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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Понедељак, 14. јул 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 29           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 

729. 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упра-
ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у 
вези са тачком 3. Одлуке о образовању Савета за на-
учноистраживачку делатност у Министарству одбра-
не („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08), мини-
стар одбране доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

1. Чланови Савета за научноистраживачку делат-
ност у Министарству одбране (у даљем тексту: Савет) 
из састава Министарства одбране и Војске Србије су: 

1) др Зоран Јефтић, државни секретар Министар-
ства одбране; 

2) Александар Мишчевић, државни секретар Ми-
нистарства одбране; 

3) Игор Јовичић, државни секретар Министарства 
одбране; 

4) мр Душан Спасојевић, државни секретар Мини-
старства одбране; 

5) генерал-потпуковник Здравко Понош, начел-
ник Генералштаба Војске Србије; 

6) др Бојан Димитријевић, помоћник министра од-
бране за људске ресурсе; 

7) Илија Пилиповић, помоћник министра одбра-
не за материјалне ресурсе; 

8) бригадни генерал проф. др Митар Ковач, начел-
ник Управе за стратегијско планирање; 

9) генерал-мајор проф. др Божидар Форца, начел-
ник Управе за планирање и развој Генералштаба Вој-
ске Србије; 

10) потпуковник доц. др Ненад Димитријевић, ко-
ординатор за последипломске студије и научноистра-
живачки рад Војне академије; 

11) проф. др Мирјана Животић-Вановић, начел-
ник Сектора за школовање и научноистраживачки рад 
Војномедицинске академије; 

12) бригадни генерал др Данко Јовановић, начел-
ник Управе за одбрамбене технологије; 

13) пуковник др Михајло Басара, директор Инсти-
тута за стратегијска истраживања; 

14) пуковник др Младен Пантић, директор Војно-
техничког института; 

15) пуковник Горан Стојановић, заступник дирек-
тора Техничког опитног центра; 

16) пуковник др Мирослав Станић, начелник Оде-
љења за научну и инвентивну делатност Управе за 
стратегијско планирање и секретар Савета. 

2. Чланови Савета из редова истакнутих научних 
радника из Републике Србије су: 

1) др Алекса Зејак, представник Министарства на-
уке Републике Србије; 

2) проф. др Данило Баста, представник САНУ за 
област друштвено-хуманистичких наука; 

3) академик Љубисав Ракић, представник САНУ за 
област медицинских наука; 

4) академик Петар Миљанић, представник САНУ за 
област техничко-технолошких наука; 

5) др Стевица Граовац, доцент Електротехничког 
факултета у Београду, представник Конференције уни-
верзитета Србије. 

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

Р.в.п. бр. 40 
8. јула 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

730. 
На основу члана 46, а у вези са чланом 27. став 2. 

Правилника о решавању стамбених питања у Мини-
старству одбране („Службени војни лист“, бр. 38/05 и 
16/08), помоћник министра одбране за материјалне 
ресурсе прописује 
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У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О 
НАЧИНУ РАЗМЕНЕ ПРАВА ВЛАСНИШТВА 

НА СТАНОВЕ 

1. У Упутству о начину размене права власништва 
на станове („Службени војни лист“, бр. 7/06), после 
тачке 1. додају се тач. 1а, 1б. и 1в, које гласе: 

„1а. Лице из члана 2. Правилника, које жели да 
своје стамбено питање реши на начин и под услови-
ма из члана 27. став 2. Правилника, дужно је да при-
ликом подношења захтева из члана 35. Правилника 
достави: 

1) својинскоправну документацију за стан који ну-
ди Министарству одбране за размену власништва на 
станове, и то: за укњижене станове (извод из листа не-
покретности или извод из земљишнокњижног уло-
шка, који није старији од шест месеци), а за ванкњи-
жно власништво комплетну својинскоправну докумен-
тацију (грађевинска и употребна дозвола, уговори о 
сваком промету до последњег и потврде да је плаће-
на купопродајна цена и да је плаћен порез на пренос 
апсолутних права на непокретности); 

2) писмену изјаву оверену код надлежног суда да 
на стану нема уписаног или неуписаног терета. 

1б. Организациона јединица Министарства одбра-
не надлежна за стамбене послове је обавезна да пре 
доношења закључка из члана 36. Правилника достави 
документацију из тачке 1а. овог упутства надлежном 
војнограђевинском центру Управе за инфраструктуру 
Сектора за материјалне ресурсе (у даљем тексту: вој-
нограђевински центар), ради провере својинског ста-
туса и података о стану у својини лица, и то нарочито 
податке о: месту, локацији, адреси, броју стана, струк-
тури и површини стана, спрату, функционалним ка-
рактеристикама стана са димензијама и ознакама про-
сторија, опремљености стана, систему грејања, инста-
лацијама и слично. 

Ради утврђивања података из става 1. ове тачке, 
надлежни војнограђевински центар је обавезан да из-
ласком на лице места утврди и фактичко стање непо-
кретности, тако што ће проверити да ли одређена не-
покретност у грађевинском смислу испуњава услове 
који су предвиђени и за станове из стамбеног фонда 
Министарства одбране и сачини записник о утврђе-
ном чињеничном стању. 

Након утврђивања података из ст. 1. и 2. ове тач-
ке, надлежни војнограђевински центар је дужан да 
сачини писмени извештај, чији ће саставни део бити 
записник из става 2. ове тачке, који ће доставити ор-
ганизационој јединици Министарства одбране надле-
жној за стамбене послове. 

1в. Старешина организационе јединице Министар-
ства одбране надлежне за стамбене послове, након до-
бијања извештаја из тачке 1б. овог упутства, одлучује 
о праву лица из члана 27. Правилника да своје стам-
бено питање решава разменом права власништва на 
станове.“ 

2. Тачка 4. брише се. 

3. У тачки 5. став 1, тачки 8. став 2. и тачки 10. 
речи: „у својини Министарства одбране“ замењују се 
речима: „из стамбеног фонда Министарства одбране“. 

У тачки 7. речи: „у власништву Министарства од-
бране“ замењују се речима: „у стамбеном фонду Ми-
нистарства одбране“. 

4. У тачки 6. речи: „односно Министарство финан-
сија Републике Црне Горе“ бришу се. 

5. У тачки 9. додаје се нови став 2, који гласи: 
„У уговору о размени права власништва на стано-

ве посебним чланом дефинисати да ће се уговор сма-
трати раскинутим, уколико лице у року од 30 дана од 
дана закључења уговора Министарству одбране запи-
снички не преда стан у својини, који је уређен и сло-
бодан од лица и ствари.“ 

6. У тачки 10. речи: „Министарство одбране стиче 
право својине на стану“ замењују се речима: „Републи-
ка Србија стиче право својине“. 

7. Тачка 12. мења се и гласи: 
„12. Лица која до ступања на снагу овог упутства 

нису закључила одговарајуће уговоре из тачке 8. став 1. 
овог упутства закључиће уговоре у складу са одред-
бама овог упутства. 

Лица из члана 27. став 2. Правилника којима ор-
ганизациона јединица Министарства одбране надле-
жна за стамбене послове до дана ступања на снагу 
овог упутства није донела решење о додели стана да 
разменом права власништва на станове решавају стам-
бено питање, то право остварују у складу са одредба-
ма Правилника и овог упутства.“ 

8. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1750-12 
25. јуна 2008. године 

Београд 
Помоћник министра одбране 

за материјалне ресурсе 
Илија Пилиповић, с. р. 

731. 
Н А Р Е Д Б А број 1-201 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 17. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

I 

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 пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
ЈОВАНОВИЋ Радивоја ДРАГАН. 

II 

На основу члана 209. Закона о општем управном 
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и 
члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 116/07), врши се 
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и с п р а в к а 

Наредбе министра одбране број 1-153 од 28. марта 
2008. године, у делу који се односи на унапређење: у 
чин пешадијског старијег водника прве класе КОВА-
ЧЕВИЋ Слободана ЗОРАНА, уместо речи: „ЗОРАН“ 
треба да стоји реч: „ДРАГАН“ и у чин старијег водника 
прве класе саобраћајне службе СРБИЋ Весе ЖЕЉКА, 
уместо речи: „СРБИЋ Весе“ треба да стоје речи: „СР-
ДИЋ Васе“. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

732. 
Н А Р Е Д Б А број 1-215 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. АПРИЛА 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 
СЕКУЛИЋ Бранислава ДРАГАН. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

733. 
Н А Р Е Д Б А број 1-217 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

I 

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 старијег водника прве класе техничке службе 
КоВ 
старији водник 
ЗДРАВКОВИЋ Милутина ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне слу-
жбе 
старији водник 
ВЕЛИЧКОВИЋ Вукосава МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године. 

II 

На основу члана 209. Закона о општем управном 
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и 
члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 116/07), врши се 

и с п р а в к а 

Наредбе министра одбране број 1-173 од 7. априла 
2008. године, у делу који се односи на унапређење у 
чин интендантског старијег водника прве класе ПА-
ВЛОВИЋ Срећка ЖАРКА, уместо речи: „ЖАРКО“ тре-
ба да стоји реч: „ЖЕЉКО“. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

734. 
Н А Р Е Д Б А број 1-220 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. АПРИЛА 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 капетана 

поручник 
ПЕРИЋ Николе ДАРКО. Унапређује се са даном 12. 
априла 2008. године; 

у чин заставника везе 

старији водници прве класе: 
АНДРИЋ Војислава ДРАГОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 11. априла 2008. године; 
БРЗАКОВИЋ Драгоша САША. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 

старији водник 
ИВАНОВИЋ Божидара МИОДРАГ. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе електронског из-
виђања и противелектронских дејстава 

старији водник 
МИХАЈЛОВИЋ Слободана НЕНАД. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 

старији водници: 
МИТРОВИЋ Љубомира ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 
ТОРОМАН Добривоја БРАНКО. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника прве 
класе 

заставник 
ТОДИЋ Драгутина НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2008. године; 
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у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
РАДОЈИЧИЋ Момчила ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 9. априла 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

735. 
Н А Р Е Д Б А број 1-230 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. МАЈА 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 артиљеријског заставника 
старији водник прве класе 
СТАНКОВИЋ Драгољуба ИВАН. Унапређује се са да-
ном 11. априла 2008. године; 

у чин заставника електронског извиђања и против- 
електронских дејстава 
старији водник прве класе 
НОВАКОВИЋ Јове ЧЕДОМИР. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
МИЛИНКОВИЋ Живорада ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Милована ВЛАДИМИР. Унапређује 
се са даном 17. априла 2008. године; 
ЋИРИЋ Властимира БОБАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Миодрага СЛАЂАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водник прве класе 
СТОЈИЉКОВИЋ Радивоја ИГОР. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2008. године; 

у чин санитетског заставника 
старији водник прве класе 
МАРИНКОВИЋ Славише АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 1. јануара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

736. 
Н А Р Е Д Б А број 1-235 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. МАЈА 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 старијег водника прве класе 
старији водник 
САРВАН Драгољуба МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

737. 
Н А Р Е Д Б А број 1-237 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. МАЈА 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 заставника прве класе везе 
заставници: 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Живадина СВЕТИСЛАВ. Унапре-
ђује се са даном 23. априла 2008. године; 
РАДОЈКОВИЋ Милутина ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручници: 
МАРИНКОВИЋ Милорада ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 6. априла 2008. године; 
СТОЈИЋ Слободана МИХАИЛО. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

738. 
Н А Р Е Д Б А број 1-247 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. МАЈА 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 артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
УРОШЕВИЋ Миломира СТОЈИЋ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника прве 
класе 
заставник 
АЛИМПИЋ Милоја ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
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у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
ТУРКАЉ Лазара ГАРИ. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

739. 
Н А Р Е Д Б А број 1-250 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. МАЈА 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 старијег водника прве класе техничке службе 
КоВ 
старији водници: 
ДИНИЋ Душана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
СВИЛЕНКОВИЋ Миодрага ИВАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

740. 
Н А Р Е Д Б А број 1-259 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. МАЈА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 136. став 1. тачка 1, а у вези са 
чланом 45. став 1. Закона о Војсци 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  и  у н а п р е ђ у ј е  

у чин санитетског капетана 
потпоручник у резерви 
ЈОВАНОВИЋ Јована МАРКО. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

741. 
Н А Р Е Д Б А број 1-260 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 29. МАЈА 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 старијег водника прве класе 
старији водник 
ЛАЗИЋ Томислава ДЕЈАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин заставника прве класе артиљеријско-ракет-
них јединица ПВО 
заставник 
ЈОВАНОВИЋ Александра ТИХОМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2008. године; 

у чин инжињеријског заставника прве класе 
заставник 
ОБРАДОВИЋ Драгољуба ДРАГОМИР. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника прве класе техничке службе КоВ 
заставник 
МИЈИЋ Радивоја МИЛАН. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
ШОБОТОВИЋ Душка МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
КЕСИЋ Миливоја БОРИША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе музичке слу-
жбе 
старији водник 
АВРАМОВИЋ Душана МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

742. 
Н А Р Е Д Б А број 1-269 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 3. ЈУНА 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 поморског заставника 
старији водник I класе 
МИЛИЋ Љубише НЕНАД. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника I класе саобраћајне службе 
старији водник 
ДРАГИЋЕВИЋ Божидара МЛАЂЕН. Унапређује се са 
даном 10. фебруара 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 



Страна 350 – Број 29 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Понедељак, 14. јул 2008.
 

743. 
Н А Р Е Д Б А број 1-275 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 
МАРЧЕТА Блаже ПРЕДРАГУ; 

потпуковнику везе 
ПЕТРОВИЋ Радивоја ИГОРУ; 

старијем воднику прве класе АБХ-одбране 
ЈЕЛЕНКОВИЋ Миленка ЈОВАНУ; 

ваздухопловнотехничком потпуковнику 
СТАНЧИЋ Станислава РАДЕТУ; 

интендантском заставнику 
СТАЈКОВИЋ Драгољуба МАРЈАНУ; 

потпуковнику финансијске службе 
КРСМАНОВИЋ Милојка ЗЛАТОМИРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

744. 
Н А Р Е Д Б А број 635-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 24. ЈАНУАРА 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) 

п р е в о д e  с е  

у чин старијег водника везе 
водници I класе: 
БИЋАНИН Радомира ДРАГОЉУБ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
БУКИНАЦ Љубомира ДАМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВОЈСК Мије ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. јануара 
2008. године; 
ВУКАШИНОВИЋ Милољуба ГОРАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ВУКСАНОВИЋ Ратомира МИЛОШ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ГРУЈИЋ Јована ВЛАДИЦА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ДРАГОЈЕВИЋ Вукосава ГОРАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ДУБИЧАНАЦ Бранка МИЛОШ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

ЗОРИЋ Николе МИЛАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЈЕРИНИЋ Сретена ИВАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Миленка ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНЧИЋ Драгог ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КАРАЏИЋ Драгољуба МИЛАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КОРИЋАНАЦ Мирослава ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КОСТИЋ Радоја СРЂАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЛАЗАРЕВИЋ Живојина МАРТИН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАЛУЦКОВ Деспота МЛАДЕН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАНОЈЛОВИЋ Граде ДАЛИБОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАНОЈЛОВИЋ Добривоја БРАНКО. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИЛАДИНОВИЋ Светомира ГОРАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИЛЕТИЋ Мирослава БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Томислава ИГОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОЈЕВИЋ Бранимира НИКОЛА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОШЕВ Ђоре МИЉАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Јована ДУШАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МИЛУТИНОВИЋ Лепомира ВЛАДИЦА. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Душка АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Милуна НЕНАД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
НИЈЕМЧЕВИЋ Миле МИРОСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
НИКОЛИЋ Миленка НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
НИКОЛОВ Николе ВЛАДАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
НОВОВИЋ Богдана ИВАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ОБРАДОВИЋ Милоша БОРИВОЈ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ОСМАНОВИЋ Драгана БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Драгомира МИРОЉУБ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Радомира МИРОСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Зорана ВЛАДАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕШИЋ Драгана ДАЛИБОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПЕШИЋ Јована БОРИСЛАВ. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
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ПЕШИЋ Радомира ДАВОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАДЕНКОВИЋ Радована АНДРИЈА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАДИВОЈЕВИЋ Петра ВЕРОСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАНКИЋ Живана ДРАГОМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАТКОВИЋ Драгана НЕБОЈША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РИСТИЋ Владице ВИХОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
САВКОВИЋ Милана ИВАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СИМОНОВИЋ Лазара ДАРКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СПАСИЋ Јовице ВЛАДИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Добривоја ЈОВИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Златомира ВЕКОСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Живојина ИГОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Зорана ДАЛИБОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТОМИЋ Миле ИВАН. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Љубише МИРОСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Миодрага НЕНАД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЋАЋИЋ Милоја ЖЕЉКО. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Јордана МАРКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника техничке службе КоВ 
водници I класе: 
АНДРИЋ Радојка ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ДИМЧИЋ Станише ГОРАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Милорада ЈОВИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИЋ Драгомира БОБАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
МИЈАЈЛОВИЋ Милисава ЗОРАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛЧИЋ Катице СРЂАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
НИКОЛИЋ Новице ДАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ОСТОЈИЋ Предрага ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНИЋ Душана ГОРАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
СТОЈКОВИЋ Миломира МАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Милорада БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТОДОСИЈЕВИЋ Мирчете ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
водник I класе 
СПАСЕНИЋ Мирослава НЕБОЈША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника финансијске службе 
водник I класе 
СТАКИЋ Милорада ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Радивој Вукобрадовић с. р. 
745. 

Н А Р Е Д Б А број 54-6 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 12. 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 старијег водника I класе техничке службе КоВ 
старији водник 
МИЋИЋ Милорада ГОРАН. Унапређује се са даном 2. 
децембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Ђокица Петровић, с. р. 
746. 

Н А Р Е Д Б А број 54-7 
КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин артиљеријског старијег водника 
водник I класе 
ДРОБАЦ Томислава ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 
2. октобра 2007. године; 

у чин инжињеријског старијег водника I класе 
старији водник 
ГАРАЧИЋ Слободана МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 15. новембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

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

747. 
Н А Р Е Д Б А број 54-8 

КОМАНДАНТА 1. БРИГАДЕ 
КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

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 санитетског заставника I класе 
заставник 
РУСКАЈИ Јакима ЈАКИМ. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Ђокица Петровић, с. р. 

748. 
Н А Р Е Д Б А број 102-28 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ 

КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. 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 артиљеријског старијег водника 
водник I класе 
ВАСИЉЕВИЋ Хранислава СЛАЂАН. Унапређује се са 
даном 11. децембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

Видоје Живковић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј 

Страна 
729. Решење о именовању чланова Савета за на-

учноистраживачку делатност у Министарству 
одбране ............................................................. 345 

730. Упутство о изменама и допунама Упутства о 
начину размене права власништва на станове .. 345 

731. Наредба бр. 1-201 министра одбране о унапре-
ђењу подофицира и исправци дела Наредбе 
број 1-153/2008 ................................................ 346 

732. Наредба бр. 1-215 министра одбране о прима-
њу у професионалну војну службу официра 
у резерви .......................................................... 347 

733. Наредба бр. 1-217 министра одбране о унапре-
ђењу подофицирâ и исправци дела Наредбе 
број 1-173/2008 ................................................ 347 

734. Наредба бр. 1-220 министра одбране о унапре-
ђењу официра и подофицирâ ......................... 347 

735. Наредба бр. 1-230 министра одбране о унапре-
ђењу подофицирâ ............................................ 348 
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