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347. 

На основу члана 12. став 2. тачка 15) Закона о од-
брани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09, 
др. закон, 104/09 др. закон и 10/15) и члана 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 
– исправка 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – 
УС и 44/14), 

Влада доноси 

О Д Л У К У1 
о врстама инвестиционих објеката и 
просторних и урбанистичких планова 

од значаја за одбрану 

1. Овом одлуком одређују се врсте инвестицио-
них објеката и просторних и урбанистичких планова 
од значаја за одбрану и ближе уређује начин и посту-
пак постављања услова, захтева и обавештавања над-
лежних органа за припремање, доношење и спрово-
ђење просторних и урбанистичких планова и обавеза 
инвеститора објеката од значаја за одбрану при про-
јектовању, изградњи и реконструкцији тих објеката 
по којима су дужни да поступају у складу са законом. 

2. Инвестициони објекти од значаја за одбрану јесу: 
1) објекти у којима су смештени велики техничко 

технолошки системи, у складу са актом о одређивању 
великих техничких система од значаја за одбрану; 

2) објекти у којима се производе предмети од зна-
чаја за одбрану земље: 

(1) објекти за производњу и ремонт предмета на-
оружања и војне опреме и објекти других привредних 
друштава, правних лица и предузетника који су оспо-
собљени за производњу предмета наоружања и војне 
опреме, 

(2) објекти за производњу црне и обојене мета-
лургије, 

(3) објекти за производњу телекомуникационих 
уређаја, елемената система за узбуњивање и средстава 
криптозаштите, 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 85 од 
9. октобра 2015. године. 

(4) објекти за производњу и ремонт опреме за по-
требе ватрогасноспасилачких јединица, цивилне зашти-
те и Службе осматрања, обавештавања и узбуњивања, 

(5) објекти за градњу и ремонт бродова и брод-
ске опреме, 

(6) објекти за градњу и ремонт авиона и авионске 
опреме, 

(7) објекти за производњу и ремонт мотора, шин-
ских возила, друмских моторних возила и трактора, 

(8) објекти за производњу електричних машина 
и апарата, 

(9) објекти за производњу базних хемијских про-
извода, 

(10) објекти за производњу цемента, 
(11) објекти за прераду каучука, 
(12) објекти за производњу прехрамбених произ-

вода, дневног капацитета 10 t и више, 
(13) објекти графичке делатности – штампарије и 

објекти за производњу и прераду папира, 
(14) млинови за жито и други објекти за прераду 

прехрамбених производа, дневног капацитета 10 t и 
више, 

(15) хидроелектране, термоелектране, соларне и 
електране на ветар, 

(16) топлане капацитета 10 МW и већег, 
(17) мелиорације, регулације и заштитни насипи 

у захвату насеља, 
(18) бране преко 5 m висине и бране за акумула-

ције од 30.000 m3 и веће, 
(19) објекти са инсталацијама за производњу и 

прераду течних горива и гасова, свих капацитета, 
(20) објекти у којима се производе и користе ну-

клеарне сировине, 
(21) рудници угља с површинском и јамском екс-

плоатацијом, сушаре за сушење лигнита и рудници оло-
ва, цинка и бакра са топионицама и рафинације олова, 
цинка и бакра, 

(22) објекти за производњу лекова и медицинских 
средстава, 

(23) објекти за производњу и паковање воде; 
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3) објекти у којима се складиште или чувају пред-
мети од значаја за одбрану земље: 

(1) складишта и пумпне станице за течна горива 
и гасове, свих капацитета, 

(2) складишта, силоси и хладњаче за прехрамбе-
не производе и складишта за сталне и тржишне робне 
резерве, капацитета преко 2.000 m3, 

(3) стална складишта експлозивних, запаљивих и 
отровних материјала, свих капацитета, 

(4) складиште за све врсте предмета наоружања 
и војне опреме, 

(5) објекти велепродаје у којима се складиште и 
чувају лекови и медицинска средства, 

(6) стална складишта за све врсте опреме за спе-
цијализоване јединице цивилне заштите и Службе 112; 

4) објекти у којима се врше услуге за потребе од-
бране: 

(1) објекти у којима се налазе уређаји и опрема 
за рад са међумесним и месним телекомуникационим 
сталним жицаним водовима и оптичким кабловима, 

(2) међумесни и месни телекомуникациони стал-
ни жицани водови (ваздушни, подземни и подводни), 
оптички каблови и опрема и уређаји за рад, 

(3) објекти у којима су смештене базне станице 
дигиталног радиотелефонског система „Тетра“, 

(3а) објекти на којима је инсталирана опрема Слу-
жбе 112 (телекомуникациона средства система за уз-
буњивање – сирене), 

(4) објекти у којима се обављају послови крипто-
заштите у функционалним системима криптозаштите, 

(5) бежични телекомуникациони уређаји и системи, 
(6) радиобазне станице за мобилну телефонију, 
(7) зграде и делови зграда намењени телекомуни-

кацијама, 
(8) објекти и уређаји радиодифузног и телевизиј-

ског система, 
(9) навигациони, комуникациони и надзорни си-

стеми и објекти за ваздушни саобраћај, као и радио- 
-комуникациони и навигациони уређаји за безбедност 
унутрашње пловидбе, 

(10) бродови унутрашње пловидбе, технички плов-
ни објекти унутрашње пловидбе, рибарски бродови и 
скеле, 

(11) стационарне здравствене установе са 100 бо-
лесничких постеља и више основане средствима у др-
жавној и приватној својини, 

(12) објекти за производњу хлеба, млинско-пе-
карских производа и тестеничарских производа, про-
изводњу и прераду меса и млека, производњу конзер-
вираног поврћа и воћа и производњу хране за домаће 
животиње, 

(13) објекти за чување, одржавање и обнављање 
робних резерви у прехрамбеним и индустријским про-
изводима намењеним за потребе земље за време рат-
ног и ванредног стања, 

(14) велики информациони системи који садрже 
и обрађују податке од значаја за одбрану земље, 

(15) водоводи на свим објектима за захватање и 
пречишћавање вода, као и резервоари и каптирани из-
вори капацитета преко 1000 l воде у минути, 

(16) објекти за потребе услуга контроле емисије 
штетних материја, хемикалија и других материја које 
угрожавају животну средину, 

(17) канализација капацитета за 20.000 становни-
ка и више; 

5) инфраструктурни објекти: 
(1) државни путеви I и II реда, општински путе-

ви, не категорисани путеви и улице, 
(2) јавна железничка инфраструктура, индустриј-

ска железница и метрои, 
(3) аеродроми са аеродромским објектима и ин-

сталацијама, 
(4) хелидроми са припадајућим објектима и ин-

сталацијама, 
(5) тунели, мостови, подвожњаци, вијадукти, аква-

дукти, пропусти, галерије и други објекти на путеви-
ма и железничким пругама дужине преко 100 m, 

(6) пловни путеви и објекти на пловним путеви-
ма (луке и пристаништа), 

(7) далеководи, трансформаторске станице и рас-
клопна постројења у систему далековода напона 10 kV 
и већег, 

(8) нафтоводи и гасоводи свих капацитета; 
6) објекти у којима је седиште државних органа и 

организација образованих у складу са законом; 
7) објекти у којима су смештени државни органи 

и правна лица од посебног значаја за одбрану земље 
који су одређени актом надлежног органа; 

8) склоништа и други јавни објекти за заштиту љу-
ди и материјалних добара и заштиту животне средине. 

3. Просторни и урбанистички планови од значаја 
за одбрану земље јесу све врсте просторних и урба-
нистичких планова утврђене законом којим се уреду-
је планирање и изградња. 

4. У поступку пројектовања, изградње и рекон-
струкције инвестиционих објеката од значаја за одбра-
ну земље и израде просторних и урбанистичких пла-
нова од значаја за одбрану (у даљем тексту: планови) 
министарство надлежно за послове грађевинарства, над-
лежни орган аутономне покрајине, односно надлежни 
орган јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: 
надлежни орган) или инвеститор објекта, односно но-
силац израде плана прибављају посебне услове и зах-
теве у погледу потреба одбране и придржавају их се 
у складу са законом и овом одлуком. 

5. Надлежни орган, односно инвеститор објеката 
из тачке 2. ове одлуке у поступку прибављања услова 
и дозвола за пројектовање, изградњу и реконструкци-
ју инвестиционих објеката од значаја за одбрану ми-
нистарству надлежном за послове одбране (у даљем 
тексту: Министарство) подноси захтев за прибављање 
посебних услова и захтева у погледу потреба одбране. 
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Захтев из става 1. ове тачке садржи податке о инве-
ститору, локацији (копија катастарског плана са коор-
динатама у Gaus-Krigerovoj projekciji и власнички лист), 
намени, капацитету објекта, висини објекта и посеб-
них делова објекта и ситуациони план. 

6. Министарство у року од 15 дана од дана доста-
вљања захтева, у складу са тачком 5. ове одлуке, под-
носиоцу захтева доставља акт који садржи прописане 
услове и захтеве за прилагођавање објекта потребама 
одбране. 

Министарство у року од 30 дана од дана доста-
вљања захтева у складу са тачком 5. ове одлуке надле-
жном органу доставља акт који садржи прописане 
услове и захтеве за прилагођавање објеката потреба-
ма одбране земље за које грађевинску дозволу издаје 
министарство надлежно за послове грађевинарства. 

Ако Министарство оцени да инвестициони обје-
кат из тачке 2. ове одлуке није потребно прилагођа-
вати потребама одбране обавестиће надлежни орган 
или инвеститора у року од 15 дана од дана доставља-
ња захтева. 

7. Носилац израде просторног и урбанистичког 
плана, пре приступања изради плана, Министарству 
подноси захтев за прибављање прописаних мера и по-
себних услова и захтева у погледу потреба одбране и за-
штите од ратних разарања. 

Захтев из става 1. ове тачке нарочито садржи по-
датке о носиоцу израде плана, врсти плана, циљу из-
раде плана и подручју обухвата плана (графички при-
казан у аналогном и дигиталном облику). 

8. Министарство у року од 30 дана од дана доста-
вљања захтева у складу са тачком 7. ове одлуке носи-
оцу израде плана доставља акт који садржи прописа-
не услове и захтеве за прилагођавање плана у погле-
ду потреба одбране. 

Ако Министарство оцени да просторни и урбани-
стички план није потребно прилагођавати потребама 
одбране, обавестиће носиоца израде плана у року од 
15 дана од дана достављања захтева. 

9. Ако Министарство на основу достављеног зах-
тева надлежног органа, односно инвеститора или но-
сиоца израде плана не може да одреди потребе од-
бране и посебне услове и захтеве, може захтевати да 
му надлежни орган или инвеститор, односно носилац 
израде плана достави додатну техничку, односно план-
ску документацију. 

10. Акт из тачке 8. став 1. ове одлуке Министарство 
израдује у складу с прописаним мерама које се нарочито 
односе на: 

1) опште уређење територије за потребе одбране 
земље; 

2) обезбеђење просторних услова за функциони-
сање постојећих и планираних војних комплекса и обје-
ката у њима; 

3) уређење посебних простора за обављање функ-
ционалних задатака Војске Србије у миру; 

4) обезбеђење простора за потребе Министарства; 

5) зоне заштите (забрањене, ограничене и контро-
лисане градње) око војних комплекса; 

6) услове за прилагођавање објеката и техничко – 
технолошких и инфраструктурних система потребама 
одбране земље. 

11. Надлежни орган или инвеститор, односно но-
силац израде плана после поступања по условима из 
тачке 6. и тачке 8. ове одлуке извод из техничке доку-
ментације који се односи на потребе одбране објеката, 
односно Посебан прилог који се односи на посебне ме-
ре уређења и припреме територије за потребе одбра-
не земље, као и извод из плана који се односи на по-
требе одбране доставља Министарству пре издавања 
грађевинске дозволе, односно доношења плана. 

12. Ако на основу документације из тачке 11. ове 
одлуке Министарство оцени да је поступљено по усло-
вима из тачке 6. и тачке 8. ове одлуке обавестиће о то-
ме надлежни орган или инвеститора, односно носио-
ца плана у року од 15 дана. 

Ако Министарство оцени да није поступљено по 
условима и захтевима Министарства у погледу потре-
ба одбране упозориће надлежни орган или инвеститора, 
односно носиоца израде плана да поступи по тим усло-
вима. 

Ако Министарство констатује да надлежни орган 
или инвеститор, односно носилац израде плана и по-
ред упозорења из става 2. ове тачке није поступио по 
условима и захтевима обавестиће о томе Владу. 

13. Ако се после утврђивања посебних услова и 
захтева у погледу потреба одбране промене прописи 
или то захтевају промењене околности на основу ко-
јих су постављени услови и захтеви из тачке 6. и тачке 8. 
ове одлуке, Министарство је дужно да упути иници-
јативу надлежном органу за покретање поступка за 
измену и допуну плана, ради усклађивања са потре-
бама одбране. 

14. Контролу спровођења услова и захтева при 
пројектовању, изградњи и реконструкцији објеката 
из тачке 2. ове одлуке и контролу поступања по про-
писаним условима и захтевима при изради, доноше-
њу и спровођењу просторног и урбанистичког плана 
обављају министарство надлежно за послове грађеви-
нарства, надлежни орган аутономне покрајине, одно-
сно надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

15. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о врстама инвестиционих објеката и про-
сторних и урбанистичких планова значајних за одбра-
ну земље („Службени лист СРЈ“, број 39/95). 

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

05 број 350-9314/2015-1 
У Београду, 2. октобра 2015. године 

Влада 
Председник, 

Александар Вучић, с. р. 
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348. 
На основу члана 10. став 3. Уредбе о надлежности, 

делокругу, организацији и начину пословања Фонда за 
социјално осигурање војних осигураника („Службени 
гласник РС“, бр. 102/11, 37/12 и 107/12), и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 
УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е2 

I 

Даје се сагласност на Статут Фонда за социјално оси-
гурање војних осигураника, који је донео Управни одбор 
Фонда на седници одржаној 31. јула 2015. године. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“. 

05 број 110-9599/2015 
У Београду, 10. септембра 2015. године 

Влада 
Председник, 

Александар Вучић, с. р. 
 
 
На основу члана 10. став 1. тачка 1) Уредбе о над-

лежности, делокругу, организацији и начину послова-
ња Фонда за социјално осигурање војних осигураника 
(„Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 
119/13), Управни одбор Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника, на седници одржаној 31. 07. 2015. 
године, донео је 

С Т А Т У Т  
ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим статутом ближе се уређују унутрашња ор-
ганизација, начин рада Фонда за социјално осигура-
ње војних осигураника (у даљем тексту: Фонд), јав-
ност рада органа Фонда, заштита тајних података, као 
__________ 

2 Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 78 од 
11. септембра 2015. године. 

и друга питања од значаја за рад Фонда, на основу 
овлашћења из Уредбе о надлежности, делокругу, ор-
ганизацији и начину пословања Фонда за социјално 
осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, 
бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: 
Уредба). 

Члан 2. 

У Фонду се обезбеђује и спроводи обавезно здрав-
ствено осигурање и материјално обезбеђење војних и 
других осигураника, у складу са законом, Уредбом и овим 
статутом. 

За обављање послова ван седишта Фонда образу-
ју се организационе јединице Фонда у Новом Саду, 
Нишу, Крагујевцу, Ваљеву, Ужицу и Крушевцу. 

Актом о организацији и систематизацији Фонда 
ближе се одређују послови које обављају организаци-
оне јединице Фонда.  

Члан 3. 

Пун назив Фонда је Фонд за социјално осигура-
ње војних осигураника. 

У правном промету, Фонд користи пун назив: Фонд 
за социјално осигурање војних осигураника. 

У означавању, Фонд за социјално осигурање вој-
них осигураника користи и скраћени назив: Фонд за 
СОВО. 

Седиште Фонда је у Београду, Крунска 13. 

Члан 4. 

Фонд има печат и штамбиљ. 

Члан 5. 

Печат Фонда је округлог облика, пречника 32 mm, 
са грбом Републике Србије у средини и исписаним 
текстом: „Република Србија, Фонд за социјално оси-
гурање војних осигураника.“ 

Текст печата Фонда исписан је на српском јези-
ку, ћириличким писмом. 

Начин употребе печата Фонда утврђује се актом 
који доноси директор Фонда. 

Члан 6. 

Штамбиљ Фонда је правоугаоног облика, димен-
зија 66 × 28 mm и садржи назив и седиште Фонда и ру-
брике за: датум пријема, број под којим се акт заводи 
и број прилога уз акт. 

Текст штамбиља исписан је на српском језику, ћи-
риличким писмом. 
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II. ДЕЛАТНОСТ ФОНДА 

Члан 7. 

Поред послова из члана 6. Уредбе, Фонд: 
1) закључује уговоре са добављачима лекова и про-

тетичких, ортотичких и других средстава односно по-
магала и санитарних справа и обезбеђује средства за 
њихову реализацију;  

2) обезбеђује спровођење међународних споразу-
ма о социјалном осигурању;  

3) обавља послове у вези са накнадом штете у спро-
вођењу здравственог осигурања; 

4) спроводи поступак јавних набавки у складу са 
законом; 

5) издаје исправе о здравственом осигурању и од-
говарајуће обрасце за остваривање права осигураних 
лица из обавезног здравственог осигурања уз накнаду 
за трошкове штампања; 

6) обавља послове интерне ревизије. 

III. ОРГАНИ ФОНДА 

Члан 8. 

Фондом управљају органи Фонда под условима 
прописаним законом. 

Органи Фонда јесу: Управни одбор, Надзорни од-
бор и директор. 

1. Управни одбор 

Члан 9. 

Поред послова из члана 10. Уредбе, Управни од-
бор: 

1) образује сталне комисије за решавање у другом 
степену о правима из области здравственог осигурања, 
материјалног обезбеђења и друге комисије по потреби 
за обављање послова из делокруга надлежности Фонда; 

2) утврђује накнаду за рад у органима и комиси-
јама Фонда; 

3) обавља и друге послове из надлежности Фон-
да, који нису у надлежности других органа Фонда. 

Управни одбор подноси извештај о пословању 
Фонда Министарству одбране и Влади, најкасније до 
31. маја текуће године за претходну годину. 

Члан 10. 

Управни одбор одлуком о образовању комисија 
именује чланове и ближе уређује послове и задатке 
комисија из члана 9. став 1. тачка 1) овог статута. 

Сталне комисије које образује Управни одбор до-
носе пословник о свом раду. 

Члан 11. 

Управни одбор ради и одлучује на седницама. 
Управни одбор одлучује ако је присутно више од 

половине укупног броја чланова и доноси одлуке ве-
ћином гласова од укупног броја чланова. 

Седнице Управног одбора сазива и руководи њи-
ховим радом председник, а у случају његове спрече-
ности заменик председника. 

Председник сазива седнице Управног одбора по 
сопственој иницијативи, на захтев директора Фонда, 
а може сазвати седницу и на предлог једне трећине чла-
нова Управног одбора. 

Пословником о раду Управног одбора уређује се 
начин рада Управног одбора. 

Члан 12. 

Председник Управног одбора: 
1) представља Управни одбор;  
2) сазива седнице Управног одбора, предлаже днев-

ни ред и председава тим седницама;  
3) покреће расправу о одређеним питањима из де-

локруга Управног одбора; 
4) потписује акте које доноси Управни одбор;  
5) обавља и друге послове када је то одређено за-

коном и овим статутом.  
У случају одсутности или спречености председ-

ника Управног одбора, послове председника Управног 
одбора врши заменик председника Управног одбора. 

2. Надзорни одбор 

Члан 13. 

Надзорни одбор ради и одлучује на седницама. 
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од 

половине укупног броја чланова Надзорног одбора и 
доноси одлуке већином гласова од укупног броја чла-
нова Надзорног одбора. 

Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њи-
ховим радом председник, а у случају његове спрече-
ности заменик председника. 

Председник сазива седнице Надзорног одбора по 
својој иницијативи, на захтев председника Управног 
одбора и директора, а може сазвати седницу и на пред-
лог једне трећине чланова Надзорног одбора. 

Пословником о раду Надзорног одбора ближе се 
уређује начин рада Надзорног одбора. 

3. Директор 

Члан 14. 

Радом Фонда руководи директор. 
Директора и заменика директора именује министар 

одбране на четири године. 
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Директор и заменик директора може бити разре-
шен дужности и пре истека времена на које је имено-
ван, ако функцију директора не врши у складу са за-
коном, Уредбом, овим статутом и актима Фонда, ако 
му престане радни однос у складу са законом и ако 
сам поднесе захтев за разрешење. 

По престанку мандата, директор и заменик дирек-
тора имају права која им припадају у складу са зако-
ном. 

Члан 15. 

Поред послова из члана 15. Уредбе, директор: 
1) доноси опште акте у складу са законом, Уред-

бом и овим статутом;  
2) закључује уговоре у име и за рачун Фонда; 
3) врши функцију наредбодавца за извршавање фи-

нансијског плана и плана набавке Фонда; 
4) образује сталну комисију за решавање у првом 

степену о правима из области стамбеног збрињавања 
и комисије по потреби за решавање по питањима  из 
надлежности директора Фонда; 

5) одлучује у вези са остваривањем здравствене за-
штите у иностранству и о упућивању на лечење у ино-
странство, уз претходно прибављену сагласност ми-
нистра одбране; 

6) руководи радом запослених у Фонду; 
7) стара се о остваривању јавности рада Фонда. 
Директор може пренети овлашћење за одређене 

послове из надлежности директора Фонда на руково-
диоце организационих јединица Фонда, у складу са за-
коном, Уредбом и овим статутом. 

Директор присуствује седницама Управног одбо-
ра и Надзорног одбора и учествује у њиховом раду 
без права одлучивања. 

Директор је одговоран министру одбране и Управ-
ном одбору.   

Заменик директора замењује директора за време 
његове одсутности или спречености и обавља посло-
ве које му директор повери.    

IV. ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 16. 

Јавност рада Фонда остварује се правом осигура-
них лица и корисника права на све врсте информаци-
ја у вези са правима из обавезног здравственог осигу-
рања и материјалног обезбеђења и јавношћу рада ор-
гана и служби Фонда за потребе осигураних лица, ко-
рисника права, органа и организација заинтересованих 
за рад Фонда. 

Јавност рада Фонда остварује се путем средстава 
јавног информисања, давањем изјава овлашћених ли-
ца, објављивањем аката и података о свом правном 
статусу и пословању на веб сајту, као и другим видо-
вима информисања. 

V. ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА 
И ПОСЛОВНИХ ТАЈНИ 

Члан 17. 

Одређивање и заштита тајних података који су од 
интереса за одбрану земље врши се у складу са зако-
ном којим се уређује заштита тајних података.  

Одређивање и заштита података који се сматрају 
пословном тајном врши се у складу са законом којим 
се уређује пословна тајна.  

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Општи и други акти на основу овлашћења из овог 
статута донеће се у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу овог статута. 

Општи и други акти које су органи Фонда донели 
на основу Статута Фонда за социјално осигурање вој-
них осигураника („Службени лист СРЈ“, бр. 71/94 и 
81/94 – исправка) настављају да се примењују до до-
ношења одговарајућих нових аката, уколико нису у су-
протности са овим статутом. 

Члан 19. 

Даном ступања на снагу овог статута престаје да 
важи Статут Фонда за социјално осигурање војних оси-
гураника („Службени лист СРЈ“, бр. 71/94 и 81/94 – 
исправка). 

Члан 20. 

Овај статут, по добијању сагласности Владе, сту-
па на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу“. 

Број 5799-5 
У Београду 31. јула 2015. године 

Председник Управног одбора 
генерал-мајор у пензији 

Светомир Обренчевић, с. р. 
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349. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-334 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 6. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану фрегате 

ЛИПОВИНА Душана САВИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

350. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-350 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 12. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику оклопних јединица 

ШАРАЦ Милана ЧЕДИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

 
 

351. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-359 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 

КОШУТИЋ Боре МИЛИМИРУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

352. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-360 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 

МИЛОВИЋ Милована НОВАКУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

Страна 

347. Одлука о врстама инвестиционих објеката 
и просторних и урбанистичких планова од зна-
чаја за одбрану ................................................  633 

348. Решење о давању сагласности на Статут Фон-
да за социјално осигурање војних осигурани-
ка и Статут Фонда за социјално осигурање вој-
них осигураника ..............................................  636 

Страна 
349. Наредба бр. 1-334 министра одбране о престан-

ку професионалне војне службе официру ........  639 
350. Наредба бр. 1-350 министра одбране о престан-

ку професионалне војне службе официру ........  639 
351. Наредба бр. 1-359 министра одбране о престан-

ку професионалне војне службе официру ........  639 
352. Наредба бр. 1-360 министра одбране о престан-

ку професионалне војне службе официру ........  639 



Страна 632 – Број 28 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 21. октобар 2015.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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