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145. 

На основу члана 8. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за фи-
нансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), министар 
одбране доноси 

У П У Т С Т В О 
О БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ИЗЈАВЕ О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА И БЛИЖЕМ ПОСТУПКУ У 
КОМЕ СЕ ВОДИ РАЧУНА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ВЕЗИ СА РАДОМ И ОДЛУЧИ-
ВАЊЕМ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

1. Овим упутством уређује се ближа садржина Изјаве о непостојању сукоба интереса и ближи поступак у 
коме се води рачуна о непостојању сукоба интереса у вези са радом и одлучивањем Комисије за доделу сред-
става намењених за учешће у финансирању пројеката и активности удружења од значаја за одбрану (у даљем 
тексту: Комисија). 

2. Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што потпише Изјаву 
из тачке 1. овог упутства. 

3. Сукоб интереса постоји ако члан Комисије или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, 
дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или било којег другог 
удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, или у односу на та удружења има било који мате-
ријални или нематеријални интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, 
економских интереса или другог заједничког интереса. 

4. У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Комисије у обавези је да о томе одмах обавести 
председника Комисије и да се изузме из даљег рада Комисије. 

5. Председник Комисије, одмах по пријему обавештења да се члан Комисије налази у сукобу интереса 
обавештава остале чланове Комисије и сазива састанак ради давања предлога о решавању сукоба интереса. 

6. Решење о утврђивању постојања сукоба интереса доноси министар одбране у сваком случају појединачно. 
7. Организациона јединица Министарства одбране у чијем делокругу је спровођење поступака јавног кон-

курса за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима 
и активностима од значаја за одбрану, одмах по доношењу решења којим се утврђује постојање сукоба инте-
реса, од организационе јединице из чијег састава је члан Комисије који се налази у сукобу интереса, тражи да 
делегира друго лице за замену и у редовној процедури доставља предлог за измену Решења о образовању Ко-
мисије. 

8. Образац Изјаве о непостојању сукоба интереса за чланове Комисије за спровођење Јавног конкурса за 
доделу средстава намењених за учешће у финансирању пројеката и активности удружења од значаја за одбра-
ну дат је у Прилогу овог упутства и чини његов саставни део. 

9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 
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Прилог 
 
 

__________________________________ 
                              (име и презиме) 

__________________________________ 
                                (улица и број) 

__________________________________ 
                          (број поште и место) 

 

 

И З Ј А В А 
о непостојању сукоба интереса за чланове Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава 

намењених за учешће у финансирању пројеката и активности удружења од значаја за одбрану 

 

Ја, _________________________________, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам 
упознат са листом удружења/организација цивилног друштва које су пријавиле своје програме/пројекте на 
Јавни конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на ак-
тивностима од значаја за одбрану у ______. години те да лично нисам, нити су чланови моје породице (брач-
ни или ванбрачни друг, дете или родитељ, односно браћа и сестре) чланови неког удружења које делује на те-
риторији Републике Србије, нити неке друге организације која је на било који начин повезана са удружењима 
која послују у Републици Србији, а која су на основу расписаног конкурса за финансирање програма удруже-
ња на подручју Републике Србије у ______. години предмет рада Комисије за спровођење наведеног конкур-
са, као и да немам никакав имовински интерес у односу на наведена удружења/организације цивилног дру-
штва. 
 
У случају да у раду Комисије дођем до сазнања да бих могао/ла да се нађем у сукобу интереса, одмах ћу о то-
ме обавестити председника Комисије и у потпуности прихватити став који о мом могућем сукобу интереса за-
узме Комисија. 
 
Такође изјављујем да са моје стране не постоји лични интереси који могу утицати на непристрасност рада Ко-
мисије, чији сам члан. У вршењу дужности на коју сам именован/а поступаћу часно, поштено, савесно, одго-
ворно и непристрасно и чуваћу лични кредибилитет и достојанство дужности која ми је поверена од стране 
Министарства одбране. 
 
Ову изјаву дајем у складу са Решењем о образовању Комисије за доделу средстава намењених за учешће у 
финансирању пројеката и активности удружења од значаја за одбрану у ______. години, којим сам именован/а 
за члана Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава намењених за учешће у финансирању 
пројеката и активности удружења од значаја за одбрану у ______. години, који је објавило Министарство од-
бране. 
 
 

Београд, ____________ године 
 
 
 

ПОТПИС 
 

_______________________________
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146. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-90 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин пешадијског потпуковника 
мајори: 
БАЛИЋ Новице БОЈАН. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 
ВИДАКОВИЋ Милоша МОМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ВУЈАНАЦ Никодина НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ЈАКОВЉЕВИЋ Југослава ДРАГАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
КОЛАРИЋ Драгорада ВЛАДАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МАРЈАНОВИЋ Миодрага МАРКО. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ОБРАДОВИЋ Луке БРАТИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПАНИЋ Драгослава ЖЕЉКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРИЋ Милорада ВЛАДИМИР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
РАДИВОЈЕВИЋ Стојана СРЂАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
РОГАНОВИЋ Лазара ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
САВИЋ Радослава МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
САВИЋ Славољуба МИЛОРАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СИМИЋ Предрага НЕНАД. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЋУЛИБРК Младена СИНИША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ФАТИЋ Милета НИКОЛА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника оклопних јединица 
мајори: 
ЗДРАВКОВИЋ Слободана АЛЕКСАНДАР. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРОВИЋ Томислава ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин артиљеријског потпуковника 
мајори: 
БЈЕЛАНОВИЋ Мирослава РАЦО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ВАСОВИЋ Станка ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ИВАНОВИЋ Милана МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

ЛЕКОВИЋ Јагоша ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Радомира ВЛАДАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
НИКОЛИЋ Вукомира НЕБОЈША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРОВ Марина САША. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 
РАДЕНКОВИЋ Радослава ДРАГИША. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ХРКАЛОВИЋ Николе ДЕЈАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин инжињеријског потпуковника 
мајори: 
БУЧЕВАЦ Светомира ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ГАЈИЋ Душка ВЛАДИМИР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
МИЛЕНКОВИЋ Војислава БОЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ОБРАДОВИЋ Душана МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТОЈАНОВИЋ Слободана БОЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника артиљеријско-ракетних једи-
ница за противваздухопловна дејства 
мајори: 
АНТИЧЕВИЋ Тихомира АЛЕН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ГАЈЕВИЋ Миломира ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 
ДУМИЋ Десимира АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
НЕШКОВИЋ Витомира ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
НИКОЛИЋ Братислава ДАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРОВИЋ Зорана ПЕТАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ТОДОРОВИЋ Драгана НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника авијације 
мајор 
ВОЈВОДИЋ Жарка ДЕНИС. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин капетана фрегате 
капетани корвете: 
АНТИЋ Бошка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
КОМЉЕНОВИЋ Мија СЛАВЕН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МАНОЈЛОВИЋ Дмитра МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИЋАНОВИЋ Миливоја МАРКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
НИКОЛИЋ Славка МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
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СТАМЕНКОВИЋ Станимира АНЂЕЛКО. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
СТРИЧИЋ Драгана ДАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника јединица за електронска дејства 
мајори: 
АЏИЋ Миливоја ТАДИЈА. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЈЕЛИЋ Ристе ДРАГАН. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 
РИСОЈЕВИЋ Милана ГОРАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника телекомуникација 
мајори: 
АШЋЕРИЋ Живана ЛАЗАР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ГРБИЋ Витомира ВЕЛИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ГРУЈИЋ Ђорђа ПРЕДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЖИВАНОВИЋ Петра ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ПЕТРОВИЋ Мирољуба ПРЕДРАГ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
СЕКУЛИЋ Милије СЛОБОДАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника ваздушног осматрања и јављања 
мајори: 
БУЛАТОВИЋ Маша САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
КОНТИЋ Живка МИЛАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
КРБАВАЦ Маринка ПЕРИЦА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ЛАТИНОВИЋ Влада РАНКО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Радице НЕБОЈША. Унапређује 
се са даном 23. априла 2018. године; 
ТЕПША Бранка МИОДРАГ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЦВИЈИЋ Пава ЖЕЉКО. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 

у чин потпуковника атомско-биолошко-хемијске 
службе 
мајори: 
КУТЊАК Јосипа ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
МИТРОВИЋ Радашина ЂОРЂИЈЕ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ХАЛИМОВИЋ Дилбера ДАМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника геодетске службе 
мајор 
СТАНКОВИЋ Милорада САША. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника финансијске службе 
мајори: 
ВЕЉКОВИЋ Вукослава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ИВКОВИЋ Недјељка ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ИЛИЋ Љубомира ИВАН. Унапређује се са даном  
23. априла 2018. године; 
МУРАТОВИЋ Миливоја ДЕЈАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РАДИЋ Милисава МИРОСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
РИСТИЋ Благоја ТОМИСЛАВ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника техничке службе 
мајори: 
БУЈАКОВИЋ Младена ДИМИТРИЈЕ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Бранислава ГОРАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
ДОБРАТИЋ Стева ПРЕДРАГ. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
КАРАКЛАЈИЋ Уроша ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МАКСИМОВИЋ Петра МИРОСЛАВ. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 
МАЛЕШЕВИЋ Димитрија АЛЕКСАНДАР. Унапређу-
је се са даном 23. априла 2018. године; 
ПАВЛОВИЋ Милана ИВАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
СОКОЛОВИЋ Сокола ВЛАДА. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин интендантског потпуковника 
мајори: 
БУРЊАКОВИЋ Предрага НЕНАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
КУЈУНЏИЋ Рајка МИЛОШ. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 
ЛУКИЋ Николе ИГОР. Унапређује се са даном 23. ап-
рила 2018. године; 
МИРКОВИЋ Томислава СРЂАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
ПАВЛОВИЋ Предрага ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
СТАНКОВИЋ Војислава ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 

у чин санитетског потпуковника 
мајори: 
АНТИЋ Синише ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
ВУКОВИЋ Тоше РАДЕ. Унапређује се са даном  
23. априла 2018. године; 
МАРИНКОВИЋ Милорада ДЕЈАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
МЛАДЕНОВИЋ Боривоја НЕНАД. Унапређује се са 
даном 23. априла 2018. године; 
РОНДОВИЋ Милорада ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 
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СТОЈИЋ Слободана МИХАИЛО. Унапређује се са да-
ном 23. априла 2018. године; 

у чин потпуковника саобраћајне службе 
мајор 
ТОМИЋ Живка ДАЛИБОР. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

147. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-163 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тач. 6. и 7. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  

у чин пешадијског мајора 
капетан 
МАРИНКОВИЋ Негована РАДОВАН. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године; 

у чин мајора саобраћајне службе 
капетан 
ТЕШИЋ Миливоја САША. Унапређује се са даном 
23. априла 2018. године; 

у чин мајора грађевинске службе 
капетан 
ДОБРОСАВЉЕВИЋ Војислава НЕНАД. Унапређује се 
са даном 23. априла 2018. године. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

148. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-164 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј у  с е 

у чин пешадијског потпуковника  
мајор 
МАРИЋ Драгивоја ГОРАН; 

у чин артиљеријског потпуковника  
мајор 
СИМЕУНОВИЋ Јовише БОЈАН; 

у чин потпуковника јединица за електронска дејства 
мајор 
ЈЕЛИЋ Миломира ДЕЈАН; 

у чин потпуковника техничке службе 
мајор 
ЈОВАНОВИЋ Ранка СРЂАН.  

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

149. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-165 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј е  с е 

у чин санитетског заставника 
старији водник прве класе 
ЖИВКОВИЋ Миливоја ВЛАДИЦА. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

150. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-166 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 23. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског потпуковника  
мајори: 
РЕЉИН Петра ВЛАДАН, 
ДИВКОВИЋ Мије МАРИНКО; 
у чин артиљеријског мајора  
капетан 
ПРЕЛЕВИЋ Слободана СРЂАН; 
у чин потпуковника јединица за електронска дејства 
мајор 
СТЕФАНОВИЋ Радосава НЕНАД; 
у чин пуковника кадровске службе 
потпуковник 
НЕНАДОВИЋ Радише ГОРАН; 
у чин мајора телекомуникација  
капетан 
ЈЕВРЕМОВИЋ Зорана АЛЕКСАНДАР; 
у чин мајора безбедносне службе  
капетан 
ТОДОРОВИЋ Милоша ДРАГАН; 
у чин потпуковника финансијске службе 
мајор 
ТАТИЋ Радољуба ВЛАДИМИР; 
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у чин потпуковника техничке службе 
мајори: 
АЛЕКСИЋ Милана САША, 
ГОЈИЋ Новака ДЕЈАН; 

у чин ветеринарског мајора 
капетан 
НЕДЕЉКОВИЋ Витомира ТОНИ; 

у чин потпуковника саобраћајне службе 
мајор 
МИЛАНОВИЋ Србољуба ИГОР. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

151. 
Н А Р Е Д Б А  број 4782-2 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 4. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
СТАМЕНКОВИЋ Љубише ПРЕДРАГУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

152. 
Н А Р Е Д Б А  број 5346-3 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 5. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
ВЕЉКОВИЋ Живојина НЕБОЈШИ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

153. 
Н А Р Е Д Б А  број 6316-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 12. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
СТОШИЋ Радомира ГОРАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

154. 
Н А Р Е Д Б А  број 5473-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику телекомуникација 
РАДУКИЋ Милета МИЛАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

155. 
Н А Р Е Д Б А  број 5474-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
САВИЋ Драгише ИВАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

156. 
Н А Р Е Д Б А  број 6634-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 27. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику телекомуникација 
ТОТ Јовице ЕДВАРДУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 
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157. 
Н А Р Е Д Б А  број 6980-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 14. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском заставнику  
ШПИЦА Стевана ЖЕЉКУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

158. 
Н А Р Е Д Б А  број 6979-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 14. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
МИШИЋ Славољуба ГОРАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

159. 
Н А Р Е Д Б А  број 7305-2 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 30. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе телекомуникација 
ПОПАДИЋ Милутина ДЕЈАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

160. 
Н А Р Е Д Б А  број 331-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 16. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе телекомуникација 
МЕКИЋ Јове ЗОРАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

161. 
Н А Р Е Д Б А  број 643-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 30. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
МУЈАРИЋ Реџеба ЗИЈАДУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

162. 
Н А Р Е Д Б А  број 1359-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 2. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
САВИЋ Александра СЛАЂАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 

163. 
Н А Р Е Д Б А  број 1713-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 15. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
ВЕСЕЛИНОВИЋ Сретена ЗОРАНУ.  

К о м а н д а н т  
пуковник 
Љубиша Ђоловић, с. р. 
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