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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Петак, 30. јануар 2009. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 2           ГОДИНА СХХVIII 

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

18. 
На основу члана 45. став 4. и члана 121. став 2. За-

кона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, број 
116/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 
65/08),  

 Влада доноси 

У Р Е Д Б У∗ 
о пријему на службу у Војску Србије 

и Министарство одбране 
без јавног конкурса 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се услови и поступак при-
јема без јавног конкурса на службу у Војсци Србије 
професионалног војног лица и државног службеника 
односно намештеника запосленог у Министарству од-
бране (у даљем тексту: државни службеник, односно 
намештеник) у својству цивилног лица – војног слу-
жбеника и војног намештеника (у даљем тексту: вој-
ни службеник, односно војни намештеник) на служби 
у Војсци Србије, услови и поступак пријема без кон-
курса на службу у Министарству одбране професио-
налног војног лица и војног службеника и војног на-
мештеника у својству државног службеника, односно 
намештеника, као и поступак пријема без јавног кон-
курса других цивилних лица на службу у Војсци Ср-
бије.  

Услови и поступак пријема без јавног конкурса 
на службу у Војсци Србије војног службеника, одно-
сно војног намештеника и државног службеника, од-
носно намештеника у својству професионалног вој-
ног лица утврђени су уредбом којом се уређује при-
јем у професионалну војну службу. 
__________ 

∗ Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 3 од 16. јануа-
ра 2009. године. 

II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИЈЕМА БЕЗ ЈАВНОГ 
КОНКУРСА У СВОЈСТВУ ВОЈНОГ СЛУЖБЕНИКА, 

ОДНОСНО ВОЈНОГ НАМЕШТЕНИКА 

Члан 2. 

На службу у Војсци Србије без јавног конкурса 
на слободно односно упражњено формацијско место, 
у својству војног службеника, односно војног наме-
штеника, када то потребе службе захтевају, може се 
примити професионално војно лице и државни слу-
жбеник, односно намештеник, под условом:  

1) да је надлежни старешина донео акт о престан-
ку професионалне војне службе, односно радног од-
носа на основу утврђене потребе службе за непосред-
ним пријемом професионалног војног лица и држав-
ног службеника, односно намештеника на службу у 
својству војног службеника, односно војног намеште-
ника у Војсци Србије;  

2) да је надлежни старешина по истеку рока на 
који је официр, односно подофицир стављен на рас-
полагање, уместо акта о испуњености услова за пен-
зију, донео акт о престанку професионалне војне слу-
жбе по потреби службе обезбеђивањем пријема у свој-
ству војног службеника, односно војног намештеника 
на служби у Војсци Србије;  

3) да официру, односно подофициру и државном 
службенику, односно намештенику престаје профе-
сионална војна служба, односно радни однос ради по-
требе попуне Војске Србије војним службеницима, 
односно војним намештеницима на служби у Војсци 
Србије по усвојеним плановима попуне Војске Србије;  

4) да се пријем професионалног војног лица и др-
жавног службеника, односно намештеника без јавног 
конкурса врши на слободно односно упражњено фор-
мацијско место у тренутку доношења одлуке о пре-
станку професионалне војне службе, односно радног 
односа; 

5) да се са професионалним војним лицем и др-
жавним службеником, односно намештеником закљу-
чи писмени споразум о престанку професионалне вој-
не службе, односно радног односа и промени статуса 
ради пријема у својство војног службеника, односно 
војног намештеника; 



Страна 34 – Број 2 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Петак, 30. јануар 2009.
 

6) да се професионално војно лице и државни слу-
жбеник, односно намештеник прима ради распоређи-
вања на одговарајуће формацијско место које одгова-
ра врсти и степену стручне спреме коју има.  

Члан 3. 
Предлог за попуну слободног, односно упражње-

ног места војног службеника, односно војног наме-
штеника, пријемом без јавног конкурса, лицима која 
испуњавају услове из члана 2. ове уредбе, покреће ста-
решина команде, јединице и установе у којој се нала-
зи слободно, односно упражњено формацијско место. 
Предлог садржи податке о формацијском месту, и то: 
назив формацијског места, стручна спрема, група рад-
них места и број бодова и посебни услови за то радно 
место. 

Предлог из става 1. овог члана доставља се орга-
низационој јединици Министарства одбране надлеж-
ној за кадрове.  

Члан 4. 

Потребе службе за попуном слободног, односно 
упражњеног формацијског места војног службеника, 
односно војног намештеника у формацијама Мини-
старства одбране утврђује министар одбране односно 
лице које он овласти.  

Потребе службе за попуном слободног, односно 
упражњеног формацијског места војног службеника, 
односно војног намештеника у Војсци Србије утврђу-
је начелник Генералштаба Војске Србије.  

Одлуку о попуни слободног, односно упражњеног 
места војног службеника, односно војног намештени-
ка у формацији доноси министар одбране или старе-
шина кога он овласти.  

Члан 5. 
Пријем без јавног конкурса на службу у Војсци 

Србије у својству војног службеника, односно војног 
намештеника врши се непосредним пријемом профе-
сионалног војног лица и државног службеника, одно-
сно намештеника.  

Уколико се потребе службе не могу задовољити 
на начин из става 1. овог члана, на предлог начелника 
Генералштаба Војске Србије или руководиоца орга-
низационе јединице Министарства одбране и дирек-
тора органа управе у саставу Министарства одбране, 
министар одбране може донети одлуку о попуни рад-
ног места спровођењем интерног конкурса на коме 
могу учествовати професионална војна лица и држав-
ни службеници, односно намештеници запослени у 
Министарству одбране. 

Интерни конкурс спроводи организациона једини-
ца Министарства одбране надлежна за кадрове, у скла-
ду са прописима који се примењују на државне слу-
жбенике, односно намештенике.  

III. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИЈЕМА БЕЗ КОНКУРСА 
У СВОЈСТВУ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА, ОДНОСНО 

НАМЕШТЕНИКА  

Члан 6. 

На слободно, односно упражњено извршилачко 
радно место у Министарство одбране, у својству др-

жавног службеника, односно намештеника, када то 
потребе службе захтевају, непосредним пријемом без 
конкурса може се примити професионално војно лице 
и војни службеник, односно војни намештеник, под 
условом:  

1) да је надлежни старешина донео акт о престан-
ку службе на основу утврђене потребе службе за не-
посредним пријемом професионалног војног лица и 
војног службеника, односно војног намештеника у рад-
ни однос у својству државног службеника, односно на-
мештеника;  

2) да је надлежни старешина по истеку рока на 
који је официр, односно подофицир стављен на рас-
полагање, уместо акта о испуњености услова за пен-
зију, донео акт о престанку професионалне војне слу-
жбе по потреби службе обезбеђивањем пријема у свој-
ству државног службеника, односно намештеника;  

3) да официру, односно подофициру и војном слу-
жбенику, односно војном намештенику престаје слу-
жба ради потребе попуне Министарства одбране др-
жавним службеницима и намештеницима по усвоје-
ном кадровском плану;  

4) да се непосредни пријем професионалног вој-
ног лица и војног службеника, односно војног наме-
штеника врши на слободно, односно упражњено извр-
шилачко радно место у тренутку доношења одлуке о 
престанку службе;  

5) да се са професионалним војним лицем и вој-
ним службеником, односно војним намештеником за-
кључи писмени споразум о престанку професионалне 
војне службе, односно радног односа и промени ста-
туса ради пријема у својство државног службеника, 
односно намештеника; 

6) да се професионално војно лице и војни служ-
беник, односно војни намештеник прима ради распо-
ређивања на одговарајуће извршилачко радно место 
које одговара врсти и степену стручне спреме коју има.  

Члан 7. 

Попуна извршилачког радног места државног слу-
жбеника и радног места намештеника непосредним 
пријемом без конкурса врши се када потребе службе 
захтевају попуну радног места без расписивања ин-
терног или јавног конкурса.  

Члан 8. 

Предлог за попуну слободног, односно упражње-
ног извршилачког радног места државног службени-
ка, односно намештеника непосредним пријемом без 
конкурса лицима која испуњавају услове из члана 6. 
ове уредбе покреће руководилац организационе једи-
нице Министарства одбране односно директор орга-
на управе у саставу Министарства одбране у којој се 
налази слободно, односно упражњено извршилачко 
радно место државног службеника, односно намеште-
ника. Предлог садржи податке о извршилачком рад-
ном месту које се попуњава пријемом без конкурса, и 
то: назив радног места, стручна спрема, звање у које је 
радно место разврстано и посебни услови за то радно 
место.  
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Предлог из става 1. овог члана се доставља орга-
низационој јединици Министарства одбране надлеж-
ној за кадрове. 

Одлуку о попуни извршилачког радног места др-
жавног службеника и радног места намештеника не-
посредним пријемом без конкурса доноси министар 
одбране.  

IV. ПРИЈЕМ БЕЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДРУГИХ ЦИВИЛ-
НИХ ЛИЦА НА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

У СВОЈСТВО ВОЈНОГ СЛУЖБЕНИКА, 
ОДНОСНО ВОЈНОГ НАМЕШТЕНИКА 

Члан 9. 

Пријем других цивилних лица непосредним при-
јемом без јавног конкурса на службу у Војсци Србије 
у својство војног службеника, односно војног наме-
штеника може се вршити:  

1) пријемом државног службеника који је остао не-
распоређен у органу државне управе;  

2) пријемом из другог државног органа; 
3) пријемом стипендиста, у складу са условима 

утврђеним уговором о стипендирању; 
4) пријемом на одређено време;  
5) пријемом осталих лица, на основу специфич-

них потреба Војске Србије.  

Члан 10. 

Пријем из члана 9. став 1. тачка 1. ове уредбе вр-
ши се решењем министра одбране уз претходно при-
бављену сагласност државног службеника.  

Члан 11. 

Пријем из члана 9. став 1. тачка 2. ове уредбе вр-
ши се преузимањем из другог државног органа у скла-
ду са актом којим су одређена формацијска места на 
која се може вршити пријем без јавног конкурса. 

О преузимању државног службеника, односно на-
мештеника из другог државног органа министар од-
бране односно лице које он овласти и руководилац 
другог државног органа закључују писмени споразум 
уз претходно прибављену сагласност државног слу-
жбеника, односно намештеника. 

Члан 12. 

Пријем из члана 9. став 1. тачка 3. ове уредбе вр-
ши се на слободна односно упражњена формацијска 
места, у складу са условима утврђеним уговором о 
стипендирању.  

Одговарајуће формацијско место, у смислу става 1. 
овог члана, формацијско је место које одговара сте-
пену стручног образовања стипендисте за које је шко-
ловано.  

По захтеву организационе јединице Министарства 
одбране надлежне за кадрове, старешина команде, је-
динице и установе у којој се налази слободно, одно-
сно упражњено формацијско место војног службени-
ка, односно војног намештеника је дужан да достави 
податке о одговарајућем формацијском месту за које 
је лице школовано. 

Акт о пријему стипендисте у својству војног слу-
жбеника, односно војног намештеника доноси мини-
стар одбране или лице које он овласти.  

Члан 13.  

Пријем из члана 9. став 1. тачка 4. ове уредбе вр-
ши се:  

1) када се привремено повећа обим рада, али не 
дуже од 12 месеци;  

2) када треба заменити привремено одсутно лице; 
3) ради специјализације и стажирања здравстве-

ног радника − до завршетка специјализације односно 
стажирања утврђених програмом, на основу закона.  

Служба на одређено време, која је заснована са-
гласно ставу 1. овог члана, не може да прерасте у 
службу на неодређено време. 

Члан 14. 

Пријем из члана 9. став 1. тачка 5. ове уредбе вр-
ши се на специфична формацијска места одређена 
актом министра одбране. 

Формацијска места на којима се може вршити при-
јем из става 1. овог члана одређују се на предлог на-
челника Генералштаба Војске Србије, руководиоца ор-
ганизационе јединице Министарства одбране или ди-
ректора органа управе у саставу Министарства одбра-
не, односно старешине војне јединице и војне установе 
у којима се не обављају послови из надлежности Ми-
нистарства одбране, а које су функционално и орга-
низационо везане за Министарство одбране.  

Специфичне потребе Војске Србије постоје на рад-
ним местима на којима се обављају послови: у војно-
безбедносним и војнообавештајним органима; у ор-
ганима Војне полиције; у оперативним центрима; на 
обезбеђењу, заштити и чувању објеката и средстава 
који су од посебног интереса за одбрану земље; на 
војним објектима од посебног значаја за одбрану зе-
мље и у командама, јединицама и установама који се 
штите посебним мерама органа безбедности. 

Члан 15. 

Предлог за попуну слободног, односно упражње-
ног формацијског места непосредним пријемом у свој-
ству војног службеника, односно војног намештеника 
покреће старешина команде, јединице или установе у 
којој се налази слободно, односно упражњено форма-
цијско место војног службеника, односно војног на-
мештеника. Предлог садржи податке о формацијском 
месту које се попуњава пријемом без јавног конкур-
са, и то: назив формацијског места, степен стручног 
образовања, група радних места и број бодова и по-
себни услови за то формацијско место. 

У сврху заснивања радног односа непосредним при-
јемом организациона јединица Министарства одбра-
не надлежна за кадрове води евиденцију кандидата 
заинтересованих да заснују радни однос у Војсци Ср-
бије и Министарству одбране и сачињава предлог за 
пријем у радни однос. 

У случају да се не може извршити пријем на на-
чин из става 2. овог члана, Министарство одбране 
обраћа се Служби за управљање кадровима, органу 
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државне управе из кога се може извршити преузима-
ње државног службеника или намештеника или орга-
низацији надлежној за запошљавање.  

 Акт о пријему у својство војног службеника, од-
носно војног намештеника непосредним пријемом без 
јавног конкурса доноси министар одбране или лице 
које он овласти. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

 Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 
важи Уредба о служби цивилних лица у Војсци Србије 
и Црне Горе („Службени лист СРЈ“, бр. 36/94, 42/94, 
9/00 и 44/02 и „Службени лист СЦГ“, број 32/05).  

Члан 17. 

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

05 број 110-105/2009  
У Београду, 15. јануара 2009. године 

Влада 
Први потпредседник Владе – 
заменик председника Владе, 

Ивица Дачић, с. р. 

19. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), 
а у вези са чланом 197. став 1. и чланом 199. став 1. 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 
61/05), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕ-
НАТА ЗА ОБРАЧУН НОВЧАНИХ НАКНАДА ЛИЦИМА 
ВАН МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
КОЈА СЕ АНГАЖУЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 

ПОСЛОВА УГОВОРОМ О ДЕЛУ ОДНОСНО 
УГОВОРОМ О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ 

И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА 

1. У тачки 2. Одлуке о одређивању коефицијена-
та за обрачун новчаних накнада лицима ван Мини-
старства одбране и Војске Србије која се ангажују за 
обављање одређених послова уговором о делу одно-
сно уговором о обављању привремених и повремених 
послова („Службени војни лист“, бр. 26/08) речи: „За-
кон о буџету Републике Србије за 2008. годину („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 123/07)“ замењују се речима: 
„Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/08)“. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 2 
30. јануара 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

20. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној упра-

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

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 

ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ 
И ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗБОГ ОДВОЈЕНОГ 
ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ И НАКНАДЕ 
ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ЗАКУП СТАНА 

1. У Решењу о утврђивању износа дневнице за слу-
жбено путовање и вредности бода за обрачунавање 
накнаде трошкова због одвојеног живота од породи-
це и накнаде дела трошкова за закуп стана („Службе-
ни војни лист“, бр. 14/08, 18/08, 21/08, 23/08, 28/08, 
30/08, 35/08, 38/08, 42/08, 45/08 и 49/08) тачка 1. ме-
ња се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се од 
1. фебруара 2009. године у износу од 2.459,55 дина-
ра.“ 

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

Р.в.п. бр. 3 
30. јануара 2009. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

21. 
На основу тачке 7. Одлуке о образовању Савета 

за научноистраживачку делатност у Министарству 
одбране („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08), на 
Првој седници одржаној 18. децембра 2008. године, 
Савет за научноистраживачку делатност у Министар-
ству одбране усвојио је 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се организација и на-
чин рада Савета за научноистраживачку делатност у 
Министарству одбране (у даљем тексту: Савет) и ње-
гових радних тела. 

Члан 2. 

Савет ради и одлучује на седницама о питањима 
која су у његовој надлежности у складу са тачком 2. 
Одлуке о образовању Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране. 
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Члан 3. 

Савет ради када седници присуствује две трећине 
од укупног броја чланова Савета. 

Савет доноси одлуке у форми закључка већином 
гласова укупног броја чланова Савета. 

II. КОНСТИТУИСАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА 

Члан 4. 

Прву седницу Савета сазива члан Савета који је 
носилац функције научноистраживачке делатности у 
Министарству одбране и председава седницом до из-
бора председника и заменика председника Савета. 

Члан 5. 

Избор председника и заменика председника вр-
ши се на првој конститутивној седници Савета. 

Мандат председника и заменика председника Са-
вета траје четири године, рачунајући од дана када су 
изабрани. 

Члан 6. 

Седницама Савета председава председник Савета 
(у даљем тексту: председник) који обавља следеће по-
слове, и то: 

1) представља Савет; 
2) сазива и води седнице; 
3) упознаје министра одбране са закључцима Са-

вета и стара се о њиховом спровођењу; 
4) стара се о остваривању плана рада Савета; 
5) предлаже Савету чланове сталних и повремених 

радних тела и комисија из састава Министарства од-
бране и Војске Србије и од представника који нису чла-
нови Савета; 

6) именује лица која ће представљати Министар-
ство одбране и Војску Србије на научним и научнои-
страживачким скуповима у земљи; 

7) обавља и друге послове које му повери министар 
одбране и Савет. 

Члан 7. 

У случају спречености председника да присуствује 
седници Савета, замењује га заменик председника. 

Ако је и заменик председника спречен, седници 
председава један од чланова Савета према њиховом до-
говору. 

Члан 8. 

Мандат чланова Савета траје четири године, ра-
чунајући од дана именовања. 

Члан Савета може поднети писмену оставку и 
пре истека рока за који је именован. 

Члан Савета писмено подноси оставку председ-
нику. 

На првој наредној седници Савета разматра се пи-
смено поднета оставка члана Савета. 

Решење о именовању новог члана Савета доноси 
министар одбране, на предлог Савета. 

Члан 9. 

Члан Савета је дужан да присуствује седницама и 
активно учествује у раду Савета. 

Члан Савета је дужан да обавља задатке који му 
се повере, и то: 

1) да по потреби писмено иницира разматрање и 
проучавање проблема значајних за спровођење зада-
така Савета; 

2) да тражи допунске податке о питањима која су 
на дневном реду седнице; 

3) да тражи додатне податке о реализацији закљу-
чака Савета; 

4) да по потреби присуствује седницама радних те-
ла Савета и износи мишљења и предлоге о питањима 
која се разматрају на тим седницама; 

5) да обавља и друге послове који му се повере. 
У случају спречености да присуствује седници, 

члан Савета је дужан да о томе обавести председника 
или секретара Савета. 

Члан 10. 

Секретар Савета обавља следеће послове: 
1) помаже председнику у припремању седнице и 

у току седнице Савета; 
2) непосредно се стара о спровођењу закључака Са-

вета; 
3) координира рад сталних и повремених радних 

тела и комисија Савета; 
4) организује и координира активности за потребе 

Савета и његових радних тела и комисија; 
5) организује сарадњу са координационим телима 

за науку у Републици Србији; 
6) обавља и друге послове које му повери председ-

ник. 

III. НАЧИН РАДА САВЕТА 

Члан 11. 

Седнице Савета се сазивају једном у четири ме-
сеца, а по потреби и чешће у складу са Планом рада 
Савета. 

Седница Савета може се сазивати на захтев мини-
стра одбране, на предлог радних тела Савета или јед-
не петине чланова Савета. 

Члан 12. 

Савет ради на седницама. 
Писмени позив садржи датум, место и време одр-

жавања седнице, као и предлог дневног реда седнице. 
Уз позив за седницу Савета доставља се и одго-

варајући материјал за расправу, као и извод из запи-
сника са усвојеним закључцима са претходне седнице. 

Писмени позив за сазивање седнице доставља се 
члановима Савета, најкасније седам дана пре рока од-
ређеног за одржавање седнице. 

Члан 13. 

На седницама Савета, по позиву председника, мо-
гу присуствовати и у раду учествовати позвани науч-
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ни радници и друга лица која се баве научноистражи-
вачким радом а нису чланови Савета и која могу до-
принети ефикаснијем раду Савета о питањима која су 
на дневном реду седнице. 

Председници сталних радних тела Савета, као и 
позвана лица из става 1. овог члана могу учествовати 
у разматрању питања која су на дневном реду. 

Лицима из става 1. овог члана доставља се мате-
ријал само за тачке из предложеног дневног реда за 
које су позвани. 

Члан 14. 

На почетку седнице председник утврђује да ли је 
присутан потребан број чланова Савета за одржавање 
седнице. 

Ако председник на почетку седнице утврди да не 
постоји потребан број чланова, седницу ће одложити. 

Ако дневни ред није исцрпен, председник може уз 
сагласност чланова Савета прекинути седницу. 

У случају одлагања односно прекида, председник 
ће заказати нову седницу или наставак прекинуте сед-
нице за одређени дан и сат, о чему ће се писмено оба-
вестити само одсутни чланови. 

Члан 15. 

Дневни ред седнице предлаже председник. 
Члан Савета може тражити да се дневни ред сед-

нице измени или допуни и дужан је да тај предлог обра-
зложи. 

Дневни ред је усвојен када за њега гласа већина 
присутних чланова Савета. 

Члан 16. 

После усвојеног дневног реда прелази се на разма-
трање питања по утврђеним тачкама дневног реда. 

О свакој тачки дневног реда води се расправа пре 
доношења закључка. 

Пре почетка расправе по питањима из усвојеног 
дневног реда, по потреби, председник односно обра-
ђивач материјала који се разматра може дати уводно 
излагање, односно лица из члана 13. овог пословни-
ка, која су позвана да присуствују или учествују у ра-
ду седнице. 

Члан 17. 

Председник даје реч члановима Савета по редо-
следу пријављивања. 

Члан Савета, када добије реч, дужан је да говори 
о питању о којем се води расправа по усвојеном днев-
ном реду. 

У току седнице, чланови Савета и лица из члана 13. 
овог пословника могу износити мишљења, поставља-
ти питања или тражити објашњења у вези са предло-
женим закључцима. 

Одговори на постављена питања или објашњења 
дају се у току саме седнице, али председник може од-
лучити да се то учини на следећој седници. 

Члан 18. 

На предлог председника, Савет може одлучити да 
се излагање учесника у расправи ограничи на одређе-
но време. 

Расправа се води по утврђеним тачкама дневног 
реда све док има учесника у расправи. 

Председник закључује расправу када утврди да не-
ма више пријављених учесника по питањима која су 
на дневном реду. 

Члан 19. 

У Савету се одлучује гласањем. 
Гласање на седници обавља се јавно, уколико Са-

вет не донесе одлуку да се о одређеном питању гласа 
тајно. 

Јавно гласање врши се са дизањем руке, а члан Са-
вета се изјашњава „за“ или „против“ предлога. 

Тајно гласање врши се гласачким листићима зао-
круживањем речи „за“ или речи „против“. 

После завршеног јавног или тајног гласања, пред-
седник саопштава резултате гласања и објављује да 
ли је предлог закључка о којем се гласало прихваћен 
или одбијен. 

Члан 20. 

О свакој тачки дневног реда, Савет доноси закљу-
чак. 

Садржину закључка формулише председник у скла-
ду са предлозима и сугестијама чланова Савета. 

За припрему обимнијих закључака, председник 
може предложити Савету да именује радну групу из 
свог састава. 

Члан 21. 

На седници Савета обавезно се води записник ко-
ји садржи: 

1) место, дан и време одржавања седнице; 
2) имена присутних чланова Савета и позваних ли-

ца; 
3) констатацију о постојању кворума за рад седни-

це и доношење закључака на седници или отказивању 
седнице; 

4) закључак о прихватању закључака са претход-
не седнице; 

5) дневни ред седнице; 
6) ток седнице и кратак садржај дискусије; 
7) резултате гласања о сваком предлогу закључка; 
8) издвојена мишљења чланова Савета; 
9) закључке усвојене на седници; 
10) време закључења или прекида седнице; 
11) име и презиме лица које је водило записник. 
Министру одбране и члановима Савета доставља 

се извод из записника са усвојеним закључцима. 

Члан 22. 

Материјал Савета и записници са седница и дру-
га документација чувају се у Управи за стратегијско 
планирање Сектора за политику одбране. 
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IV. РАДНА ТЕЛА САВЕТА 

Члан 23. 
Савет образује следећа стална радна тела: 
1) Радно тело за питање рецензије и реализације 

кључних пројеката од значаја за одбрану; 
2) Радно тело за питање финансирања кључних 

пројеката од значаја за одбрану; 
3) Радно тело за питања нормативно-правног уре-

ђења области научноистраживачке делатности. 
Савет може образовати и друга стална и повреме-

на радна тела по потреби. 
Чланове радних тела именује Савет на четири го-

дине, на предлог председника. 
Члан 24. 

Савет одређује број чланова и делокруг радних тела. 
Председника и секретара сталног радног тела име-

нује председник, уз сагласност чланова Савета. 
Састанцима и радом сталног радног тела руково-

ди његов председник. 
Председника привременог радног тела бира Савет 

из редова својих чланова. 
Члан 25. 

Улога сталних и повремених радних тела је да 
стручно размотре материјале које им достави Савет и 
да у року који им одреди, доставе преко секретара Са-
вета стручно мишљење и предлог. 

Савет може на седници да прихвати или не при-
хвати мишљење радног тела или врати радном телу на 
додатно разматрање, о чему доноси посебан закључак. 

Члан 26. 
Административно-техничке послове за рад рад-

них тела обавља Одељење за научну и инвентивну де-
латност Управе за стратегијско планирање Сектора за 
политику одбране. 

Члан 27. 
Председник може, по сопственој иницијативи или 

по одлуци министра одбране, заказати састанак одре-
ђеног броја чланова Савета у следећим случајевима: 

1) када чланови треба непосредно да учествују у 
раду на припреми прописа или стручних састанака 
које организује Савет; 

2) када Савет организује заједничке састанке са 
групом научних радника ради разматрања појединих 
научних и стручних питања; 

3) када одређени чланови Савета дају рецензент-
ску оцену предлога пројеката, студија и елабората од 
интереса за извршење задатака Савета. 

Записник са састанка води лице које одреди секре-
тар Савета, а о резултатима састанка и донетим закључ-
цима информишу се остали чланови Савета. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

О спровођењу одредаба овог пословника стара се 
председник. 

Члан 29. 

Овај пословник ступа на снагу даном усвајања на 
седници Савета. 

Члан 30. 

Овај пословник објављује се у „Службеном вој-
ном листу“. 

Број 5-13 
15. јануара 2009. године 

Београд 
Председник 

Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране 

др Зоран Јефтић, с. р. 
22. 

Н А Р Е Д Б А број 1-555 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. ОКТОБРА 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 

мајору електронског извиђања и противелектрон-
ских дејстава 
МАЈСТОРОВИЋ Илије ДЕЈАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

23. 
Н А Р Е Д Б А број 1-560 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 29. ОКТОБРА 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 техничке службе КоВ 
МАРАВИЋ Милета ДУШАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

24. 
Н А Р Е Д Б А број 1-563 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ОКТОБРА 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 оклопних и механизованих јединица 
ПАВЛОВИЋ Бранка ДЕЈАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 
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25. 
Н А Р Е Д Б А број 1-640 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. ДЕЦЕМБРА 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 артиљеријско-ракетних јединица ПВО 
САНТРАЧ Гавре МИРОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

26. 
Н А Р Е Д Б А број 1-645 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ДЕЦЕМБРА 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 финансијске службе 
МИТРОВИЋ Добривоја МИЛУНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

27. 
Н А Р Е Д Б А број 30-161 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 14. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 поручника 
потпоручник 
МАРИНКОВИЋ Негована РАДОВАН. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
ЖИВАНОВИЋ Милуна МИША. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Славољуба ИГОР. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Србобрана МИЛОШ. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Љубише САША. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

ШАЛИПУРОВИЋ Душана АЛЕКСАНДАР. Унапре-
ђује се са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана финансијске службе 
поручници: 
ДАМЊАНОВИЋ Миладина РАДОВАН. Унапређује 
се са даном 12. септембра 2008. године; 
ИВКОВИЋ Славољуба ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 
НЕСТОРОВИЋ Славољуба ДАРКО. Унапређује се са 
даном 12. септембра 2008. године; 
ПЕШИЋ Зорана ИГОР. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2008. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручник 
РАДОЊИЋ Миодрага ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 

у чин интендантског капетана 
поручници: 
БРКИЋ Ставре СТАНИША. Унапређује се са даном 
12. септембра 2008. године; 
ПЕРИШИЋ Јова ВЕСЕЛИН. Унапређује се са даном 
12. септембра 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Миодрага ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 12. септембра 2008. године. 

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

28. 
Н А Р Е Д Б А број 30-163 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 20. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 поручника 
потпоручници: 
БОГДАНОВИЋ Драгољуба ЖИВКО. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
ВОЈНОВИЋ Милета САША. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Звонка ИВАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Светислава МИЛАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
КОВАЧЕВИЋ Крсте БОЈАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ЛАКАНОВИЋ Душана БОЈАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Божидара ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
МИТКОВИЋ Предрага ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
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МИЋИЋ Пане ДРАГАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
НЕСТОРОВИЋ Радована ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
НОВАКОВИЋ Луке ЗВОНКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Звонка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Миодрага МЛАДЕН. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
СТОЈЧИЋ Миломира АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
СУЖУКОВИЋ Богдана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ТОДОСИЈЕВИЋ Ђорђа ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Зорана СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ШАШОВИЋ Ђорђа НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин поручника оклопних јединица 
потпоручник 
РАДОВИЋ Миливоја ИВАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручник 
САИЛОВИЋ Пере ИГОР. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручник 
МАРКОВИЋ Радослава МАРКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручник 
ЈОКИЋ Милоја ДЕЈАН. Унапређује се са даном 8. 
септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручник 
СПАСОЈЕВИЋ Драгана ЧЕДО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин поморског поручника 
потпоручници: 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
НЕСТОРОВИЋ Ђорђа БОБАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин поручника ваздушног осматрања и јављања 
потпоручник 
СТОЈАДИНОВИЋ Љубише ЂОРЂЕ. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године. 

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

29. 
Н А Р Е Д Б А број 30-173 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 27. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 
поручник 
РАДОВАНОВИЋ Владимира МИЋА. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 

у чин пешадијског поручника 
потпоручник 
ЋАТИЋ Бранислава ИВАН. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручници: 
ДУШАНИЋ Ивана ЖИВАН. Унапређује се са даном 
30. септембра 2008. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Петра БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин поручника оклопних јединица 
потпоручници: 
ЈАНКОВИЋ Миливоја НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ОБРАДОВИЋ Љубише НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
ПЕШИЋ Милуна ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
РИСИМОВИЋ Срђана ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
СТЕФАНОВИЋ Момира ИВАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
БРАНКОВИЋ Сенадина НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ЈАНКОВИЋ Јована ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Радована ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Добросава ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Драгослава ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручник 
ДЕВИЋ Лазара МИЛАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
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у чин инжињеријског поручника 
потпоручник 
СОВРЛИЋ Драгана САША. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин поручника артиљеријско-ракетних једини-
ца за противваздухопловна дејства 
потпоручници: 
АРИТОНОВИЋ Славољуба ВЛАДИЦА. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
ДЕВИЋ Томислава БОГДАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
МИШИЋ Зорана МАРКО. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
МУТАВЏИЋ Живорада РАЈКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Новице МАРКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин поручника речних јединица 
поморски потпоручник 
БОРИЋ Мирка МЛАДЕН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 

у чин поручника телекомуникација 
потпоручник 
СПАСИЋ Милана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин капетана техничке службе КоВ 
поручник 
НЕШИЋ Момчила САША. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2008. године; 

у чин интендантског капетана 
поручник 
ЂУРИЋ Глигорија САША. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2008. године. 

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

30. 
Н А Р Е Д Б А број 30-175 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 28. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 финансијске службе 
поручници: 
ИВКОВИЋ Недјељка ИВАН. Унапређује се са даном 
12. септембра 2008. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Миодрага ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 12. септембра 2008. године; 

у чин капетана техничке службе 
поручници: 
ГРБИЋ Миломира РАДЕНКО. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 
КНЕЖЕВИЋ Милоша СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 12. септембра 2008. године; 
КОСТИЋ Стевана ДАРКО. Унапређује се са даном 
12. септембра 2008. године; 

у чин капетана саобраћајне службе 
поручници: 
ГОЛУБОВИЋ Војислава ИГОР. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 
ПАВЛОВИЋ Радомира НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године. 

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

31. 
Н А Р Е Д Б А број 30-178 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 30. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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: 
АЛАШЕВИЋ Момчила УРОШ. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
БАКОШ Иштвана ИГОР. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
ВУКШИЋ Миленка МИЛАН. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Миливоја МИЛОШ. Унапређује се 
са даном 28. септембра 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Милоја ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
ЂУКАНОВ Владимира ДРАГОМИР. Унапређује се 
са даном 28. септембра 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Бранислава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 
РИЛАК Светолика ДЕЈАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 

у чин пешадијског поручника 
потпоручници: 
БЕРОЊА Јове МИЛАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 
ДИКЛИЋ Велимира НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
КЉАЈИЋ Павла НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
НИКОЛИЋ Душана БРАНИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Златка ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
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ПОПОВИЋ Драгослава БОШКО. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
РАДУЛОВИЋ Мирка МИЛЕТА. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
СТОЈМЕНОВИЋ Драгољуба БОЈАН. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана оклопних јединица 
поручници: 
БОБИЋ Радосава МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 
МАРЈАНОВИЋ Живорада МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 28. септембра 2008. године; 
ШМИГИЋ Драгана ИГОР. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 

у чин поручника оклопних јединица 
потпоручници: 
БРАДИЋ Луке ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
МИХАЈЛОВИЋ Милана МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 
МИЧЕВИЋ Братислава ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Милета ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
СТАМЕНКОВИЋ Радована СРЂАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
СТОЈАДИНОВИЋ Драгана ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Бранислава МЛАЂАН. Унапређује се 
са даном 16. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског капетана 
поручници: 
ГАЈИЋ Драгољуба ДРАГИША. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Милутина ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 
МАТОВИЋ Ћире ИВИЦА. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Јосифа ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Милована ДАЛИБОР. Унапређује се 
са даном 28. септембра 2008. године; 

у чин артиљеријског поручника 
потпоручници: 
СТОЈАНОВИЋ Слободана ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ТОДОСИЈЕВИЋ Ђорђа ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Љубише МИЛОВАН. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
поручници: 
ЕРИЋ Славомира МИЛАН. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
МИЛЕНОВИЋ Славише МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин поручника артиљеријско-ракетних једини-
ца за противваздухопловна дејства 
потпоручници: 
БРЉИЋ Љубомира МАРКО. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
КОЗОМАРА Радомира НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
СРБУЛОВИЋ Драгана ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ТОТ Иштвана ДАМИР. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског капетана 
поручници: 
БУЋКОВИЋ Ратка БОРКО. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
ИЛИЋ Јове БОРИСАВ. Унапређује се са даном 28. 
септембра 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Радојка ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Слободана БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 28. септембра 2008. године; 

у чин инжињеријског поручника 
потпоручници: 
АДАМОВИЋ Милана ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
АЛЕКСИЋ Ивана ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
ДИНИЋ Слободана НЕНАД. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 
СИМИЋ Недељка ВОЈИСЛАВ. Унапређује се са даном 
16. септембра 2008. године; 

у чин капетана телекомуникација 
поручници: 
МИХАИЛОВИЋ Добрице ДУШАН. Унапређује се са 
даном 28. септембра 2008. године; 
ОРБОВИЋ Драгана ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
28. септембра 2008. године; 

у чин поручника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
потпоручници: 
ЈАНКОВИЋ Милорада ДУШАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 
ЋИРИЋ Симеона АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2008. године; 

у чин капетана финансијске службе 
поручник 
ЈАНКОВИЋ Радомира ДАЛИБОР. Унапређује се са да-
ном 12. септембра 2008. године; 

у чин санитетског капетана  
поручник 
БЕЗБРАДИЦА Душана ОЉА. Унапређује се са даном 
1. августа 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 
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32. 
Н А Р Е Д Б А број 30-182 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 4. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 ваздухопловнотехничког поручника 
потпоручници: 
ДОДИЋ Душка МАРЈАН. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године; 
МАТИЋ Животе НЕНАД. Унапређује се са даном 16. 
септембра 2007. године; 
МИТРОВИЋ Часлава НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године; 
ПЉЕВАЉЧИЋ Бранислава МИТАР. Унапређује се са 
даном 16. септембра 2007. године; 
РАДОЈЧИЋ Сибина ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 16. септембра 2007. године; 
СТОПА Жарка ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
16. септембра 2007. године. 

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

33. 
Н А Р Е Д Б А број 30-200 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 26. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. 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 ваздухопловнотехничког заставника 
прве класе 
заставник 
ЛАШТРО Звонка ЗОРАН. Унапређује се са даном 14. 
новембра 2008. године. 

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

34. 
Н А Р Е Д Б А број 30-156 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 30. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

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: 
ВУКИЋЕВИЋ Милоша ЗОРАНУ, 
МИЛЕНКОВИЋ Радована ДАРКУ, 
ПЕРИЋ Славимира ГОРАНУ; 

артиљеријском поручнику 
ТАДИЋ Радована ИВАНУ; 

старијем воднику прве класе везе 
ЂУРЂЕВИЋ Радовина МИЛАНУ; 

потпоручнику саобраћајне службе 
ВУЈКОВ Мике ЈОВИЦИ. 

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

35. 
Н А Р Е Д Б А број 30-159 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 6. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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: 
ЖИВЧИЋ Бранка ДАРКУ, 
ЧУГУРОВИЋ Милутина ЖЕЉКУ; 

капетану техничке службе КоВ 
МИЛИЋЕВИЋ Радослава ДАРКУ. 

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

36. 
Н А Р Е Д Б А број 30-164 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 20. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 воднику 
БАЧЕВИЋ Радомира ДАНИЈЕЛУ; 

потпоручнику артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства 
ПАВЛОВИЋ Јована АЛЕКСАНДРУ; 

старијем воднику артиљеријско-ракетних једини-
ца за противваздухопловна дејства 
КРСТИЋ Зорана АЛЕКСАНДРУ; 
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старијем воднику прве класе јединица 
за електронска дејства 
МИЛОВАНОВИЋ Бранка ДЕЈАНУ; 

поручнику телекомуникација 
АНЂЕЛИЋ Анђелка ЈАНКУ; 

потпоручнику атомско-билолошко-хемијске 
службе 
ЋИРИЋ Симеона АЛЕКСАНДРУ. 

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

37. 
Н А Р Е Д Б А број 30-170 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 23. ОКТОБРА 2008. ГОДИНЕ 

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 старијем воднику 
ЏОДИЋ Војислава МИЉАНУ; 

старијем воднику телекомуникација 
ВУЈАНАЦ Миливоја ДЕЈАНУ; 

старијем воднику ваздушног осматрања и јављања 
УМЕТИЋ Милана БОШКУ; 

санитетском поручнику 
МАТИЋ Бранислава НЕНАДУ. 

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

38. 
Н А Р Е Д Б А број 30-176 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 28. ОКТОБРА 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 

потпоручнику службе информатике 
МИЛОШЕВИЋ Драгана ДУШАНУ. 

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

39. 
Н А Р Е Д Б А број 30-188 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 17. НОВЕМБРА 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 

поручнику атомско-биолошко-хемијске службе 
ЧУЛУЛЕЈИЋ Љубомира ИВАНУ; 

потпоручнику техничке службе 
НИКОЛИЋ Ђорђа ЗОРАНУ; 

потпоручнику саобраћајне службе 
ДОБРИЋ Драгослава ДРАГАНУ. 

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

40. 
Н А Р Е Д Б А број 30-197 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 25. НОВЕМБРА 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 

заставнику телекомуникација 
МИРКОВИЋ Милоја БУДИМИРУ; 

ваздухопловнотехничком заставнику 
ДЕДИЋ Срете ДОБРИВОЈУ. 

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

41. 
Н А Р Е Д Б А број 30-208 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

ваздухопловнотехничком старијем воднику 
ЗЕБА Вехбије МИРСАДУ; 

поручнику службе информатике 
МИХИЋ Миленка ПРЕДРАГУ. 

Н а ч е л н и к 
генерал-потпуковник 
Здравко Понош, с. р. 
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42. 
Н А Р Е Д Б А број 635-6 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА- 
ЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 24. НОВЕМБРА 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 старијег водника прве класе службе 
информатике 
старији водник 
ЈОВАНОВИЋ Велисава ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. новембра 2008. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал-мајор 

Радивој Вукобрадовић, с. р. 
43. 

Н А Р Е Д Б А број 3-21 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 24. 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 артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
старији водник прве класе 
ОСТОЈИЋ Ратка ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
ЂУРИЋ Јована ДЕЈАН. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
ЖИВКОВИЋ Душана ДРАГОСЛАВ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
КОВАЧЕВИЋ Милоша МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Саве ПЕРИЦА. Унапређује се са даном 
4. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водници: 
ТРАЈЧЕВСКИ Радета ИГОР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТАНОВИЋ Миодрага МАРКО. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водници прве класе: 
АРСЕНИЈЕВИЋ Владимира ДРАГАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

ВЛАТКОВИЋ Десимира МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ДИМИТРОВСКИ Велча СТЕФО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ИЛИЋ Томислава БРАТИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КРСТИЋ Николе ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 22. маја 2008. године; 
МИЋИЋ Мирослава МИЛАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СТЕВАНОВИЋ Милана ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног 
осматрања и јављања 
старији водници: 
АГАТУНОВИЋ Тихомира ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
ГВОЈИЋ Душана СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ДАБИЋ Обрена ЗОРАН. Унапређује се са даном 28. 
јуна 2008. године; 
ИСАКОВИЋ Јовише ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 4. фебруара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Живорада МИЛОРАД. Унапређује се 
са даном 28. јуна 2008. године; 
ЈОРДАНОВ Ценета ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КОЛАРИЋ Александра СТОЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИКОВИЋ Драгише МИЛИСАВ. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 
МИЛИЋЕВИЋ Душана ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 10. априла 2008. године; 
МИЉАТОВИЋ Петра ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЉКОВИЋ Миодрага БРАНИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 17. априла 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Јове МИЛАН. Унапређује се са даном 5. 
фебруара 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Слободана ИВАН. Унапређује се са да-
ном 10. априла 2008. године; 
ПОПОВИЋ Боривоја ДАВОР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАТКОВИЋ Милована НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 4. фебруара 2008. године; 
СЕКУЛИЋ Николе АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
СОФРОНИЋ Сретена АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 19. јула 2008. године; 
ТАУШАН Здравка ЗОРАН. Унапређује се са даном 4. 
фебруара 2008. године; 
ТРМЧИЋ Мирољуба ДАНКО. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
УЈИЋ Станка ГОРАН. Унапређује се са даном 28. ју-
на 2008. године; 
ФИЛИПОВИЋ Радојка ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЦЕРОВИЋ Душана СРЂАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ШТУЛИЋ Славка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
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у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
ВИЋЕНТИЋ Борислава НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Симона САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПАНТЕЛИЋ Сретена РАДОВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РИТАН Срђана ДАНКО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
СТЈЕПАНИЋ Милијана МИЛОШ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водник 
АРСЕНИЈЕВИЋ Драгише ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
ЖИВКОВИЋ Радоша НЕВЕН. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 
ЧИЗМАР Марка ТИХОМИР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водник 
КОВАЧЕВИЋ Радивоја ЈОВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т 
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
44. 

Н А Р Е Д Б А број 3-23 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 22. 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 у  с е 

у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник 
СТЕВИЋ Бранка ГОРАН. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин заставника артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
старији водници прве класе: 
АМОВИЋ Радомира ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
КОВАЧ Иштвана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
МИЉАНОВИЋ Мирка ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 

МИТРОВИЋ Мирослава ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 
РОЈЕК Младена ЗОРАН. Унапређује се са даном 4. 
априла 2008. године; 
САВИЋ Недељка МИЋО. Унапређује се са даном 6. 
јула 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Предрага АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 4. априла 2008. године; 
СТОЈИЉКОВИЋ Милорада СЛОБОДАН. Унапређу-
је се са даном 1. јануара 2008. године; 
ТОРЛАКОВИЋ Бранислава ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 22. фебруара 2008. године; 
ТУЛИЋ Богољуба ДУШАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТАНОВИЋ Синише ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЧУКЕЉ Звонимира ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водници: 
ВОЛФ Антуна ЗДЕНКО. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
ДРАЧА Саве НЕНАД. Унапређује се са даном 29. ма-
ја 2008. године; 
ЂУРИЋ Бошка ДРАГАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
ЕРИЋ Милована ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
ИВКОВИЋ Мирољуба ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Животија ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 29. маја 2008. године; 
КНЕЖЕВИЋ Јована МИЛАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
КОВАНЏИЋ Живислава СРЂАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
МАКИЋ Раде ЉУБИНКО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
МАРКОВИЋ Радована БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Зорана БРАНИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
МИШЧЕВИЋ Душана НИКОЛА. Унапређује се са да-
ном 30. маја 2008. године; 
НОВАКОВИЋ Славка ДУШКО. Унапређује се са да-
ном 12. марта 2008. године; 
ПАНИЋ Станислава МИЛАН. Унапређује се са даном 
19. јула 2008. године; 
ПЕТКОВИЋ Милорада БОЈАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПРАЗИНА Ивана ЗВЈЕЗДАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РИСТИЋ Вукашина ИВИЦА. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
РУЖИЋ Данка МИЛАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 
СТАНИШИЋ Живка НЕНАД. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
СТОШИЋ Новице ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
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ТОДОРОВИЋ Маринка САША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ФОДОРА Мише ВЛАСТИМИР. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ЦВЕТАНОВИЋ Стевана БРАТИСЛАВ. Унапређује се 
са даном 17. априла 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водници прве класе: 
ВЛАШКОВИЋ Петра МИРКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОШЕВИЋ Радосава МИЛУН. Унапређује се са 
даном 4. фебруара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 
старији водник 
ТЕПАВАЦ Душана ЗОРАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе АБХ-одбране 
старији водник 
ЗАГРАЂАНИН Томислава МИЛОВАН. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин поморског заставника 
старији водник прве класе 
КОВАЧЕВИЋ Добривоја АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 18. априла 2008. године; 

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања 
старији водник прве класе 
СТОЈКОВИЋ Младена СТОЈАДИН. Унапређује се са 
даном 9. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног 
осматрања и јављања 
старији водници: 
ЂОРЂЕВИЋ Бранимира НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
МИЛИЋ Милана МИЛОШ. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин заставника техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
ГАВРИЛОВИЋ Радивоја ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 12. априла 2008. године; 
МАРИНКОВИЋ Милана САША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛОВИЋ Воје МЛАДЕНКО. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПИЊАК Ибре МЕВЛУДИН. Унапређује се са даном 
9. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водници: 
АНЂЕЛКОВИЋ Боривоја ИВАН. Унапређује се са 
даном 9. априла 2008. године; 
ГАЈИЋ Милана ИВАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

ЗЕЧЕВИЋ Стевана РАДОШ. Унапређује се са даном 
16. априла 2008. године; 
МИЛОВАНОВИЋ Срећка ИВАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЋУРЧИЋ Милана ДРАГАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
РЕКОВИЋ Стева ЗВОНКО. Унапређује се са даном 19. 
јула 2008. године; 

у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
МИТИЋ Јована ГОРАН. Унапређује се са даном 9. 
априла 2008. године; 

у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
АНТИЋ Слободана НОВИЦА. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водници прве класе: 
САВУРДИЋ Богољуба МЛАДЕН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
СТЕФАНОВ Анђелка БОШКО. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водници: 
ВУКОЈЕВИЋ Радоја СЛАВИША. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 
ЈОВАНОВИЋ Мирјане МИЦХАЕЛ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
РАКИЋ Светислава ЗОРАН. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године; 
РЕСАНОВИЋ Сима ДРАГАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ТРАЈКОВИЋ Владимира НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин заставника службе информатике 
старији водник прве класе 
ЋУРЧИЈА Бошка МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 16. јуна 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе службе инфор-
матике 
старији водник 
МОМЧИЛОВИЋ Томислава МИРОСЛАВ. Унапређу-
је се са даном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
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45. 
Н А Р Е Д Б А број 3-24 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 28. 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 инжињеријског заставника 
старији водник прве класе 
ЛАЗИЋ Николе ВЛАДАН. Унапређује се са даном 17. 
августа 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
46. 

Н А Р Е Д Б А број 3-25 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 4. НОВЕМБРА 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 старијег водника прве класе ваздушног 
осматрања и јављања 
старији водници: 
КАМЕНОВИЋ Драгослава МИЛАН. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
НИКОЛИЋ Бранка РАДЕ. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
47. 

Н А Р Е Д Б А број 3-26 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 4. НОВЕМБРА 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 техничке службе КоВ 
старији водници прве класе: 
ЖИВКОВИЋ Божидара ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 27. априла 2008. године; 
КРУНИЋ Марка ГОРАН. Унапређује се са даном 27. 
априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водници: 
ПЕТРОВИЋ Љубисава ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЦВЕТКОВИЋ Благоја ЗОРАН. Унапређује се са даном 
28. августа 2008. године; 
у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
БРАЈНИХ Егона ОТО. Унапређује се са даном 22. фе-
бруара 2008. године; 
ВУЈИНОВИЋ Ратка ЈОВО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 
РАДОЈА Лазе ПЕТАР. Унапређује се са даном 22. фе-
бруара 2008. године; 
ЦИЦМИЛОВИЋ Радивоја ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
МАЛЕШЕВИЋ Анђелка НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
РАДИЋ Стојана ВАСО. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
НИКОЛИЋ Миодрага СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 3. септембра 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
48. 

Н А Р Е Д Б А број 3-27 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 6. НОВЕМБРА 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: 
ДРАЈИЋ Радоја НЕБОЈША. Унапређује се са даном 30. 
новембра 2007. године; 
ПЕШИЋ Драгомира ДЕЈАН. Унапређује се са даном 29. 
септембра 2007. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водник 
ОБРАДОВИЋ Велибора ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 9. октобра 2007. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
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49. 
Н А Р Е Д Б А број 3-28 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 7. НОВЕМБРА 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 артиљеријско-ракетних једини-
ца ПВО 
старији водник прве класе 
ГАМБИРОЖА Стипе МИЛЕ. Унапређује се са даном 
30. јула 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 

старији водник 
ГРУЈИЋ Слободана ИВИЦА. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

50. 
Н А Р Е Д Б А број 3-29 

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 

ОД 28. НОВЕМБРА 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: 
ИВАНОВИЋ Драгана ВАСИЛИЈЕ. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
ПЕТРОВИЋ Аце МИЛАН. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе артиљеријско-
-ракетних јединица ПВО 
старији водник 
АНТОСИЈЕВИЋ Антосија МИЛАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 

у чин заставника везе 
старији водник прве класе 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Александра БОГОЉУБ. Унапре-
ђује се са даном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе везе 

старији водник 
ВИРИЈЕВИЋ Радована ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе АБХ-одбране 

старији водник 
РАКИЋ Милутина ВЕСЕЛИН. Унапређује се са да-
ном 17. априла 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе ваздушног 
осматрања и јављања 
старији водник 
ЈОВАНОВИЋ Боривоја ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 

старији водници прве класе: 
ДИМИЋ Станислава ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
4. априла 2008. године; 
ДРАГОЈЕВИЋ Драга МИЛАН. Унапређује се са даном 
4. априла 2008. године; 
ЈАСНИЋ Вукомана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ЛАЗАРЕВИЋ Радослава МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИЛИЋЕВИЋ Раденка ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
МИТРОВИЋ Драгомира САША. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ПЕРЕНИЋ Војислава САША. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
РАДОВИЋ Петра ЧЕДОМИР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
СОВТИЋ Крста САША. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
СТОЈАНОВИЋ Миољуба МИОДРАГ. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ЋАЋИЋ Јагоша ЖАРКО. Унапређује се са даном 1. 
јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 

старији водници: 
БЛАГОЈЕВИЋ Слободана БРАТИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 24. марта 2008. године; 
БРАНКОВИЋ Здравка ИВАН. Унапређује се са да-
ном 8. октобра 2008. године; 
МИЈАЈЛОВИЋ Нешка СЛАВИША. Унапређује се са 
даном 17. априла 2008. године; 
ПАРУНОВИЋ Нинослава НИНОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
СПАСИЋ Миодрага ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 24. марта 2008. године; 
СТАНКОВИЋ Ратомира ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 24. марта 2008. године; 
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у чин интендантског старијег водника прве класе 
старији водник 
МАРКОВИЋ Драгутина ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 
51. 

Н А Р Е Д Б А број 3-30 
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ 
ОД 1. ДЕЦЕМБРА 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 старијег водника прве класе техничке 
службе КоВ 
старији водник  
МАРЕНОВИЋ Родољуба АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 26. октобра 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водници прве класе: 
БОГИЋЕВИЋ Гојка БОБАН. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ВЕЛИЧКОВИЋ Милорада ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 4. априла 2008. године; 
ВУКОЈЕВИЋ Тихомира МИРОЉУБ. Унапређује се са 
даном 1. јануара 2008. године; 
ГЕНЧИЋ Радомира ЉУБОДРАГ. Унапређује се са да-
ном 4. априла 2008. године; 
ЂОКИЋ Станислава ДРАГОЉУБ. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЂОРЂЕВИЋ Радомира ДРАГАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ЈАКОВЉЕВИЋ Бранимира НЕБОЈША. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ПОПОВИЋ Јована ВИКТОР. Унапређује се са даном 
1. јануара 2008. године; 
ПУХАЧА Рајка МИЛЕ. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 
РАТКОВИЋ Милована АЛЕКСАНДАР. Унапређује се 
са даном 1. јануара 2008. године; 
ТАЛЕВСКИ Милована БОБАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 
ТОМОВИЋ Здравка ВЛАДИЦА. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године; 

у чин ваздухопловнотехничког старијег водника 
прве класе 
старији водници: 
АНТИЋ Ђорђа ЈОВИЦА. Унапређује се са даном 17. 
априла 2008. године; 

РАШЕТА Јове ЂОРЂЕ. Унапређује се са даном 1. ја-
нуара 2008. године; 

у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водник 
МАНДИЋ Милосава ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 1. јануара 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Драган Катанић, с. р. 

52. 
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 одреда-
ба Правилника о накнади путних и других трошко-
ва у Војсци Србије од 1. јануара 2009. године износи 
53.876,00 динара. 

Број 609-1 
23. јануара 2009. године 

Београд 

53. 
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 
запослења брачног друга професионалног официра, од-
носно 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. јануара 2009. године износи 35.400,00 динара 
(нето износ). 

Број 609-2 
23. јануара 2009. године 

Београд 
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