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И з д а ј е 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 31. јул 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 30           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 

749. 

На основу члана 23. став 2. Закона државној упра-
ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у ве-
зи са чланом 42. Правилника о накнади путних и дру-
гих трошкова у Војсци Србије (пов. број 2979-8 од 
26. марта 2008. године и пов. брoj 2979-40 од 14. маја 
2008. године), министар одбране доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 
ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ И 
ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗБОГ ОДВОЈЕНОГ 
ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ И НАКНАДЕ 
ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ЗАКУП СТАНА 

1. У Решењу о утврђивању износа дневнице за слу-
жбено путовање и вредности бода за обрачунавање 
накнаде трошкова због одвојеног живота од породи-
це и накнаде дела трошкова за закуп стана („Службе-
ни војни лист“, бр. 14/08, 18/08, 21/08, 23/08 и 28/08) 
тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. августа 2008. године у износу од 2.166,60 динара.“ 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 41 
29. јула 2008. године 

Београд Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

750. 
У К А З број 1-37 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 12. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1, а у вези са чланом 41. 
Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 
116/07) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин потпоручника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
ВЕЛИЧКОВИЋ Вукосава МИЛОШ. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

751. 
Н А Р Е Д Б А број 710-8 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

ОД 5. МАРТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 1. 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 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 ваздухопловнотехничког заставника прве 
класе 
цивилно лице на служби у Министарству одбране 
БОГДАНОВИЋ Зарија ДАНИЈЕЛА. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 

752. 
Н А Р Е Д Б А број 103-6 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 14. 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) 
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у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
НОВАКОВИЋ Радомира МИЛИЈА. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Петар Радојчић, с. р. 

753. 
Н А Р Е Д Б А број 1-1 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 8. ФЕБРУАРА 2008. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
ДИЗДАРЕВИЋ Драгоша ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПРИШИНГ Фрање ЈОСИП. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
МАРЕШ Јозефа БОГОМИР. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

др Божидар Форца, с. р. 

754. 
Н А Р Е Д Б А број 1-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 8. ФЕБРУАРА 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 старијег водника прве класе 
старији водник 
ЈАНДРИЋ Мирка НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

др Божидар Форца, с. р. 

755. 
Н А Р Е Д Б А број 1-4 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 11. 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) 

п р е в о д и  с е  

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
водник I класе 
СТЕФАНОВИЋ Петра БРАНКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

др Божидар Форца, с. р. 
756. 

Н А Р Е Д Б А број 1-5 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 13. 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 ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
ВУЧКОВИЋ Добривоја САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

др Божидар Форца, с. р. 
757. 

Н А Р Е Д Б А број 1-8 
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 
РАЗВОЈ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 3. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
ПРОКИЋ Милоша ДУШАН. Унапређује се са даном 
1. априла 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

др Божидар Форца, с. р. 
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758. 
Н А Р Е Д Б А број 635-3 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 12. 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 у  с е  

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
БРБОРИЋ Бранка ВИТОМИР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВАСИЋ Милосава ВЛАДАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВИШЊИЋ Славка НЕНАД. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВУЈАТОВИЋ Ђуре БРАНКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЖИВАНОВИЋ Братислава СЕБАСТИАН. Унапређује 
се са даном 1. јануара 2008. године; 
ЖИВАНОВИЋ Слободана АЛЕН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИЋ Станислава ЖИВОРАД. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈЕКИЋ Мирка РАДОСЛАВ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЈУКИЋ Славка АНДРИЈА. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
РАДОВАНОВИЋ Игњата САША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ТРБОЈЕВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
ВИДАКОВ Томислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 14. фебруара 2008. године; 
ГРУЈИЋ Милорада АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИНЧИЋ Борислава ДУШАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Илије СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЛУКИЋ Мирка МИЛЕ. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Милана САША. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПОПОВИЋ Миодрага ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАНЂЕЛОВИЋ Таке ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Спасоја ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТАНОВИЋ Гаврила ТАНЕ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЦМИЉАНОВИЋ Миодрага САША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
ВАСИЉЕВИЋ Милоша ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИШИЋ Славољуба ГОРАН. Унапређује се са даном 
18. фебруара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
БИШЕВАЦ Радисава СРЂАН. Унапређује се са даном 
23. фебруара 2008. године; 
БОШНАКОСКИ Мате ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Рајка МИЈОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
ЈОЈИЋ Мирка МИЛОРАД. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Радивој Вукобрадовић, с. р. 

759. 
Н А Р Е Д Б А број 635-4 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 21. АПРИЛА 2008. ГОДИНЕ 

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

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
ГАЛЕШЕВ Алексе ГОРАН. Унапређује се са даном 
12. априла 2008. године; 
КОВАЧЕВИЋ Бошка РАДИВОЈЕ. Унапређује се са да-
ном 13. априла 2008. године; 
МИЛОШ Златка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 12. 
априла 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Стојана САША. Унапређује се са да-
ном 12. априла 2008. године; 
МИХАЈЛОВИЋ Илије СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 13. априла 2008. године; 
ПЕШИЋ Милорада ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
13. априла 2008. године; 
ПОЧАНДИ Ивана ПЕРА. Унапређује се са даном 12. 
априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
ЛУКИЋ Милана ВЛАДО. Унапређује се са даном 18. 
априла 2008. године; 
МИЛОРАДОНИЋ Ратка ЂОРЂЕ. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2008. године; 
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ПАУНОВИЋ Слободана МИОДРАГ. Унапређује се са 
даном 18. априла 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Добривоја СИНИША. Унапређује се са 
даном 18. априла 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Станомира МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
ВУКАШИНОВИЋ Радмила ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 11. априла 2008. године; 
ДОШЕНОВИЋ Драгана ПЕТАР. Унапређује се са да-
ном 11. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
ПАНАЈОТОВИЋ Јована ДИМИТРИЈЕ. Унапређује се 
са даном 18. априла 2008. године; 
ТРАИЛОВИЋ Милорада ДУШАН. Унапређује се са 
даном 18. априла 2008. године; 

у чин заставника службе информатике 
старији водник прве класе 
ПЕЈЧИНОВИЋ Обрада МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 12. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе службе инфор-
матике 
старији водник 
КИТАНОВИЋ Добривоја СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Радивој Вукобрадовић, с. р. 

760. 
Н А Р Е Д Б А број 4-25 

КОМАНДАНТА КОПНЕНИХ СНАГА  
ОД 16. ФЕБРУАРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског капетана 
поручник 
КОЛУНЏИЋ Срета ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
7. маја 2006. године; 

у чин артиљеријског потпуковника 
мајори: 
ВУКЛИШ Пере НЕНАД. Унапређује се са даном 3. фе-
бруара 2007. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Станојла СЛАЂАН. Унапређује се са да-
ном 23. јануара 2007. године; 

у чин поручника артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
потпоручник 
МИХАЈЛОВИЋ Стојана ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 8. фебруара 2007. године; 

у чин капетана техничке службе КоВ 
поручник 
МИЛИЋЕВИЋ Радослава ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 1. фебруара 2007. године; 

у чин санитетског поручника 
потпоручник 
ТАТИЋ Стојана ДРАГАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2006. године. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 

761. 
Н А Р Е Д Б А број 4-29 

КОМАНДАНТА КОПНЕНИХ СНАГА  
ОД 26. ФЕБРУАРА 2007. ГОДИНЕ 

На основу тачке 3. алинеја 6. и тачке 2. алинеја 3. 
Решења о преношењу овлашћења за решавање о одно-
сима у служби у Министарству одбране и Војсци Србије 
и Црне Горе („Службени војни лист“, бр. 10/05 и 11/06) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског потпуковника 
мајор 
ВУЧКОВИЋ Марка НИКОЛА. Унапређује се са даном 
16. фебруара 2007. године; 

у чин артиљеријског мајора 
капетан I класе 
ДРАГИЋ Милета НИКОЛА. Унапређује се са даном 1. 
фебруара 2007. године; 

у чин капетана I класе артиљеријско-ракетних је-
диница ПВО 
капетани: 
ГАЈЕВИЋ Миломира ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 20. фебруара 2007. године; 
КНЕЖЕВИЋ Недељка ВАСИЛИЈЕ. Унапређује се са 
даном 2. фебруара 2007. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Милана НОВИЦА. Унапређује се са 
даном 8. фебруара 2007. године; 

у чин заставника I класе везе 
заставник 
РАНЂЕЛОВИЋ Михајла ЈОВИЦА. Унапређује се са да-
ном 20. фебруара 2007. године; 

у чин заставника везе 
старији водник I класе 
БАЈАТ Душана ДРАГОЉУБ; 
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у чин старијег водника I класе везе 
старији водник 
СТАНИСАВЉЕВИЋ Тихомира НЕНАД. Унапређује 
се са даном 20. фебруара 2007. године. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 

Младен Ћирковић, с. р. 

762. 
Н А Р Е Д Б А број 972-1 
КОМАНДАНТА ГАРДЕ  

ОД 29. 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 е  с е  

у чин пешадијског старијег водника 
водници I класе: 
БАЈИЋ Мирољуба АЛЕКСАНДАР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
БРКУШАНИН Радојице ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
БУЛАТОВИЋ Стефана БРАНИСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЖУГИЋ Велимира ИВАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ИВАНОВИЋ Братислава САЊА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ИВКОВИЋ Мирослава ДРАГОСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИЋ Радослава АЛЕКСАНДАР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Бранислава ОГЊЕН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈЕВЂОВИЋ Драгољуба МИЛОШ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Јована АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЈОКСИМОВИЋ Милорада МИРЈАНА. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
КУЧ Томе МИЛАН. Преводи се са даном 1. јануара 
2008. године; 
МАРКОВИЋ Драгослава ГОРАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Миленка ЂОРЂЕ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИХАИЛОВИЋ Вучића ИЛИЈА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
НОВАКОВИЋ Тихомира ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕЈЧИНОВИЋ Радише ИВИЦА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Живе ИВАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
РАДЕНКОВИЋ Љубомира ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

РАДОЈИЧИЋ Радивоја ЗОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАКИЋ Томислава БОРКО. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
СИМИЋ Велимира ДАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СРДАНОВИЋ Новице МИОДРАГ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Витомира ДАЛИБОР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ТАСИЋ Слободана БРАНИСЛАВ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Јове БОЈАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Миломира ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
УРОШЕВИЋ Божидара БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ШУЋАК Милана АЛЕКСАНДАР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водници I класе: 
МЕДОЈЕВИЋ Чедомира ДУШАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОИЧИЋ Најдена ВЛАДИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника артиљеријско-ракетних је-
диница ПВО 

водник I класе 
СТОЈИЉКОВИЋ Небојше ВЛАДИМИР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника оклопних и механизованих 
јединица 

водник I класе 
РАДИСАВЉЕВИЋ Зорана ОЗРЕН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника везе 
водник I класе 
САМАРЏИЋ Николе ДАЛИБОР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника електронског извиђања и 
противелектронских дејстава 

водник I класе 
МЛАДЕНОВИЋ Драгослава СЛАВИША. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника 
водник I класе 
ЋИРОВИЋ Милије НИКОЛА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника 
водник I класе 
ВУЈИСИЋ Вукоице САША. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
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у чин старијег водника саобраћајне службе 
водници I класе: 
БЛАГОЈЕВИЋ Милије ИВИЦА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
БОГОСАВЉЕВИЋ Миодрага МИЛАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ДОСКОВИЋ Недељка МИЛАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МОМИРОВИЋ Владимира ДРАГАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈЕВТИЋ Властимира ВЛАДАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Веселка ПЕТАР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТОМИЋ Пантелије ЖАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

мр Горан Радовановић, с. р. 

763. 
Н А Р Е Д Б А број 975-1 
КОМАНДАНТА ГАРДЕ  

ОД 29. 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 е  с е  

у чин пешадијског старијег водника 
водници I класе: 
БРКИЋ Миломира ВЛАДИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВУЈИН Добривоја ЖЕЉКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ВУКОВИЋ Милоша ГОРАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЛЕПШАНОВИЋ Радисава ЗОРАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЂОЛОВИЋ Драгана ИВАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МИЛИЋЕВИЋ Павла ГОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МОМЧИЛОВИЋ Станише ВЛАДИМИР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
НОВИЧИЋ Хранислава ВЛАДАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТАНИЋ Антонија БРАНКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Милана БРАНКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника 
водници I класе: 
ВЕЉКОВИЋ Зорана МИЛОШ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Зорана ПРЕДРАГ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника артиљеријско-ракетних је-
диница ПВО 
водници I класе: 
ЗАРЕВ Богдана ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 
ИГЊАТОВИЋ Милоша МАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОКСИМОВИЋ Миомира ДАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТОШИЋ Миодрага АЛЕКСАНДАР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника оклопних и механизованих 
јединица 
водник I класе 
РАДОВАНОВИЋ Горана СРЂАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника 
водници I класе: 
БОСАНАЦ Пере ПРЕДРАГ. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЂУКИЋ Николе ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ИВКОВИЋ Миодрага БРАНИСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЦКОВИЋ Милутина САША. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПОПОВИЋ Драгољуба АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Зорана НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника АБХ-одбране 
водници I класе: 
ИВКОВИЋ Миодрага ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАНЧИЋ Бошка БРАНИСЛАВ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника ваздушног осматрања и ја-
вљања 
водник I класе 
МУШКИЊА Светозара ЕДВАРД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника техничке службе КоВ 
водници I класе: 
ЂОРЂЕВИЋ Светислава ЈУГОСЛАВ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КУЗМАНОВИЋ Данила ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЛОМИЋ Мирослава ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МУСТАФОВИЋ Руждина САША. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника 
водник I класе 
ТОКОВИЋ Раденка МЛАДЕН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
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у чин старијег водника саобраћајне службе 
водници I класе: 
ГОЈКОВИЋ Миодрага ДЕЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КОВАЧЕВИЋ Милоша МЛАДЕН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЛУКОВИЋ Радоја ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
МАРИНКОВИЋ Богољуба БОБАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
НИКИЋ Станише ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПАНТИЋ Животе МИОДРАГ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТАСИЋ Слободана ИГОР. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

мр Горан Радовановић, с. р. 

764. 
Н А Р Е Д Б А број 976-1 
КОМАНДАНТА ГАРДЕ  

ОД 29. 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) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
ДРОБЊАК Владимира ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водник 
ЖИВКОВИЋ Драгомира БОБАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 
старији водник 
МИЛАНОВИЋ Драгољуба ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
ПАУНИЋ Момчила САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РИСТИЋ Светозара НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

мр Горан Радовановић, с. р. 

765. 
Н А Р Е Д Б А број 983-1 
КОМАНДАНТА ГАРДЕ  

ОД 29. 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) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник  
ТРИФУНОВИЋ Бранислава ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 20. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т 
пуковник 

мр Горан Радовановић, с. р. 
766. 

У вези са применом одредаба члана 40. ст. 3. и 4. 
и члана 41. став 2. тачка 2. Правилника о накнади 
путних и других трошкова у Војсци Србије (пов. број 
2979-8 од 26. марта 2008. године и пов. број 2979-40 
од 14. маја 2008. године), Управа за кадрове Сектора 
за људске ресурсе Министарства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених одредаба 
Правилника о накнади путних и других трошкова у 
Војсци Србије од 1. јула 2008. године износи 45.608,00 
динара. 

Број 2979-91 
22. јула 2008. године 

Београд 
767. 

У вези са применом одредбе члана 5. Уредбе о 
остваривању права на једнократну новчану помоћ, 
оспособљавању брачног друга и о накнади за школо-
вање деце војног лица („Службени лист СРЈ“, бр. 69/99 
и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05), члана 6. Уредбе о 
начину и условима остваривања права на пензијско и 
инвалидско осигурање и на накнаду због престанка за-
послења брачног друга професионалног официра, одно-
сно професионалног подофицира („Службени лист 
СРЈ“, бр. 21/00 и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05 и 
37/05) и члана 7. Правилника о условима и начину сти-
пендирања студената и ученика за потребе Војске 
Србије и о новчаној помоћи за настављање школова-
ња („Службени војни лист“, бр. 19/00, 29/04 и 32/06), 
Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Мини-
старства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених прописа 
од 1. јула 2008. године износи 31.125,00 динара (нето 
износ). 

Број 7653-1 
22. јула 2008. године 

Београд 
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