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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 23. октобар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 41           ГОДИНА СХХVII

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

912. 

На основу члана 9. тачка 1. Правилника о научној 
делатности у Савезном министарству за одбрану и Вој-
сци Југославије („Службени војни лист“, бр. 9/01), 
министар одбране доноси  

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ 
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ „ВОЈНО ДЕЛО“ 

1. Овом одлуком одређују се критеријуми и усло-
ви за додељивање Годишње награде „Војно дело“ за 
најбољи чланак – студију, научну расправу или при-
лог значајан за Министарство одбране и Војску Ср-
бије, а који су објављени у часопису „Војно дело“ 
број 4 из претходне године и прва три броја у години 
у којој се награда додељује (у даљем тексту: Годишња 
награда). 

2. Годишња награда додељиваће се сваке године 
поводом Дана Војске Србије, а ради подстицања на-
учноистраживачког и стручног рада значајног за Ми-
нистарство одбране и Војску Србије. 

3. Комисију за додељивање Годишње награде (у 
даљем тексту: Комисија) предлаже председник Уре-
ђивачког одбора „Војног дела“, и то: по једног члана 
од представника из Сектора за политику одбране, Сек-
тора за људске ресурсе, Генералштаба Војске Србије, 
Факултета безбедности, Факултета политичких наука 
и Криминалистичко-полицијске академије, а два члана 
од представника из Војне академије и одговорног уред-
ника часописа „Војно дело“, који је и секретар Коми-
сије. 

4. Министар одбране именује председника и чла-
нове Комисије. 

5. Комисија има девет чланова, од којих је један 
председник. 

Мандат председника и чланова Комисије траје три 
године. После истека тог периода исте особе могу би-
ти поново именоване још једанпут. 

Уколико је члан Комисије предложен за Годишњу 
награду, он те године не може учествовати у раду Ко-
мисије. 

6. Предлог за Годишњу награду разматра и усваја 
Комисија. За Годишњу награду може бити предло-
жен само један ауторски рад према критеријумима на-
веденим у тачки 1. ове одлуке. 

7. Комисија је самостална у раду, а одлуку о но-
сиоцу Годишње награде доноси већином гласова. Из-
вештај о раду и предлог за носиоца Годишње награде 
Комисија доставља министру одбране, у року од 30 
дана од извршеног избора а најкасније до 20. децем-
бра текуће године. Ако Комисија оцени да ниједан 
ауторски рад не испуњава критеријуме из тачке 1. 
ове одлуке, Годишња награда неће бити додељена. 

8. Годишња награда се додељује у облику похвал-
нице и новчане награде. 

9. Висину новчаног дела Годишње награде утвр-
ђује Колегијум министра одбране, сагласно одредба-
ма прописа о платама и другим новчаним примањима 
професионалних војника, војних службеника и војних 
намештеника у Војсци Србије. 

Средства за новчани део Годишње награде пла-
нираће и реализоваће организациона јединица Мини-
старства одбране надлежна за кадар. 

Идејно решење похвалнице реализоваће органи-
зациона јединица Министарства одбране надлежна за 
школство. 

Новчани део Годишње награде исплаћиваће се у 
нето износу. 

10. Похвалницу потписују министар одбране и 
председник Комисије. 

11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 56 
15. октобра 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
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913. 
На основу члана 13. став 2. Правилника о коришћењу војних ваздухоплова („Службени војни лист“, бр. 

17/96), командант Ваздухопловства и противваздухопловне одбране доноси 

Р Е Ш ЕЊ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УПОТРЕБЕ ВОЈНИХ ВАЗДУХОПЛОВА ПО ТИПОВИМА 

ВАЗДУХОПЛОВА 

1. Услуге војним ваздухопловима за кориснике ван Војске Србије и Министарства одбране наплаћиваће 
се по ценама исказаним у динарима за један час летења које су приказане у табели. 

ТИП ВАЗДУХОПЛОВА 

Ре
дн
и 

бр
ој

 

ВРСТА УСЛУГЕ 
МиГ-29 МиГ-21 „Орао“ Г-4 Ан-26 ЈАК-40 Ан-2 ХТ-40 Х-42 Х-45 В-53 

1 Стварни трошкови 542.158,55 273.797,80 258.034,91 91.289,51 94.280,94 90.951,15 28.179,91 58.345,59 15.918,80 19.477,67 7.773,41 

2 Укупни трошкови 566.624,17 300.413,36 287.029,48 115.751,00 117.933,71 113.122,80 49.499,11 81.807,39 36.622,40 41.370,30 24.074,52

3 Превоз путника 594.955,38 315.434,03 301.380,96 121.538,60 123.830,39 118.778,90 51.974,07 85.897,76 38.453,52 43.438,81 25.278,25

4 Превоз терета     129.727,08 124.435,10 54.449,02 89.988,13 40.284,64 45.507,33 26.481,97

5 Снимање 
из ваздуха 623.286,59 330.454,70 315.732,43 127.326,10 129.727,08 124.435,10 54.449,02 89.988,13 40.284,64 45.507,33 26.481,97

6 Избацивање 
падобранаца     117.933,71  49.499,11 81.807,39 36.622,40 41.370,30  

7 

Превоз болесника 
и учешће у 
хуманитарним 
акцијама 

    94.280,94  28.179,91 58.345,59 15.918,80 19.477,67  

8 
Превоз подвесног 
терета до 1000 m 
висине 

       122.711,09 54.933,60 62.055,45  

9 
Превоз подвесног 
терета преко 
1000 m висине 

       147.253,31 65.920,32 74.466,54  

10 
Превоз подвесног 
терета у урбаној 
средини 

       163.614,78 73.244,80 82.740,60  

11 
Превоз путника 
и терета у 
иностранству 

    34.193,71 29.382.84 25.323,11 35.750,39 26.573,60 29.646,70 18.786,02

Напомена: Цене у табели су исказане без ПДВ-а. 

2. Цена часа лета по стварним трошковима се усклађује са растом цена трошкова који учествују у њеном 
формирању. 

Висина накнаде за извршење услуге одређује се сходно члану 13. Правилника о коришћењу ваздухоплова 
(„Службени војни лист“, бр. 17/96). 

3. Налет се обрачунава за сваких започетих 30 минута лета, с тим да минимални налет који се мора напла-
тити без обзира на трајање лета за све врсте услуга износи 30 минута. 

4. Налет за прелет ваздухоплова до места и од места где се врши услуга превоза подвесног терета напла-
ћивати по цени укупних трошкова. 

5. Услуге војним ваздухопловом за кориснике из иностранства и за домаће кориснике који би војни вазду-
хоплов користили за превоз путника и терета у иностранству наплаћиваће се по ценама исказаним у табели на 
редном броју 11. 

Приликом коришћења ваздухоплова у иностранству трошкови: горива; осигурања ваздухоплова, путника 
и терета; дневница; смештаја; такса за прелете; слетања и аеродромских услуга на аеродромима у иностран-
ству, као и други трошкови који су у вези са извршавањем услуге дефинишу се уговором на терет корисника. 

6. Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о утврђивању цена употребе војних ва-
здухоплова по типовима ваздухоплова („Службени војни лист“, бр. 11/01). 

7. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 
Број 02-2-3/13208-8 

3. октобра 2008. године 
Београд 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
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914. 
Н А Р Е Д Б А број 30-99 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 1. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 капетана везе 
поручник 
ЈОЦИЋ Стевана МИЛАН. Унапређује се са даном 21. 
децембра 2007. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
ПОПОВИЋ Васе АЛЕКСАНДРУ; 

пешадијском старијем воднику 
САМАРЏИЋ Љубише МАРКУ; 

морнаричкотехничком старијем воднику 
КАВАЈА Бранка ПАВЛУ. 

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

915. 
Н А Р Е Д Б А број 30-107 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 16. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 
поручници: 
БРКИЋ Сарафина НЕНАД. Унапређује се са даном 
24. априла 2008. године; 
ВИДОЈЕВИЋ Добривоја ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 
ГРУЈИЋ Звонимира НЕНАД. Унапређује се са даном 
13. марта 2008. године; 
ОБУЋИНСКИ Марија МАРКО. Унапређује се са да-
ном 9. априла 2008. године; 

САВИЋ Славољуба МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 15. априла 2008. године; 

у чин капетана артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
поручник 
ЈОВАНОВИЋ Живорада МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 5. марта 2008. године; 

у чин мајора авијације 
капетан 
ЦВЕТИЧАНИН Славка БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 24. јуна 2008. године; 

у чин интендантског поручника 
потпоручник 
ВАСИЉЕВИЋ Милоша ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 18. маја 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручник 
ТОДОРОВИЋ Владимира БОЈАН. Унапређује се са 
даном 4. априла 2008. године; 

у чин потпуковника саобраћајне службе 
мајор 
КОСТАДИНОВИЋ Светозара ДРАГАН. Унапређује 
се са даном 16. јуна 2008. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском старијем воднику 
ТОДОРОВИЋ Миодрага МАРКУ; 

поручнику артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
РОВЧАНИН Драгомира АНДРИЈИ; 

капетану техничке службе КоВ 
КОНТИЋ Крсте НЕШКУ; 
поручнику техничке службе КоВ 
ЈАНКОВИЋ Живка ВЕЛИМИРУ; 

потпоручнику техничке службе КоВ 
РАДУНОВИЋ Милорада ВЛАДИМИРУ; 

старијем воднику техничке службе КоВ 
СТЕВАНОВИЋ Радослава ЈОВИЦИ; 

поручнику службе информатике 
ИВАНОВИЋ Момира БРАТИСЛАВУ. 

III 

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) 
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п р е в о д е  с е  

у чин артиљеријског мајора 
капетан I класе 
АНДРИЋ Милоша ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин мајора артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
капетан I класе 
МАКСИМОВИЋ Ђорђа АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године. 

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

916. 
Н А Р Е Д Б А број 30-117 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 25. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 мајора артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
капетан 
МИТРОВИЋ Миломира ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 24. јуна 2008. године; 

у чин мајора оклопних и механизованих јединица 
капетан 
МЛАДЕНОВИЋ Радослава ЖЕЉКО. Унапређује се са 
даном 24. јуна 2008. године; 

у чин поручника фрегате 
поручник корвете 
ИГЊАТОВИЋ Милана ИГОР. Унапређује се са даном 
21. априла 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручници: 
МАЈИЋ Миодрага ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 4. маја 2008. године; 
МИЉКОВИЋ Петра ИВАН. Унапређује се са даном 
10. новембра 2007. године. 

II 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском воднику 
ЈЕВТИЋ Љубомира БОЈАНУ; 

старијем воднику прве класе оклопних и механи-
зованих јединица 
САВИЋ Десимира ДЕЈАНУ; 

инжињеријском старијем воднику прве класе 
ДУКИЋ Веселина ДРАГАНУ; 

инжињеријском старијем воднику 
ДРАГОЈЕВИЋ Драгољуба МАРКУ; 

старијем воднику прве класе везе 
ПУАЛИЋ Милана ЂОРЂУ; 

старијем воднику електронског извиђања и про-
тивелектронских дејстава 
КЕРЧУЉ Миодрага СРЂАНУ; 

поморском старијем воднику 
МРЂА Милана НИКОЛИ. 

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

917. 
Н А Р Е Д Б А број 30-121 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 1. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 капетана правне службе 
поручник 
САМАЦ Драгана СТЕВАН. Унапређује се са даном 
24. јула 2008. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијским старијим водницима: 
ВУЛОВИЋ Вука ПРЕДРАГУ, 
ТАДИЋ Ђорђа СВЕТКУ, 
ЋАЋИЋ Радомира МИКИЦИ; 

инжињеријском старијем воднику прве класе 
ГАЈИЋ Душана БЕРИСЛАВУ; 

старијем воднику прве класе везе 
ПАУНИЋ Миладина РАДИШИ; 

поручнику корвете 
БАТИНИЋ Велибора ДРАГАНУ; 
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поморском заставнику 
КОЊОКРАД Добре ГОЈКУ; 

ваздухопловнотехничком старијем воднику прве 
класе 
БАНОВИЋ Драгутина МИЛАНУ. 

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

918. 
Н А Р Е Д Б А број 30-127 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 15. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 потпуковника 
мајор 
МАТИЋ Марка ЗОРАН. Унапређује се са даном 12. 
јула 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручник 
АРСИЋ Милорада ИВИЦА. Унапређује се са даном 
25. јула 2008. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском заставнику прве класе 
РАДОСАВЉЕВИЋ Стојана МИЛЕТИ; 

старијем воднику прве класе везе 
РАНЧИЋ Миодрага МАРИЈУ; 

старијем воднику прве класе техничке службе КоВ 
ЦВЕТКОВИЋ Миливоја МИЛАНУ; 

старијем воднику техничке службе КоВ 
СТЕВИЋ Јакше ЈОВАНУ; 

интендантском потпоручнику 
СИМИЋ Ђорђа ИГОРУ. 

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

919. 
Н А Р Е Д Б А број 30-136 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 25. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 интендантског капетана 
поручник 
ЛАКИЋЕВИЋ Миодрага АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 22. јула 2008. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику 
МАРКОВИЋ Зорана МИЛОШУ; 

старијем воднику артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
МОСИЋ Хранислава ДРАГАНУ; 

старијем воднику везе 
БОГОЈЕВИЋ Слободана МИЛАНУ; 

потпоручнику службе информатике 
ЂУРИЋ Милана БОРКУ. 

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

920. 
Н А Р Е Д Б А број 30-140 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 29. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

I 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 потпуковника авијације 
мајор 
ВАСИЉЕВИЋ Милинка ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 21. јула 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког капетана 
поручник 
МАДИЋ Милча ВОЈКАН. Унапређује се са даном 16. 
јуна 2008. године; 
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у чин санитетског капетана 
поручници: 
ЂУРИЋ Радомира ИВИЦА. Унапређује се са даном 
14. августа 2008. године; 
ПЈЕВЧЕВИЋ Богосава НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 24. фебруара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Ненада УРОШ. Унапређује се са даном 7. 
августа 2008. године. 

II 

На основу члана 19. став 2. тач. 2. и 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском старијем воднику прве класе 
РАДОСАВЉЕВИЋ Станка ДАЛИБОРУ; 

инжињеријском заставнику 
МАЈСТОРОВИЋ Ђуре МИЛАНУ; 

старијем воднику везе 
СТАНКОВИЋ Вељка ИВИЦИ; 

старијем воднику прве класе ваздушног осматрања 
и јављања 
РУДИНАЦ Милорада МИРОСЛАВУ; 

старијим водницима ваздушног осматрања и ја-
вљања: 
БОГДАНОВИЋ Бранислава САШИ, 
ЛАЗИЋ Милана МИЛЕНКУ, 
МЛАДЕНОВИЋ Профира ИВАНУ, 
ПАВЛОВИЋ Јовице МИЉАНУ, 
СТАНОЈЕВИЋ Ратка ИВАНУ, 
СУЈИЋ Бранка СРЂАНУ; 

старијем воднику техничке службе КоВ 
НИКОЛИЋ Драгана БОЈАНУ. 

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

921. 
Н А Р Е Д Б А број 30-90 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 23. ЈУНА 2008. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијим водницима техничке службе КоВ: 
МИРЧИЋ Томислава МИЉАНУ, 
СТОИЛКОВИЋ Милоја ИВАНУ; 

интендантском старијем воднику 
СТОЈАНОВИЋ Драгог ДЕЈАНУ. 

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

922. 
Н А Р Е Д Б А број 30-125 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 14. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану авијације 
ВЕЛИЧКОВИЋ Љубомира ДАРКУ; 

поручницима авијације: 
МАРКОВИЋ Милета ДАЛИБОРУ, 
НЕДИЋ Бранка НЕНАДУ. 

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

923. 
Н А Р Е Д Б А број 17-6 

ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА ЗДРУЖЕНЕ 
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДЕ 
ОД 11. ЈУЛА 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 прве класе ваздушног осматрања 
и јављања 
заставник 
САВИЋ Милоша ДРАГАН. Унапређује се са даном 8. 
јула 2008. године. 

Заменик команданта 
пуковник 

Милан Мојсиловић, с. р. 

924. 
Н А Р Е Д Б А број 3-12 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 24. ЈУНА 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  
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у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
БЕРАЋ Милана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
925. 

Н А Р Е Д Б А број 3-13 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 25. ЈУНА 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 заставника 
старији водник прве класе 
ПАВЛОВИЋ Слободана ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 6. децембра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

926. 
Н А Р Е Д Б А број 357-7 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 21. МАЈА 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 заставника 
старији водник прве класе 
МАКСИМОВИЋ Милована МИЛУТИН. Унапређује се 
са даном 17. фебруара 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
МАРКОВИЋ Слободана ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
РИСОВИЋ Мирка МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
СТОЈКОВИЋ Бранка ЗОРАН. Унапређује се са даном 
1. априла 2008. године; 
ЧОЛОВИЋ Радована ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 13. марта 2008. године; 

у чин артиљеријског заставника 
старији водник прве класе 
ЛУКОВИЋ Радоја НЕНАД. Унапређује се са даном 11. 
априла 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
СТОЈАНОВИЋ Боре ИВАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 
старији водници: 
ЈАКОВЉЕВИЋ Живорада ЖЕЉКО. Унапређује се са 
даном 13. марта 2008. године; 
ЈЕВТИЋ Велибора ВЕРОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 11. марта 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водник прве класе 
ТОДОРОВИЋ Радивоја ДАМЊАН. Унапређује се са 
даном 11. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног осма-
трања и јављања 
старији водник 
НИКОЛИЋ Славка БОЈАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
АНТОВИЋ Милорада ЈОВИЦА. Унапређује се са да-
ном 1. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
ЈОВАНОВИЋ Младена СЛАВОЉУБ. Унапређује се са 
даном 10. априла 2008. године; 
МИЛОЈЕВИЋ Живка СЛАВОЉУБ. Унапређује се са 
даном 2. априла 2008. године; 
СТАНИСАВЉЕВИЋ Добросава ВЛАДИСЛАВ. Уна-
пређује се са даном 29. априла 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водник прве класе 
БОЖАНИЋ Ненада ДАРКО. Унапређује се са даном 
18. априла 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника прве 
класе 
старији водник 
АЛЕКСИЋ Божидара СРЂАН. Унапређује се са даном 
1. априла 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 

старији водник 
МЛАДЕНОВИЋ Гојка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 
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