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567. 
Н А Р Е Д Б А број 1-70 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 10. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. 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 пешадијског заставника I класе 
заставник 
ДРОБЊАК Веселина ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника I класе 
старији водници: 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Живорада ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
КАТОНА Јожефа ДУШКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника I класе 
старији водник 
ПЕШИЋ Благоја ГОРАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника I класе оклопних и меха-
низованих јединица 
старији водник 
СТЕФАНОВИЋ Александра МИЛАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника I класе 
старији водник 
НИКОЛИЋ Радоја ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника I класе везе 
старији водник 
ПОСТЕЊАЦ Ратка ДРАГУТИН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника АБХ-одбране 
старији водник I класе 
МАРИНКОВИЋ Јове ЗОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници I класе: 
ЂОРЂЕВИЋ Мирка ИВИЦА. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Милорада ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника I класе техничке службе КоВ 
старији водници: 
ЈОВОВИЋ Јована АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈИЛКОВИЋ Ђуре ЖАРКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водници I класе: 
ВЛАХОВИЋ Душана ПРВОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЂУРОВИЋ Мирка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Љубомира ГОРАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручници: 
БОЈОВИЋ Бранка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 5. јануара 2008. године; 
НОВАКОВИЋ Драгослава НЕНАД. Унапређује се са 
даном 17. јануара 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника I класе 
старији водник 
ЗЕЛИЋ Марка СРЂАН. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник I класе 
ПАНТОШ Ђуре ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника I класе службе информа-
тике 
старији водник 
МИЛАДИНОВИЋ Милана ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

568. 
Н А Р Е Д Б А број 1-76 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског капетана 
поручник 
РИЗНИЋ Бранка НИКОЛА. Унапређује се са даном 
27. фебруара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

569. 
Н А Р Е Д Б А број 1-86 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  
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у чин потпуковника авијације 
мајор 
ЕРЦЕГ Војислава ДРАГАН. Унапређује се са даном 
25. јануара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

570. 
Н А Р Е Д Б А број 1-87 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 
На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о Вој-

сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

п р и м а  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 санитетског потпоручника 
потпоручник у резерви 
РАДОСАВЉЕВИЋ Бранислава ИВАН. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

571. 
Н А Р Е Д Б А број 1-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 2008. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о 

Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
ПАНОВИЋ Негомира ИВАНУ; 
потпуковнику правне службе 
РОМЧЕВИЋ Боривоја МИЛЕТУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

572. 
Н А Р Е Д Б А број 1-77 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о 

Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

инжињеријском пуковнику 
НОВАКОВИЋ Драгана РАДЕТУ; 
пуковнику саобраћајне службе 
ВУКОВИЋ Стевана ВЛАТКУ; 
заставнику I класе службе информатике 
КУЗМАНОВИЋ Јарослава ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

573. 
Н А Р Е Д Б А број 30-5 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. 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 пешадијског капетана 
поручник 
ЈАНКОВИЋ Милића МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2007. године; 

у чин капетана оклопних и механизованих јединица 
поручник 
МИЛИЋ Лазара БОШКО. Унапређује се са даном 31. 
децембра 2007. године; 

у чин ваздухопловнотехничког капетана 
поручник 
ЛЕКИЋ Милентија РАДЕ. Унапређује се са даном 31. 
децембра 2007. године. 

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

574. 
Н А Р Е Д Б А број 30-8 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 1. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника везе 
старији водник I класе 
САНДИЋ Бранка БОГДАН. Унапређује се са даном 31. 
децембра 2007. године. 

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

575. 
Н А Р Е Д Б А број 30-29 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 14. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 9. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим од-
носима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08) 

п р е в о д и  с е  
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у чин пешадијског капетана 
капетан I класе 
РАНКОВИЋ Радована ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године. 

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

576. 
Н А Р Е Д Б А број 3-7 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 6. МАРТА 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 е  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник I класе 
АЛЕКСИЋ Влајка ЈОВО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
577. 

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

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ОД 3. ЈАНУАРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин старијег водника саобраћајне службе 
водник I класе 
ВУКОВИЋ Саве ЗОРАН. Унапређује се са даном 29. 
децембра 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Радован Митрашиновић, с. р. 
578. 

Н А Р Е Д Б А број 31-695 
НАЧЕЛНИКА 3. ЦЕНТРА 

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ОД 22. АВГУСТА 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 интендантског старијег водника I класе 
старији водник 
СТОЈАНОВИЋ Славољуба ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 18. августа 2007. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Ивица Ђорић, с. р. 
579. 

Н А Р Е Д Б А број 31-1056 
НАЧЕЛНИКА 3. ЦЕНТРА 

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ 
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 е  с е  

у чин заставника I класе везе 
заставник 
МИЛАНОВИЋ Душана ЗОРАН. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Ивица Ђорић, с. р. 
580. 

Н А Р Е Д Б А број 30-55 
НАЧЕЛНИКА 4. ЦЕНТРА 

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ОД 10. МАЈА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 6. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
ТИЈАНИЋ Радула БОЖИ. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Лазар Стјепановић, с. р. 
581. 

Н А Р Е Д Б А број 24-50 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 

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  
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у чин заставника електронског извиђања и про-
тивелектронских дејстава 
старији водници I класе: 
КОЛОЦКА Јожефа СЛОБОДАН, 
МИЛИЋ Миодрага БРАТИСЛАВ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

мр Драган Жујовић, с. р. 
582. 

Н А Р Е Д Б А број 102-29 
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА 
ОД 25. 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 

старијем воднику I класе електронског извиђања и 
противелектронских дејстава 
БУБАЊА Радоице МИРОЉУБУ. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

мр Драган Жујовић, с. р. 
583. 

Н А Р Е Д Б А број 4644-5 
КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  

ОД 28. 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 ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници I класе: 
ГРБИЋ Здравка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 14. 
априла 2007. године; 
ГРГИЋ Марка САША. Унапређује се са даном 14. 
априла 2007. године; 
ЂУРИН Милована ДАРКО. Унапређује се са даном 
14. априла 2007. године; 
ЈОВАНОВИЋ Јерослава ДРАГОЉУБ. Унапређује се 
са даном 14. априла 2007. године; 
КОСТАДИНОВИЋ Љубомира РАНКО. Унапређује се 
са даном 7. фебруара 2007. године; 
ОБРАДОВИЋ Радоја МИЛОМИР. Унапређује се са да-
ном 14. априла 2007. године; 
СЕКУЛИЋ Илије МИЛЕНКО. Унапређује се са даном 
18. априла 2007. године; 
ШЕВИЋ Бошка МИРОСЛАВ. Унапређује се са даном 
14. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 

584. 
Н А Р Е Д Б А број 4644-6 

КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  
ОД 28. 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 ваздухопловнотехничког старијег водника 
I класе 
старији водници: 
АРСЕНИЈЕВИЋ Саве ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
ВРАНЕШ Милана ВЕЛИБОР. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године; 
ГОЈКОВИЋ Миодрага ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
ДАВИДОВИЋ Јове ГОЈКО. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године; 
ЂЕРИЋ Радомира МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2007. године; 
ЂУКАНОВИЋ Момира ЖИВКО. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
ЖИВКОВИЋ Драгомира ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
ЗРАКИЋ Петра ДАНИЛО. Унапређује се са даном 21. 
априла 2007. године; 
ЈАКОВЉЕВИЋ Велибора СТАНКО. Унапређује се са 
даном 5. фебруара 2007. године; 
ЈЕЛАЧА Славка ГОРАН. Унапређује се са даном 21. 
априла 2007. године; 
КАТАНИЋ Драгослава ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
КОСТИЋ Златка РАДОВАН. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године; 
ЛАЗИЋ Благоја АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
ЛЕЖАИЋ Владимира ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 12. априла 2007. године; 
МАРИНКОВИЋ Милића СРЕЋКО. Унапређује се са 
даном 21. априла 2007. године; 
МИЛАДИНОВИЋ Јована ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 21. априла 2007. године; 
МИЛОШЕВИЋ Милана РАДОВАН. Унапређује се са 
даном 21. априла 2007. године; 
МИТКОВИЋ Србе ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
21. априла  2007. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Боривоја ВЛАДИЦА. Унапређује се 
са даном 1. децембра 2006. године; 
НОВКОВИЋ Миодрага ЖИВКО. Унапређује се са да-
ном 21. априла 2007. године; 
ПИРИВАТРИЋ Миладина МЛАДЕН. Унапређује се 
са даном 10. марта 2007. године; 
РАДОВАНОВИЋ Ивана МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 21. априла 2007. године; 
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РАДОЈИЧИЋ Радивоја НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 18. априла 2007. године; 
РАЦО Ратка СТАНИСЛАВ. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године; 
СЛАДОЈЕВИЋ Радула СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 21. априла  2007. године; 
СПАСИЋ Јовице ДРАГАН. Унапређује се са даном 
14. фебруара 2007. године; 
СПАСОЈЕВИЋ Томислава АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 21. априла 2007. године; 
СТОЈАНОВИЋ Драгољуба ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 14. фебруара  2007. године; 
СУДАР Душана СИНИША. Унапређује се са даном 21. 
априла  2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 

585. 
Н А Р Е Д Б А број 4644-7 

КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  
ОД 28. 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 I класе везе 
старији водник 
ИВИЋ Миодрага ДРАГИША. Унапређује се са даном 
6. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 

586. 
Н А Р Е Д Б А број 4644-8 

КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  
ОД 28. 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 пешадијског старијег водника I класе  
старији водник 
БУЗИЋ Михаила ГОРАН. Унапређује се са даном 21. 
априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 

587. 
Н А Р Е Д Б А број 4644-9 

КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  
ОД 28. 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 старијег водника I класе техничке службе КоВ 
старији водници: 
МАРТИНОВИЋ Раде БРАНЕ. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године; 
ПУДАР Ранка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 21. 
априла 2007. године; 
СТОШИЋ Томислава МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 21. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 
588. 

Н А Р Е Д Б А број 4644-10 
КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  

ОД 28. 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 I класе саобраћајне службе 
старији водник 
ХИНИЋ Милана ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
21. априла 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 
589. 

Н А Р Е Д Б А број 4644-12 
КОМАНДАНТА 204. АВИЈАЦИЈСКЕ БАЗЕ  

ОД 4. ЈУЛА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 3. Решења о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Мини-
старству одбране и Војсци Србије и Црне Горе („Служ-
бени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин старијег водника I класе техничке службе КоВ 
старији водник 
ВУЈАНОВИЋ Милоша ЗОРАН. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Мирко Вранић, с. р. 
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