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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Петак, 28. новембар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 45           ГОДИНА СХХVII

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

968. 
На основу члана 76. став 3. Закона о одбрани („Слу-

жбени гласник РС“, број 116/07) и члана 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправкa, 101/07 и 65/08), 
Влада доноси 

У Р Е Д Б У∗ 
о критеријумима и поступку доделе средстава за 
учешће у финансирању програма рада удружења 
грађана који се заснивају на активностима од 

значаја за одбрану 

Члан 1. 

Овом уредбом прописују се критеријуми и посту-
пак доделе средстава удружењима грађана који своје 
програме рада заснивају на пројектима и активности-
ма у областима од значаја за одбрану. 

Члан 2. 

Основни критеријуми за доделу средстава удру-
жењима грађана ради учешћа у финансирању проје-
ката и активности које су од значаја за одбрану су: 

1) да је удружење грађана основано у складу са 
прописима којима је уређено оснивање удружења 
грађана и да је уписано у прописани регистар; 

2) да удружење грађана има усвојени годишњи 
план рада који обухвата програме и активности у 
областима од значаја за одбрану; 

3) да удружење грађана има обезбеђена сопстве-
на финансијска средства најмање у износу од 50% 
средстава неопходних за реализацију годишњег про-
грама рада у вези са пројектима и активностима за 
које траже средства; 

4) да удружење грађана има усвојени извештај о 
наменском утрошку средстава, односно о финансиј-
ском пословању у претходној години. 
__________ 

∗ Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 100 од 31. ок-
тобра 2008. године. 

Посебни критеријуми за доделу средстава удру-
жењима грађана ради учешћа у финансирању проје-
ката и активности које су од значаја за одбрану су: 

1) да је годишњи програм рада удружења грађана 
заснован на делатностима: падобранства, једриличар-
ства, ронилаштва, радио-аматерства, спелеолога, алпи-
нистичких и планинарских друштава, извиђача, као и 
делатностима из области друштвених наука, а посеб-
но из области реформе система одбране, безбедносне 
политике и демократске контроле оружаних снага и 
међународног хуманитарног права; 

2) да се пројекти и активности односе на пропи-
сане мере заштите и спасавања људи, материјалних 
добара и животне средине. 

Приоритет у финансирању ће имати пројекти и 
активности удружења грађана која: документују да има-
ју обезбеђено суфинансирање, могу да демонстрирају 
капацитете за вођење пројеката и програма активно-
сти са адекватним референцама, реализацијом про-
јектних или програмских активности могу да обезбе-
де мерљиве резултате у односу на предложене тро-
шкове и имају висок степен успешности у реализаци-
ји предвиђених пројектних активности. 

Члан 3. 

Влада и Министарство одбране могу учествовати 
у финансирању пројеката и активности у областима од 
значаја за одбрану у границама средстава обезбеђе-
них за ту намену у буџету Републике Србије, на основу 
критеријума утврђених овом уредбом. 

Одлуку о додели средстава из става 1. овог члана 
доноси Влада, односно Министарство одбране, у 
складу са овом уредбом. 

За реализацију пројеката и активности из става 1. 
овог члана, министар одбране доноси решење о утвр-
ђивању Програма распореда и коришћења средстава 
за финансирање пројеката и активности у областима 
од значаја за одбрану. 

Члан 4. 

Додела средстава намењених за учешће у финан-
сирању пројеката и активности удружења грађана од 
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значаја за одбрану врши се на основу јавног конкурса 
који објављује Министарство одбране. 

Право на конкурисање имају удружења грађана 
која испуњавају критеријуме из члана 2. ове уредбе и 
која Министарству одбране доставе предлоге проје-
ката или активности од значаја за одбрану, у року про-
писаним јавним конкурсом. 

Члан 5. 

Пре објављивања јавног конкурса министар од-
бране решењем образује Комисију за доделу средста-
ва намењених за учешће у финансирању пројеката и 
активности удружења грађана од значаја за одбрану 
(у даљем тексту: Комисија) на основу предлога руко-
водилаца надлежних унутрашњих јединица Министар-
ства одбране. 

Члан 6. 

Поступак доделе средстава намењених за учешће 
у финансирању пројеката и активности удружења гра-
ђана од значаја за одбрану спроводи Комисија. 

Испуњеност услова из члана 4. ове уредбе утвр-
ђује и одлуку о додели средстава доноси министар 
одбране, на предлог Комисије. 

Члан 7. 

Средства утврђена Програмом из члана 3. став 3. 
ове уредбе могу се додељивати само у складу са про-
писаним критеријумима и објављеним јавним кон-
курсом Министарства одбране. 

Са удружењима грађана којима су на основу јав-
ног конкурса одобрена средства, Министарство од-
бране закључује уговор којим се уређују права, оба-
везе и одговорности уговорних страна, начин реали-
зације пројеката и активности од значаја за одбрану 
као и начин извештавања о утрошеним средствима. 

Члан 8. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 110-4565/2008  
У Београду, 30. октобра 2008. године 

Влада 
Први потпредседник Владе – 
заменик председника Владе, 

Ивица Дачић, с. р. 

969. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а 
у вези са чланом 42. 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), министар одбране доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ДНЕВ-
НИЦЕ 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, 28/08, 
30/08, 35/08, 38/08 и 42/08) тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. децембра 2008. године у износу од 2.241,30 динара.“ 

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

Р.в.п. бр. 60 
27. новембра 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 
970. 

На основу члана 7. став 1. тачка 7. и члана 20. 
став 2. Уредбе о надлежности, делокругу, организа-
цији и начину пословања Фонда социјалног осигура-
ња војни осигураника („Службени лист СРЈ“, бр. 
36/94), Скупштина Фонда за социјално осигурање вој-
них осигураника прописује 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 
КОРИСНИКА ВОЈНИХ ПЕНЗИЈА 

Члан 1. 

У Правилнику о решавању стамбених потреба ко-
рисника војних пензија („Службени војни лист“, бр. 1/97 
– пречишћени текст) скраћеница: „СРЈ“ замењује се 
речима: „Република Србија“, а речи: „Савезно мини-
старство за одбрану“ замењују се речима: „Министар-
ство одбране“, у одговарајућем падежу. 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: 
„Станови Фонда из члана 2. овог правилника мо-

гу се дати у закуп на неодређено време: 
1) корисницима старосних и инвалидских пензија 

којима је војна служба престала до 31. 12. 1959. године; 
2) корисницима породичних пензија који су пра-

во на ту пензију остварили после смрти војног лица 
погинулог или умрлог до 31. 12. 1959. године, односно 
после смрти корисника старосне и инвалидске пензије 
коме је војна служба престала до 31. 12. 1959. године; 

3) корисницима војних инвалидских пензија са 
својством ратног војног инвалида који су право на ту 
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пензију остварили по престанку својства официра по 
уговору, подофицира по уговору и војника по угово-
ру, као и корисницима породичних војних пензија 
који су право на ту пензију остварили после смрти на-
веденог корисника инвалидске војне пензије са свој-
ством ратног војног инвалида; 

4) корисницима старосних, инвалидских ии поро-
дичних војних пензија који су имали коначно решено 
стамбено питање на територији република које су се 
издвојиле из Југославије, који су са свим члановима 
породичног домаћинства били присиљени да напусте 
раније пребивалиште и сви имају пребивалиште на 
територији Републике Србије, а докажу да нису извр-
шили повраћај станарског права, ушли у посед стана, 
откупили стан са станарским правом, односно извр-
шили повраћај својине над непокретностима на тери-
торији република које су се издвојиле из Југославије; 

5) изузетно, корисницима старосних, инвалидских 
и породичних војних пензија у нарочито тешким ма-
теријалним и социјалним ситуацијама.“ 

Члан 3. 

У члану 8. став 1. речи: „став 1. тачка 1. бришу се. 
Став 2. брише се. 

Члан 4. 

У члану 10. тачка 1. речи: „став 1. тачка 1.“ и 
„став 1.“ бришу се. 

Члан 5. 

У члану 34. став 2. тачка 2. речи: „став 1. или 2.“ 
бришу се. 

Члан 6. 

У члану 54. став 1. речи: „републике чланице“ бри-
шу се. 

Члан 7. 

Члан 75. мења се и гласи: 
„Решења о давању станова у закуп на одређено 

време корисницима војних пензија која су донета до 
дана ступања на снагу овог правилника остају на снази. 

Корисницима војних пензија из става 1. овог чла-
на донеће се решења о давању стана у закуп на неод-
ређено време, ако уз захтев приложе доказе из члана 
7. тачка 4. овог правилника.“ 

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 35249-13 
19. септембра 2008. године 

Београд 
П р е д с е д н и к 

генерал-мајор у пензији 
Миленко Глигоревић, с. р. 

971. 
У К А З  број 1-61 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 6. ОКТОБРА 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 у  с е  

у чин потпоручника правне службе 
старији водник 
ПОСКУРИЦА Љубише МИЛАН; 

у чин потпоручника техничке службе 
старији водник прве класе 
БОШЊАК Ђуре АЛЕКСАНДАР. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

972. 
У К А З  број 1-64 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 29. ОКТОБРА 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 пешадијског потпоручника 

старији водник 
МИЛОВАНОВИЋ Љубодрага ИГОР. 

Председник Републике 
Борис Тадић, с. р. 

973. 
Н А Р Е Д Б А број 1-481 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. СЕПТЕМБРА 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 капетана финансијске службе 
поручник 
КОСОРИЋ Добрислава ДАНКО. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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974. 
Н А Р Е Д Б А број 1-417 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 26. 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 

мајору авијације 
ВУЈЧИЋ Радослава ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
 

975. 
Н А Р Е Д Б А број 1-418 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 26. 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 потпуковнику 
ПРОКИЋ Радосава СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

976. 
Н А Р Е Д Б А број 1-426 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. 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 

артиљеријским пуковницима: 
ЈАКОВЉЕВИЋ Милована ДРАГАНУ, 
СТОЈАНОВИЋ Ђорђа ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

977. 
Н А Р Е Д Б А број 1-427 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. 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 

интендантском пуковнику 
КОСАНОВИЋ Саве ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

978. 
Н А Р Е Д Б А број 1-451 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. 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 

заставнику прве класе музичке службе 
ТРАЈКОВИЋ Владимира ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

979. 
Н А Р Е Д Б А број 1-452 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. 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 

заставнику прве класе музичке службе 
ПЕТКОВИЋ Ђоке ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

980. 
Н А Р Е Д Б А број 1-453 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. 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 

заставнику прве класе музичке службе 
АВРАМОВИЋ Радована ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

981. 
Н А Р Е Д Б А број 1-454 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. 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 

заставнику прве класе музичке службе 
СРДИЋ Бошка ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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982. 
Н А Р Е Д Б А број 1-455 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. 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 

заставнику прве класе музичке службе 
ПЕТРАШ Михајла АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

983. 
Н А Р Е Д Б А број 1-373 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 245. став 2. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01) и члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07)  

п о н и ш т а в а  с е 

Наредба министра одбране број 1-284 од 9. јуна 
2008. године, у делу који се односи на престанак про-
фесионалне војне службе пуковнику артиљеријско-ра-
кетних јединица ПВО БАСАРА Михајла МИХАЈЛУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

984. 
Н А Р Е Д Б А број 30-152 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 25. СЕПТЕМБРА 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 капетана техничке службе КоВ 
поручник 
ГАЈИЋ Властимира ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 

у чин интендантског капетана 
поручници: 
ВУЈЧИЋ Новице САША. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2008. године; 
ВУЛОВИЋ Драгутина ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. 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 

ваздухопловнотехничким старијим водницима прве 
класе: 
ИВАНОВИЋ Славка ДОБРИВОЈУ, 
ЈЕЛАЧА Славка ГОРАНУ; 

морнаричкотехничком старијем воднику 
МИЛОВАНОВИЋ Миленка САШИ. 

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

985. 
Н А Р Е Д Б А број 30-144 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 12. СЕПТЕМБРА 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 

пешадијском старијем воднику 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Србислава МИКАНУ; 

старијим водницима прве класе оклопних и меха-
низованих јединица: 
ВЛАХОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДРУ, 
КАСУМОВИЋ Вукадина МИЛЕТУ; 

ваздухопловнотехничком заставнику 
ЗОРИЋ Душана МИЋУ; 

ваздухопловнотехничком старијем воднику 
ПАВИЧИЋ Радослава НЕНАДУ. 

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

986. 
Н А Р Е Д Б А број 30-148 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 22. СЕПТЕМБРА 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 

пешадијском заставнику 
ОБРАДОВИЋ Славка РАДЕТУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 
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987. 
Н А Р Е Д Б А број 710-41 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

ОД 22. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим одно-
сима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08 и 32/08) 

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 санитетског старијег водника 
старији водник по уговору 
АВРАМОВИЋ Радослава ДЕЈАН. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 

988. 
Н А Р Е Д Б А број 710-44 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

ОД 1. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 1. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим одно-
сима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08 и 32/08) 

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 капетана речних јединица 
капетан у резерви 
ВИЦО Неђељка ПРЕДРАГ. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 

989. 
Н А Р Е Д Б А број 710-45 

ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

ОД 7. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 1. Одлуке о овлашће-
њима за решавање о стањима у служби и другим одно-
сима у служби професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист“, бр. 3/08 и 32/08) 

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 санитетског потпоручника 
потпоручник у резерви 
СОЛАР Пере РАДЕ. 

Помоћник министра одбране 
за људске ресурсе 

др Бојан Б. Димитријевић, с. р. 

990. 
Н А Р Е Д Б А број 635-5 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА- 
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 18. СЕПТЕМБРА 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: 
РАДИВОЈЕВИЋ Душана ВИДОЈЕ. Унапређује се са 
даном 17. јула 2008. године; 
ЧАНКОВИЋ Божидара ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 19. јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
МАРЈАНОВИЋ Душимира ПРВОСЛАВ. Унапређује 
се са даном 28. јула 2008. године; 
ТАЧИЋ Славка ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. 
августа 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Радивој Вукобрадовић, с. р. 

991. 
Н А Р Е Д Б А број 3-4 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 28. 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 пешадијског старијег водника 
водници прве класе: 
ВУЛОВИЋ Крсте ЗОРАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ДИШИЋ Милојка ВЛАДИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Ивана ВЛАДАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МИЋУНОВИЋ Радоице АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
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у чин старијег водника артиљеријско-ракетних 
јединица ПВО 
водници прве класе: 
АНЂЕЛКОВИЋ Спасе ДАРКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВЕЛИЧКОВИЋ Милована ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ВЕЉКОВИЋ Зорана ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИНЂИЋ Лазе СЛОБОДАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЈОВИЋ Драгана МЛАДЕН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МАКСИМОВИЋ Зорана ВЛАДАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
НИКОЛИЋ Душана МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПЕТРУШЕВИЋ Војислава ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАФАИЛОВИЋ Петра МИЛОШ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАШИЋ Ђорђа БРАНИСЛАВ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Драгоја МИЛЕ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТОИМЕНОВ Бориса ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Славка ДРАГАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
УРОШЕВИЋ Зорана ВИКТОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника 
водници прве класе: 
ВАСИЋ Неде МИЛОШ. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
ЂОНОВИЋ Стојана БОЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЈЕРЕМИЋ Трајка БОЈАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Милоша ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАЈИЋ Милована МАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ТОБЏИЋ Драгана ЖАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника везе 
водници прве класе: 
АНИЧИЋ Радише СЛОБОДАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
АНТИЋ Драгана ДАЛИБОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
АНТИЋ Милосава РАДОВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
АПОСТОЛОВСКИ Драгог СРЂАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
БЕЧЕЈСКИ Славољуба МИЛАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ВЕЛИНОВИЋ Стоила ГОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

ВЕЛИЧКОВИЋ Станоја НЕНАД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ВЕЉКОВИЋ Зорана МИЛАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГМИТРОВИЋ Љубише ДАЛИБОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ГРУЈОВИЋ Радуна ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ДАВИДОВИЋ Драгољуба СЛОБОДАН. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ДЕЛИЋ Миодрага ДАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ДЕЛИЋ Стојана ДУШАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Миодрага НЕМАЊА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЖИВАНОВИЋ Мирослава НЕБОЈША. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ИВАНОВИЋ Мирољуба ВЕЉКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИЋ Радивоја ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
ЈАЋИМОВИЋ Николе ИВИЦА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Чедомира НЕНАД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВИЋ Славише ГОРАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
КОСТИЋ Живка МИЛЕТА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КОСТИЋ Љубише ЖЕЉКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КРСТОНОШИЋ Зорана МИОДРАГ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЛОМИЋ Милинка ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЉИЉАК Милана МИРОСЛАВ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Миломира АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МИЉКОВИЋ Милана ПЕТАР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
НОВАКОВИЋ Зорана НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕЈИЋ Миодрага ВЛАДАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Вељка ИВИЦА. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Драгана ВЛАДИМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Милорада ПРЕДРАГ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВ Славице СЛОБОДАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Љубодрага ДАЛИБОР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СУШИЋ Миодрага ЖАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ТАСИЋ Миодрага САША. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЋУЛИБРК Пере МАРКО. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
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УСКОКОВИЋ Радислава ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ХУБЕРТ Данимира НЕНАД. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЦРНОБРЊА Млађена ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЏУНИЋ Сретена ГОРАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ШИПРАГА Зорана БОЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника ваздушног осматрања и 
јављања 
водници прве класе: 
АНТИЋ Жике ВЛАДИЦА. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
АРСЕНИЈЕВИЋ Зорана САША. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
БАЈИЋ Недељка БОЖИДАР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БИСИЋ Боривоја ВЛАДИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
БЈЕЉАЦ Драгана БОШКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БОГДАНОВИЋ Бранислава САША. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
БРАШАНАЦ Милована РАДОМИР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ВОЈИНОВИЋ Живка МИЛАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ДЕЛИЋ Николе БОРО. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 
ДОШОВИЋ Животе СЛОБОДАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ДУКА Мирослава ПРЕДРАГ. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЈЕВТИЋ Велибора ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Предрага МИЛАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КАРАЈОВИЋ Аврама АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
КЕРИ Золике АЛЕКСАНДАР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КОЛЕВ Владимира МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КРСТИЋ Вукоја МИЉАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
КРСТИЋ Зорана ВЛАДИЦА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЛАЗИЋ Милосава НЕНАД. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МАРИНКОВИЋ Животе ДРАГАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАРИЋ Драгослава ВЛАДИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Слободана ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Зорана ДАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОЈЕВИЋ Петра ИВАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

МИЦИЋ Драгана НИКОЛА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
НИКОЛИЋ Светислава ЗОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ОБРАДОВИЋ Селимира МЛАДЕН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ОРЛОВИЋ Миливоја ГОРАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Јовице МИЉАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАНЂЕЛОВ Александра МИЛАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈКОВИЋ Лазара ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СУЈИЋ Бранка СРЂАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
ТЕРЗИЋ Миломира ИВАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ТОДОРОВИЋ Момира ДРАГАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника техничке службе КоВ 
водници прве класе: 
БОЖИЋ Свете ДАЛИБОР. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ВЕЛИЧКОВИЋ Драгише ДРАГАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ВУКОВИЋ Милутина ВОЈО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ГАШИЋ Драгана ЈАНКО. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЂОКИЋ Бранка ИГОР. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 
ЂОРОВИЋ Драгослава БРАНИСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЗЛАТАНОВИЋ Властимира ВЛАДАН. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ИКИЋ Драгослава БРАНИМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Владимира БОБАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Милорада МАРЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МАНДИЋ Радована ИГОР. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Борислава ИВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
НИКОЛИЋ Свете ВЛАДА. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПАВИЋ Крсте СРЕТЕН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Радослава АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ПАУНОВИЋ Милутина САША. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕРИЋ Зорана ГОРАН. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Мирослава ЂОРЂЕ. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Новице ДАЛИБОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
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РАДОЈЕВИЋ Живојина ИВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СПАСИЋ Срећка ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Драгана МИЛАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ШАБАНАЈ Чауша МИРСАД. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ШТРБАЦ Драгана МИОДРАГ. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
водници прве класе: 
АЛЕКСИЋ Борислава ВЛАДИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
АЛЕКСИЋ Небојше НЕНАД. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БАЛАБАН Драгана ДУШАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
БУХА Мирослава ИГОР. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ВАСИЋ Мирослава РАДОВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВАСИЋ Чедомира МАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ВЛАЧИЋ Милоша НЕБОЈША. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВУЧКОВИЋ Миодрага БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ГОЛУБОВИЋ Луке АЛЕКСАНДАР. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ДИВАЦ Небојше МИЛАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ДИЧИЋ Миливоја МАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЂОКИЋ Драгана ПРЕДРАГ. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Драгана ТОМИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЗАРИЋ Милоша ДРАГАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ИВКОВИЋ Станислава СЛАВИША. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ИКАЧ Саве ЈУГОСЛАВ. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Бранка БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КОЈИЋ Бранислава ЗОРАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КОЈОВИЋ Станимира НИКОЛА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЛЕПОЈЕВИЋ Миломира ИВИЦА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЛИЛИЋ Зорана ЈОСИП. Преводи се са даном 1. јану-
ара 2008. године; 
МАРИНКОВИЋ Срећка НЕНАД. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Драгољуба БОЈАН. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИЛИВОЈЕВИЋ Драгана ИВАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛИЋ Бранка ПЕТАР. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

МИЛОШЕВИЋ Тихомира ПРЕДРАГ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИРКОВИЋ Миомира МИРОСЛАВ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
МИХАЈЛОВИЋ Драгана НИКОЛА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИШУР Мирослава ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МОМЧИЛОВИЋ Радета АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
НИНИЋ Мирослава МАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ПАВИЧИЋ Радослава НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПОПАДИЋ Микоте РАДОМИР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПРЛИНЧЕВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
РАДЕНКОВИЋ Саве СЛОБОДАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАДОВИЋ Вуксана БОБАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАЈШИЋ Јанка СТОЈАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
РАКЕТИЋ Станише ДРАГАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАНЂЕЛОВИЋ Мирослава ИГОР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РОМАНОВ Беле ФРАЊА. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
СМИЉАНИЋ Првослава ПЕРО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СОКИЋ Драгана ЗОРАН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
СОКОЛОВИЋ Младена ДЕЈАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТАМЕНОВИЋ Петра БОЈАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТЕВКОВСКИ Тихомира ГОРАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Душана МИОДРАГ. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Ђорђа АЛЕКСАНДАР. Преводи се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈКОВИЋ Десимира НЕБОЈША. Преводи се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈМЕНОВИЋ Томислава СЛОБОДАН. Преводи 
се са даном 1. јануара 2008. године; 
ЦРНОГОРАЦ Мирослава ВАСЛИЈА. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ШТАРК Јосипа ИГОР. Преводи се са даном 1. јануа-
ра 2008. године; 

у чин морнаричкотехничког старијег водника 
водници прве класе: 
ВЕСОВИЋ Радоње БОЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
КРАСОЈЕВИЋ Божидара БОБАН. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛЕНОВИЋ Милета ЗЛАТКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ШКОБО Боже МЛАДЕН. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
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у чин интендантског старијег водника 
водници прве класе: 
БАКОВИЋ Љубише ДЕЈАН. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
ДАНИЋ Љубише ВЛАДИМИР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Слободана НЕНАД. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАНОЈЕВИЋ Миодрага ИВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТЕПАНОВИЋ Љубише ПЕТАР. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТОШИЋ Слободана ЖЕЉКО. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин санитетског старијег водника 
водници прве класе: 
БАКРАЧЕВИЋ Љубише ДАРКО. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛИЋ Милоша АЛЕКСАНДАР. Преводи се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СРЕТКОВИЋ Петра ЖАРКО. Преводи се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин старијег водника саобраћајне службе 
водници прве класе: 
ЖИВАНОВИЋ Јовице ИВАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЛАЗИЋ Милана БРАНКО. Преводи се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

у чин старијег водника службе информатике 
водник прве класе 
БУДИМКИЋ Драгана БОБАН. Преводи се са даном 
1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

992. 
Н А Р Е Д Б А број 3-17 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 7. 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 водник прве класе 
ТОМОВИЋ Ратомира СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин инжињеријског старијег водника прве класе 
старији водници: 
БОГДАНОВИЋ Томислава МИЛОМИР. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

ЈЕВТИЋ Душана СРЂАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
МАРКОВИЋ Милоја ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛАНОВИЋ Милана ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Боре САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

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

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
ЦВИЈЕВИЋ Винка МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

993. 
Н А Р Е Д Б А број 3-19 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 21. АВГУСТА 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 
МЛАДЕНОВИЋ Михајла НИКОЛА. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 

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

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
ЈОВАНОВИЋ Милосава СЛОБОДАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МАНЧИЋ Предрага СЛАЂАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
НЕШОВИЋ Светислава РАДОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 16. марта 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног осма-
трања и јављања 
старији водник 
ЦВЕТКОВИЋ Петра БОЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
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у чин старијег водника прве класе техничке слу-
жбе КоВ 
старији водник 
ЂОРЂЕВИЋ Младена ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
АНДРИЋ Миливоја СЛАВКО. Унапређује се са даном 
15. марта 2008. године; 
ВЕЛИМИРОВИЋ Радивоја МИЛОЈЕ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ВЕЉКОВИЋ Љубисава ДРАГИША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Трајка СИНИША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЗЛАТАНОВИЋ Александра ВЛАДАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Предрага МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОЈКОВИЋ Бранислава ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Милана САША. Унапређује се са даном 
4. априла 2008. године; 
СРЕТИЋ Петра СЛОБОДАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Добривоја ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Михајла СРЂАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Милана ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
АЛЕКСИЋ Вукадина ИВАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водници: 
МИНИЋ Зорана САША. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Томислава РАТКО. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Стојана БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

994. 
Н А Р Е Д Б А број 3-22 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 13. ОКТОБРА 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  
ЖИВКОВИЋ Миливоја ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

995. 
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 Вој-
сци Србије од 1. новембра 2008. године износи 47.883,00 
динара. 

Број 12380-1 
24. новембра 2008. године 

Београд 

996. 
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. новембра 2008. године износи 32.206,00 динара 
(нето износ). 

Број 12380-2 
24. новембра 2008. године 

Београд 
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