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139. 

На основу члана 14. став 2. тачка 27) Законa о одбрани  („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 
– др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАШТИТНИХ ЗОНА ОКО 
ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА, ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ВОЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Члан 1.  

У Правилнику о одређивању заштитних зона око војних комплекса, војних објеката и објеката војне инфра-
структуре („Службени војни лист“, бр. 37/15 и 1/16), у члану 2. после тачке 7) додају се тач. 8), 9)  и 10) које гласе: 

„8) зона забрањене градње је зона у којој је забрањена изградња објеката; 
9) зона ограничене градње је зона у којој се изградња објеката ограничава зависно од намене војних 

комплекса, војних објеката и објеката војне инфраструктуре за које се зона одређује. За изградњу објеката у 
овој зони потребна је сагласност Министарства одбране која се даје на основу добијеног мишљења надле-
жних команди, јединица и установа Војске Србије; 

10) зона контролисане градње је зона у којој је за изградњу објеката потребна сагласност Министарства 
одбране која се даје на основу добијеног мишљења надлежних команди, јединица и установа Војске Србије.“. 

Члан 2. 

У члану 7. став 1. мења се и гласи: 
„Заштитне зоне могу се укинути, односно смањити или се неће одређивати у следећим случајевима:“. 
Тачка 1) мења се и гласи: 
„1) ако је војни комплекс, војни објекат или објекат војне инфраструктуре актом надлежног органа одре-

ђен као неперспективан за потребе одбране односно уврштен у Мастер план отуђења непокретности на тери-
торији Републике Србије које нису неопходне за функционисање Војске Србије;“. 

Члан 3. 

У члану 9. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Команде, јединице и установе Војске Србије из става 1. овог члана одређују заштитне зоне (врсту и величину) за 

сваки војни комплекс, војни објекат и објекат војне инфраструктуре појединачно зависно од микролокације, намене 
објеката, размештаја и намене објеката унутар војног комплекса, карактеристике терена, насељености и друго“. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 Члан 4. 

Преглед величина заштитних зона замењује се новим Прегледом величина заштитних зона који се 
налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 5. 

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

Број 180-44/2016 
У Београду, 22. маја 2017. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540
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140. 
На основу члана 45. став 5, а у вези са чланом 45. 

став 1. тачка 3) Закона о одбрани („Службени глас-
ник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – 
др. закон и 10/15), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОПШТИМ ЛОГИ-
СТИЧКИМ ПОТРЕБАМА У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о општим логистичким потребама у 
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени 
војни лист“, бр. 31/11 – пречишћен текст, 36/15, 17/16, 
22/16 и 12/17), у члану 118. после става 1. додаје се 
став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, уколико у 
буџетској години нису обезбеђена довољна новчана 
средства за ову намену, висина накнаде за набавку 
службене одеће, може се умањити сразмерно висини 
средстава која су у буџетској години опредељена за 
ову намену.“. 

Члан 2. 

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

Број 73-53 
У Београду, 31. маја 2017. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

141. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-147 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 13. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци 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 е  

у чин заставника саобраћајне службе 
старији водник прве класе 
ТРОШИЋ Милутина СРЂАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

142. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-157 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА  
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 поручника атомско-биолошко-хемијске службе 
потпоручник 
ВУЧКОВИЋ Бобана ДУШАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

143. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-158 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 капетана ваздушног осматрања и јављања 
поручник 
ЗЕКОВИЋ Радуна МАРКО. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

144. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-159 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 пешадијског капетана 
поручник 
НИКОЛИЋ Душана БРАНИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 
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145. 
Н А Р Е Д Б А  број 175-160 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 2. 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 артиљеријског капетана 
поручник 
ВУЧЕЉИЋ Славка МЛАДЕН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
генерал 
Љубиша Диковић, с. р. 

146. 
Н А Р Е Д Б А  број 626-25 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1) 
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 12. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о прено-
шењу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин заставника верске службе 
старији водник прве класе 
ВУЋИЋ Манојла РАДОЊА. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

Н а ч е л н и к 
пуковник 
Саво Иришкић, с. р. 

147. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-429 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин артиљеријског заставника 
старији водник прве класе 
МИЛОШЕВИЋ Будимира ЗОРАН. Унапређује се са 
даном 23. априла 2017. године. 

у чин санитетског заставника 
старији водник прве класе 
ЂОКОВИЋ Милана БОБАН. Унапређује се са даном 
23. априла 2017. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

148. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-13 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 22. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану телекомуникација 
ЛУКИЋ Владе ГОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

149. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-14 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 23. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику телекомуникација 
РАДОЈКОВИЋ Радована МИЛОШУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

150. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-37 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском старијем воднику 
ЖИВКОВИЋ Станислава ДАЛИБОРУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 
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151. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-59 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 7. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском капетану 
МИТРОВИЋ Градимира САШИ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

152. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-67 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпоручнику 
ХАЏИАХМЕТАГИЋ Рефика АХМЕТУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

153. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-72 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 27. МАРТА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану техничке службе 
ДАВИДОВИЋ Слободана МАРКУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

154. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-422 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику техничке службе 
ЋУЛИБРК Владимира ЗОРАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

155. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-423 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану оклопних јединица 
МАНДАРОВИЋ Драгана СРЂАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

156. 
Н А Р Е Д Б А  број 3-441 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 28. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпоручнику 
СТАНИШИЋ Борислава МИЛОШУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 
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