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Нада Сибинчић, проф. 
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БЕОГРАД 

БРОЈ 43           ГОДИНА СХХVII

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

944. 
На основу члана 7. став 1. тачка 7. и члана 20. 

став 2. Уредбе о надлежности, делокругу, организаци-
ји и начину пословања Фонда социјалног осигурања вој-
них осигураника („Службени лист СРЈ“, бр. 36/94), 
Скупштина Фонда за социјално осигурање војних оси-
гураника прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ 
ОСИГУРАНИКА, КОЈА СЕ ИЗДВАЈАЈУ ЗА 
ОПОРАВАК КОРИСНИКА ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о начин коришћења средстава Фон-
да за социјално осигурање војних осигураника, која се 
издвајају за опоравак корисника војне пензије („Слу-
жбени војни лист“, бр. 33/07), у члану 2. тачка 2. број: 
„800“ замењује се бројем: „1000“, а речи: „у текућој 
календарској години“ замењују се речима: „у месецу 
подношења захтева“. 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 3. после речи: „изазвана“ додају 
се речи: „тешком болешћу или“. 

Члан 3. 

У члану 3. став 1. мења се и гласи: 
„Основни критеријум за остваривање права про-

писаних одредбама члана 2. овог правилника је да уку-
пан приход по члану породичног домаћинства, које је 
корисник војне пензије у законској обавези да издр-
жава, не прелази 1000 бодова прописаних за утврђи-
вање војне пензије у месецу подношења захтева, као 
и наступање ванредних околности или тешке болести 
утврђене налазом, оценом и мишљењем надлежне Ви-
ше војнолекарске комисије или конзилијарним мишље-
њем.“ 

Члан 4. 

У члану 5. став 2. мења се и гласи. 
„Општински односно градски одбор Удружења вој-

них пензионера Србије из става 1. овог члана заводи зах-
тев за остваривање права из овог правилника, утврђу-
је комплетност документације која се прилаже уз зах-
тев и са својим мишљењем о потреби и разлозима за 
доделу помоћи доставља првостепеној комисији из чла-
на 7. став 1. тачка 1. овог правилника.“ 

Став 3. брише се. 

Члан 5. 

У члану 7. став 1. тачка 1. реч: „Извршни“ заме-
њује се речју: „Главни“. 

Члан 6. 

У члану 8. став 3. после речи: „године“ додају се 
речи: „уз услов да је провео шест месеци у својству ко-
рисника војне пензије“. 

Члан 7. 

Члан 10. мења се и гласи: 
„Трошкови рада општинских и градских одбора 

Удружења војних пензионера Србије и комисија у ве-
зи са применом овог правилника надокнађују се из 
средстава намењених за остваривање права из члана 2. 
овог правилника, у висини стварних трошкова.“ 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Скупштина Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника 

Број 35429-11 
19. септембра 2008. године 

Београд 
П р е д с е д н и к 

генерал-мајор у пензији 
Миленко Глигоревић, с. р. 
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945. 
Н А Р Е Д Б А број 1-362 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ЈУЛА 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 

потпуковнику оклопних и механизованих јединица 
БЛАГОЈЕВИЋ Стојана МИЛОРАДУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

946. 
Н А Р Е Д Б А број 1-372 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ЈУЛА 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 

санитетском мајору 
ТРИЧКОВИЋ Зорана БОРИВОЈУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

947. 
Н А Р Е Д Б А број 1-374 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ЈУЛА 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 пуковнику 
ЈЕВТОВИЋ Милоша ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

948. 
Н А Р Е Д Б А број 1-392 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. АВГУСТА 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 

ваздухопловнотехничком старијем воднику прве 
класе 
АНТИЋ Бошка ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

949. 
Н А Р Е Д Б А број 1-393 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику техничке службе КоВ 
СТУПАР Јована ДРАГИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

950. 
Н А Р Е Д Б А број 1-397 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском мајору 
ЛАЗИЋ Александра СРЂАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

951. 
Н А Р Е Д Б А број 1-402 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. АВГУСТА 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 

санитетском пуковнику 
МАРКОВИЋ Вукомана ЉУБИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

952. 
Н А Р Е Д Б А број 1-403 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. АВГУСТА 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 

санитетском пуковнику 
НИКОЛИЋ Братимира БОРУТУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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953. 
Н А Р Е Д Б А број 1-407 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. АВГУСТА 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 

пуковнику везе 
СРЕЋКОВИЋ Бранислава АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

954. 
Н А Р Е Д Б А број 1-412 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АВГУСТА 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 
АНТОНИЈЕВИЋ Живојина СЛАВИШИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

955. 
Н А Р Е Д Б А број 1-413 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику авијације 
МИЛЕНКОВИЋ Животе ДРАГОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

956. 
Н А Р Е Д Б А број 1-499 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 26. СЕПТЕМБРА 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 

артиљеријском потпуковнику 
БОНЏУЛИЋ Богдана ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

957. 
Н А Р Е Д Б А број 7-87 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. 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 у  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
ВЕЉОВИЋ Сретена ЖИКИЦА. Унапређује се са да-
ном 1. априла 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ВАСОВИЋ Милоша ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ВИДАКОВИЋ Живојина НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 
ЧОЛИЋ Слободана ИГОР. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

у чин заставника артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
старији водник прве класе 
АРАНЂЕЛОВИЋ Слободана МИЛОШ. Унапређује се 
са даном 9. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водник прве класе 
НИКОЛИЋ Томислава ЖАРКО. Унапређује се са да-
ном 1. априла 2008. године; 

у чин заставника оклопних и механизованих једи-
ница 
старији водник прве класе 
МАТОВИЋ Радише ЗОРАН. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 
старији водници: 
ВУКОМАНОВИЋ Ратомира ИВАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Томислава ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Радивоја БРАНИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 17. априла 2008. године; 
ЉУБИСАВЉЕВИЋ Видосава МИЛАН. Унапређује се 
са даном 16. априла 2008. године; 
МИРКОВИЋ Миомира СЛАВКО. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 
ПЕЈКИЋ Светислава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 20. априла 2008. године; 
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у чин инжињеријског заставника 
старији водници прве класе: 
АВРАМОВИЋ Мирка ЖАРКО. Унапређује се са да-
ном 11. априла 2008. године; 
ВИТОРОВИЋ Драгољуба ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 15. априла 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
РИСТИЋ Љубинка САША. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
МИЛОВАНОВИЋ Радоша ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 11. априла 2008. године; 
РАДОВИЋ Ратомира НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 16. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
ПРЕРАДОВИЋ Јевта ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Хранислава АЛЕКСАНДАР. Унапре-
ђује се са даном 27. маја 2008. године; 

у чин заставника АБХ-одбране 
старији водник прве класе 
ВОРИХ Фрање ЗДЕНКО. Унапређује се са даном 5. 
марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе АБХ-одбране 
старији водници: 
КРИВОКАПИЋ Александра ИВАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
КРИВОКАПИЋ Александра ИГОР. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
МАРКОВИЋ Милана МИЛЕ. Унапређује се са даном 
18. маја 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног осма-
трања и јављања 
старији водник 
ИЛИЋ Драгољуба ИВИЦА. Унапређује се са даном 
1. априла 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водник прве класе 
КВРЖИЋ Станка ДОБРИВОЈЕ. Унапређује се са да-
ном 24. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке службе 
КоВ 
старији водници: 
АНДРИЋ Миломира СРЂАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
КРСТИЋ Миливоја СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
КРСТИЋ Слободана ИВИЦА. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

МУСТАФА Шефкија АГРОН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Радослава ЈОВИЦА. Унапређује се са 
даном 1. априла 2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Милисава МИЛАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Миливоја ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водници прве класе: 
ЈАНКОВИЋ Радисава БОБАН. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 
ЛУКОВИЋ Живка РАДОЊА. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ДАМЊАНОВИЋ Драгољуба ДАРКО. Унапређује се са 
даном 16. априла 2008. године; 
ЗУБЕР Мирка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
ЈОЦИЋ Милутина ИВАН. Унапређује се са даном 16. 
априла 2008. године; 
РЕЗИЋ Стјепана ДАМИР. Унапређује се са даном 23. 
марта 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водници прве класе: 
РАДИЋ Јована ЗВЕЗДАН. Унапређује се са даном 15. 
маја 2008. године; 
СТАЈИЋ Мирослава НЕНАД. Унапређује се са даном 
7. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе службе инфор-
матике 
старији водник 
ИЛИЋ Богољуба ВЕРОЉУБ. Унапређује се са даном 
5. маја 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

958. 
Н А Р Е Д Б А број 7-88 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 17. 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 у  с е  

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
МИХАЈЛОВИЋ Александра НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 14. фебруара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Чедомира СЛАЂАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
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ПЕТКОВИЋ Милана НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
РИСТИЋ Мирослава БРАТИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
РИСТИЋ Петра СРЕТЕН. Унапређује се са даном 10. 
јуна 2008. године; 
СТАНИЋ Радована МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ШОШКИЋ Вука ДУШАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ЈЕВТОВИЋ Богосава АЛЕКСА. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ПАВИЋ Томислава САША. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
РАЛЕТИЋ Миломира ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
СТАНОЈКОВИЋ Драгослава НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 

у чин заставника артиљеријско-ракетних јединица 
ПВО 
старији водник прве класе 
ЖДРАЛИЋ Нике ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водници: 
АЛЕКСАНДРОВ Димитра НОВИЦА. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
БАРЛОВ Милана ИГОР. Унапређује се са даном 10. 
јуна 2008. године; 
ВАСОВИЋ Миљојка БОЈАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
ЈАРИЋ Радослава ДАРКО. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
МАРКОВИЋ Живка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 
МИЛИЋ Станоја БОРИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
РУПАР Божидара МОМИР. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин заставника оклопних и механизованих једи-
ница 
старији водник прве класе 
ЧУБРИЋ Драгана РАДОШ. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 
старији водници: 
ВУКИЋ Милете МИЋА. Унапређује се са даном 10. 
јуна 2008. године; 
МАРКОВИЋ Влајка ЗОРАН. Унапређује се са даном 
14. фебруара 2008. године; 
МИТИЋ Радована СРЂАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

ОРЛОВИЋ Миодрага РАСКО. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ПОПОВИЋ Милана НЕНАД. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
РИСТИЋ Стојанчета МИКИЦА. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
СТАНЧИЋ Душана ЦАНКО. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
ЋИРИЋ Томислава ИВИЦА. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
ЧАИРОВИЋ Радосава ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ГЕРАТОВИЋ Живана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ДРАГОЈЕВИЋ Момчила ДРАГИША. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ЂОКИЋ Слободана БРАТИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Радомира ТОМИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 
ЈОВИЧИЋ Петра ЈОВО. Унапређује се са даном 28. 
јануара 2008. године; 
МАЛИНИЋ Братимира СИНИША. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Стојана ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ТРИФУНОВИЋ Радивоја МИЛОШ. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Драга САША. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
ИКЛОЗАН Милорада ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ПОЗНАНОВИЋ Мирка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водник 
ЈОВАНОВИЋ Јосифа САША. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
КОПАЊА Лазе БРАНИМИР. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
НОВАК Николе РАДОСЛАВ. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке службе 
КоВ 
старији водници: 
ЂУКИЋ Радивоја ГОРАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Игњата ДОБРОСАВ. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
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МИЛУТИНОВИЋ Слободана РАНКО. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 
МИТРОВИЋ Небојше ИВАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Живојина ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Добривоја СИНИША. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ТРИЧКОВИЋ Миодрага ТОМИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
МИЛОВАНОВ Бранислава АНДРЕЈ. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Милије ИГОР. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ДИМИЋ Јована ДЕЈАН. Унапређује се са даном 10. 
јуна 2008. године; 
ЗЛАТАНОВИЋ Слободана БОБАН. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Љубомира ЧЕДОМИР. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 
ЈОВИЋ Велимира ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
КОКАНОВИЋ Миленка САША. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
ЛАЗОВИЋ Драгана ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 
МАНАСИЋ Жикице МИОМИР. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
СПАСИЋ Благоја НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 10. јуна 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Александра ДРАГАН. Унапређује се 
са даном 10. јуна 2008. године; 
ТОМИЋ Драгослава БОБАН. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе 
старији водник 
ПАШИЋ Јосипа ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
КОЧИШ Габора ГАБОР. Унапређује се са даном 10. 
јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне слу-
жбе 
старији водници: 
ИГЊАТОВИЋ Вукашина ГОРАН. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
ТОМИЋ Мирослава БОРИС. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године; 

у чин заставника службе информатике 
старији водник прве класе 
РАМАНОВИЋ Муча ДАЛИП. Унапређује се са даном 
10. јуна 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

959. 
Н А Р Е Д Б А број 7-93 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. 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 у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
БОЖОВИЋ Рајка ГОЈКО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ВУКОСАВЉЕВИЋ Драгомира ЖЕЉКО. Унапређује 
се са даном 1. јануара 2008. године; 
ГЕРОВ Бориса АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Добросава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЗАРИЋ Љубомира СЛАВОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 11. априла 2008. године; 
ЈАНИЋИЈЕВИЋ Добривоја МИРОЉУБ. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МИЋИЋ Душана СИНИША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
НИКОЛИЋ Гије СТОЈАН. Унапређује се са даном 8. 
фебруара 2008. године; 
ПАНИЋ Љубише ДУШАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
БАКРАЧЛИЋ Остоје ОБРАД. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
ВИЛЧЕК Павла ДРАГОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ВУЈАТОВИЋ Вељка ОЛЕГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГАЛИЈАШ Драгана ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Томислава МИОДРАГ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Драгана САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МИЛИЋЕВИЋ Душана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 31. маја 2008. године; 
МИРКОВИЋ Драгољуба ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Живка ЛАЗАР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
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СИЧ Јована ДЕЈАН. Унапређује се са даном 27. маја 
2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Мирка НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ТАРЛАЋ Бошка ДАМИР. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин артиљеријског заставника 

старији водник прве класе 
ПЕТРОВИЋ Драгана МИЛОМИР. Унапређује се са 
даном 16. јуна 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 

старији водници: 
АНЂЕЛКОВИЋ Радослава НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ГЛИШОВИЋ Љубише СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ Косте ЉУБИША. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 

старији водник 
БУДИМИР Марка МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин заставника оклопних и механизованих једи-
ница 

старији водници прве класе: 
МИЈАТОВИЋ Радована ЖЕЉКО. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАДИНОВИЋ Милана ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 

старији водници: 
ЂУРАК Баре МИЛЕНКО. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
КОЧИЋ Милорада ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин инжињеријског заставника 

старији водник прве класе 
ДУКИЋ Веселина ДРАГАН. Унапређује се са даном 
10. маја 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 

старији водник 
МИЈАИЛОВИЋ Живојина ЂОРЂЕ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 

старији водник 
ЈОВАНОВИЋ Милоша БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин поморског старијег водника прве класе 
старији водници: 
АНЂЕЛКОВИЋ Радослава ЉУБИША. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МРЂА Милана НИКОЛА. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
ВЕЛИЧКОВИЋ Радосава ДАЛИБОР. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
КОСТИЋ Радоша МИЛАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
МИЋИЋ Милисава ДРАГАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 

старији водници прве класе: 
КУПРЕШАК Винка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАДОШЕВИЋ Јордана САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
МИТРОВИЋ Вукадина ТОМИЦА. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СЕЛАКОВИЋ Маринка ЛАЗАР. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
СТОЈКОВИЋ Браце МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника прве 
класе 
старији водник 
МИКОВИЋ Драгише ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ЈЕВТИЋ Стојадина НЕНАД. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Добре ГОРАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
ЈОЛОВИЋ Вукосава НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
САВИЋ Славољуба БОБАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе 
старији водници: 
КОСТИЋ Младена ЗОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Ђорђа СИНИША. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
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у чин ветеринарског старијег водника прве класе 
старији водник 
ДАБИЋ Радивоја ИВАН. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водници: 
ПАНТЕЛИЋ Милутина ДРАШКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТОМИЋ Мирослава БОРИС. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин заставника службе информатике 
старији водник прве класе 
ТАСИЋ Десимира ДЕЈАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

960. 
Н А Р Е Д Б А број 7-101 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 8. 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 у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник прве класе 
ДРОБЊАКОВИЋ Симе ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 31. марта 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водници: 
АЛОМЕРОВИЋ Рифа МУХАМЕД. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЂУРИЧИЋ Ђуре РАНКО. Унапређује се са даном 15. 
јуна 2008. године; 
РАБРЕНОВИЋ Павића МИЛУТИН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
РАИЧЕВИЋ Милана ВЕСЕЛИН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СОКОЛОВИЋ Павла ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
16. јуна 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
ИЛИЋ Миодрага ГОРАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 
старији водник 
НЕСТОРОВИЋ Слободана ИГОР. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин инжињеријског заставника 
старији водник прве класе 
ПАВЛОВИЋ Кузмана МИЛЕ. Унапређује се са даном 
15. марта 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
СОВРЛИЋ Недељка РАДОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 30. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
МИЛЕТИЋ Радована РАДИША. Унапређује се са да-
ном 18. априла 2008. године; 
МИЛИЋ Предрага ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 26. маја 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
ЗЛАТКОВИЋ Гојка МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 24. фебруара 2008. године; 
НЕДЕЉКОВИЋ Раке ОГЊАН. Унапређује се са даном 
30. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
ПАНОВИЋ Раденка ВЕЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 16. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
ИСМАИЛ Шукрије РОБЕРТ. Унапређује се са даном 
11. априла 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
ВЕЉКОВИЋ Перице САША. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

961. 
Н А Р Е Д Б А број 7-102 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. 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 у  с е  

у чин заставника оклопних и механизованих једи-
ница 
старији водник прве класе 
ЖАРКОВИЋ Богдана СРЕЋКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
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у чин старијег водника прве класе оклопних и ме-
ханизованих јединица 
старији водници: 
ПЕТКОВИЋ Петра ДРАГАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
РАДОВИЋ Крсте НЕНАД. Унапређује се са даном 5. 
маја 2008. године; 

у чин поморског заставника 
старији водници прве класе: 
ВЕЈИНОВИЋ Слободана ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 18. априла 2008. године; 
МАРКОВ Ивана ГОРАН. Унапређује се са даном 18. 
априла 2008. године; 

у чин поморског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ВУЧЕВИЋ Милоша МИЛАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
ГАГИЋ Јована СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МРЂА Милана НЕБОЈША. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
СТЕВИЋ Новице НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног осма-
трања и јављања 
старији водник 
БЛАШЧАНИН Недељка САША. Унапређује се са да-
ном 29. маја 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водник прве класе 
РАДОСАВЉЕВИЋ Зорана ИВАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
АНТИЋ Данила ДРАГАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ВАСИЋ Божидара ЗОРАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ВЕЉОВИЋ Драгоја ВИТОМИР. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
СПАСИЋ Борисава ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
СТАНКОВИЋ Цветка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника прве класе 
старији водник 
РАНЂЕЛОВИЋ Душана СЛОБОДАН. Унапређује се 
са даном 17. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне слу-
жбе 
старији водник 
ЦВЕТКОВИЋ Божидара ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

962. 
Н А Р Е Д Б А број 7-116 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. 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 у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водници прве класе: 
ЂУРОВИЋ Пере ДРАГАН. Унапређује се са даном 
15. маја 2008. године; 
КЕЧАН Живка МИЛОВАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СУРЛА Бранка ДУШАН. Унапређује се са даном 23. 
марта 2008. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
ДУЊИЋ Миљка СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
8. јула 2008. године; 
МИЛЕТИЋ Милета ГОРАН. Унапређује се са даном 
24. маја 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Милије ГОРАН. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Милета СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин инжињеријског заставника 
старији водник прве класе 
БЕЉИЋ Милорада ЗОРАН. Унапређује се са даном 
22. јуна 2008. године; 

у чин поморског заставника 
старији водници прве класе: 
ГРБИЋ Милета МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЖИВИЋ Живка ЗЛАТКО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КРЊАЈИЋ Душана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПАЈТАШЕВ Милољуба МИЛИВОЈ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЛИЋ Владимира ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
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у чин поморског старијег водника прве класе 
старији водници: 
МИЛАНОВИЋ Стојана ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ШКОРИЋ Ђуре БОРИС. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водници: 
ЈАКОВЉЕВИЋ Вистона СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 10. јуна 2008. године; 
СТАЛЕТОВИЋ Слободана САША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
ЈОВАНОВИЋ Драгана МИРОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПАЈТАШЕВ Милорада ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника прве 
класе 
старији водник 
СЕКУЛИЋ Димитрија СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
СУБОТИЋ Јордана МИЛАН. Унапређује се са даном 
24. јуна 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
СТОЈКОВ Златка ДАВИД. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

у чин санитетског заставника 
старији водник прве класе 
МАРАВИЋ Радована СИНИША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
БАГДАЛ Ласла ЖОЛТ. Унапређује се са даном 20. мар-
та 2008. године. 

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

Младен Ћирковић, с. р. 

963. 
Н А Р Е Д Б А број 3-14 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 26. 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 у  с е  

у чин пешадијског заставника 
старији водник прве класе 
МАТКО Мирослава НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
ЖДРАЛИЋ Момчила ДАНИЛО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин поморског старијег водника прве класе 
старији водник 
БРАЈНИХ Егона БРАНИМИР. Унапређује се са да-
ном 31. јануара 2008. године; 

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
СТАНИЋ Бошка СРЂАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
БУБАЊА Драгојла ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
БЛАНУША Ранка ИГОР. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БРОЈЧИН Стевана НИКОЛА. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ДРИНЧИЋ Милована ВЕСЕЛИН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЖУЊИЋ Бранислава АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЈАНКОВ Саве ГОРАН. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЛЕКИЋ Крсте ДРАГАН. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
МИХАЈЛОВИЋ Добривоја СЛОБОДАН. Унапређује 
се са даном 1. јануара 2008. године; 
ПАЧАРИЋ Здравка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТОЈЧИЋ Теодора МИОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
ГОЛУБ Жарка ЉУБИША. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КОСТОВ Асена ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
ЛЕПШАНОВИЋ Бранка ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 4. фебруара 2008. године; 
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ОПАЧИЋ Душана СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЋАЋИЋ Петра ВЕСКО. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

964. 
Н А Р Е Д Б А број 3-15 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 30. 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 у  с е  

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
ДРАГОЉЕВИЋ Гојка ЗОРАН. Унапређује се са даном 
4. априла 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Слободана МАРКО. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
ВУКОВИЋ Владе ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
28. јуна 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

965. 
Н А Р Е Д Б А број 3-16 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 4. 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 у  с е  

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
БАЛОГ Ивана ЗВОНКО. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ДИМИТРИЋ Милета НЕНАД. Унапређује се са даном 
4. априла 2008. године; 
ИЛИЋ Миладина ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЛУКИЋ Мирка БРАНИМИР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

ПРИЈИЋ Станислава РАНКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
САВИЋ Радомира ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
БОШКОВИЋ Милоја МИЛКО. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ГОШИЋ Милојка МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
МИЈОВИЋ Слободана ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
СТАНОЈЕВИЋ Витомира ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне слу-
жбе 
старији водник 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Драгише ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

966. 
Н А Р Е Д Б А број 7697-1 

КОМАНДАНТА ГАРДЕ 
ОД 14. 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 у  с е  

у чин пешадијског заставника прве класе 
заставник 
НИКОЛИЋ Раденка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
12. јуна 2008. године; 

у чин артиљеријског заставника прве класе 
заставник 
ЛАЗАРЕВИЋ Ратомира ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 3. јула 2008. године. 

К о м а н д а н т  
пуковник 

мр Горан Радовановић, с. р. 
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