
СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТСЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
 

 

БРОЈ 33 Београд, 13. децембар 2018. ГОДИНА СХХХVII

Цена овог броја је 162 динара
Годишња претплата је 5.658 динарa

  
 

 
508. 

На основу члана 48. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), председник Републике доноси 

П Р А В И Л О  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА О ВОЈНИМ УНИФОРМАМА  

И ОЗНАКАМА ЧИНОВА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилу о војним униформама и ознакама чинова у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 2/17), 

члан 7. став 1. тачка 8) мења се и гласи: 
„8) приликом доласка на посао и одласка са посла, официри и подофицири – по избору.” 

Члан 2. 
У члану 10. тачка 1) после речи: „кадете” додају се речи: „и ученике Средње стручне војне школе”. 

Члан 3. 
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи: 

„Члан 10а 
Теренска униформа са војним ознакама у колору, у комплету са ципелама војничким плитким обавезна је 

за професионалне војнике: 
1) на војним свечаностима, уколико другачије није одређено; 
2) у другим свечаним приликама (приликом венчања и слично) – по избору; 
3) у другим приликама које доприносе угледу и афирмацији Војске Србије и Републике Србије, а које ни-

су наведене у чл. 7, 8. и 10. овог правила, што одређује старешина на положају команданта батаљона, 
њему равном или вишем положају; 

4) приликом доласка на посао и одласка са посла – по избору. 
Када се као спољни део теренске униформе носи ветровка са опасачем, носе се чизме.” 

Члан 4. 
У члану 12. после тачке 14) додаје се нова тачка 14а), која гласи: 
„14а) јакна са војним ознакама у колору носи се ради заштите од хладноће и кише, приликом доласка на 

посао и одласка са посла, у периоду када је предвиђено ношење зимске униформе; јакна се носи закопчана до 
висине грудне кости, осим ако је веома хладно, када се рајсфершлус закопчава до краја.” 

У тачки 17) после речи: „кошуља” додају се речи: „или мајица са кратким рукавима, поло”. 
У тачки 18) после речи: „нараменица” тачка се замењује тачком и запетом и додају се тач. 19) и 20), које 

гласе: 
„19) мајица са кратким рукавима, поло – носи се са откопчаним горњим дугметом, увучена у панталоне и 

испод ње се не носи мајица маскирна; 
20) ранац војнички маскирни намењен је за ношење личних ствари и носи се приликом доласка на посао 

и одласка са посла; ранац се може носити у руци или на леђима – по избору.” 
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Члан 5. 
У члану 23. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 
„Припадници изасланства одбране уз свечану униформу носе акселбендер.” 

Члан 6. 
У члану 30, члану 31. став 1. и Прилогу 7. ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА КОМПЛЕТА СВЕЧАНЕ УНИФОРМЕ 

КАДЕТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ И КАДЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ речи: „кадета Војне академије и кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије” у 
одређеном падежу замењују се речима: „кадета Војне академије, кадета Медицинског факултета Војномедицинске 
академије и ученика Средње стручне војне школе” у одговарајућем падежу. 

Члан 7. 
У члану 32. став 1. после речи: „кадете” додају се речи: „и ученике Средње стручне војне школе”.  
У ставу 2. после речи: „кадети” додају се речи: „и ученици Средње стручне војне школе”. 

Члан 8. 
У члану 33. ст. 1, 2. и 4. после речи: „кадети” додају се речи: „и ученици Средње стручне војне школе”.  
У ставу 3. после речи: „кадеткиње” додају се речи: „и ученице Средње стручне војне школе”. 
У ставу 5. после речи: „кадета” додају се речи: „и ученика Средње стручне војне школе”. 

Члан 9. 
У члану 34. тачка 17) после речи: „ревера” тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 18), која 

гласи: 
„18) јакна се носи преко кошуље, ради заштите од кише и хладноће, у периоду када је предвиђено ноше-

ње зимске униформе; јакна се носи закопчана до висине грудне кости, осим ако је веома хладно, када се рај-
сфершлус закопчава до краја.” 

Члан 10. 
У члану 42. став 1. тачка 1) после речи: „униформи Гарде” брише се запета и додају се речи: „и теренској 

униформи са ознакама у колору,”. 

Члан 11. 
После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи: 
„7) ознаке чинова ученика Средње стручне војне школе означавају се преломљеним ширитима црвене бо-

је, и то: 
(1) ученик – нема преломљени ширит, има само део подлоге од срме сиве боје, 
(2) ученик разводник – један преломљен ширит црвене боје са врхом окренутим нагоре изнад дела подло-

ге од срме сиве боје, 
(3) ученик десетар – два преломљена ширита црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела под-

логе од срме сиве боје, 
(4) ученик млађи водник – три преломљена ширита црвене боје са врховима окренутим на горе изнад де-

ла подлоге од срме сиве боје.” 

Члан 12. 
У члану 43. после става 1. додаје се став 2, који гласи:  
„На ознаци чина у колору за војнике, изнад ширита, поставља се метална значка рода – службе десна, у 

патинирано сребрној боји.” 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 13. 
У члану 51. став 1. после речи: „кадета” додају се речи: „и ученика Средње стручне војне школе”. 

Члан 14. 
У члану 55. став 2. после речи: „пензионисана војна лица” бришу се запета и речи: „када присуствују обе-

лежавању државних и војних празника,”. 

Члан 15. 
У Прилогу 1. ИЗГЛЕД ВОЈНЕ УНИФОРМЕ поднаслов 3. Свечана униформа Слика 16 – Свечана уни-

форма кадета Војне академије рода РЈ, мења се сликом: 
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Слика 16 – Свечана униформа кадета Војне академије рода РЈ 

Члан 16. 
После Слике 16 – Свечана униформа кадета Војне академије рода РЈ, додају се слике 17, 18 и 19: 

 
Слика 17 – Свечана униформа ученика Средње 

стручне војне школе вид КоВ 

 
Слика 18 – Свечана униформа ученика Средње 

стручне војне школе вида РВиПВО 
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Слика 19 – Свечана униформа ученика  
Средње стручне војне школе рода РЈ 

 

Члан 17. 
У Прилогу 2. ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА КОМПЛЕТА ТЕРЕНСКЕ УНИФОРМЕ И ВАРИЈАНТЕ НОШЕЊА 

поднаслов 1. Делови комплета теренске униформе М-10 и варијанте ношења, табела на редном броју 3 
мења се и гласи:  

 

3 Бере х х х х х х х х х х 

 
У Напомени, став 6. брише се. 
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 6. и 7. 
После досадашњег става 8. који постаје став 7. додају се ст. 8, 9. и 10, који гласе: 
„Варијанта 1 носи се за време великих врућина, када корисници присуствују настави у учионицама, раде 

у затвореним просторијама, за време поподневног одмора, изласка у град и у другим приликама на отвореном 
простору, осим обуке на полигону и дужем излагању сунчевој светлости. 

Капа зимска може се носити у периоду од 1. октобра до 31. марта, у условима ниских температура, а по 
одлуци старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају. 

Поред наведених делова комплета теренске униформе М-10, професионалним војницима припадају јакна 
са војним ознакама у колору и ранац војнички маскирни.” 

Члан 18. 
У поднаслову 2. Делови комплета теренске униформе М-03 и варијанте ношења, табела на редном 

броју 4 мења се и гласи:  
 

4 Бере х х х х х х х х х 
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У Напомени, став 6. брише се. 
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 6. и 7. 
После досадашњег става 8. који постаје став 7. додајe се став 8, који гласи: 
„Капа зимска може се носити у периоду од 1. октобра до 31. марта, у условима ниских температура, а по 

одлуци старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају.” 

Члан 19. 
У Прилогу 3. ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА КОМПЛЕТА СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ ОФИЦИРА И ПОДО-

ФИЦИРА у табели после редног броја 27. додају се редни бројеви 28. и 29. и текст, који гласе:  

 

28 Јакна смб смб тпб тпб тпб тпб – – 

29 Торба црна – црна – црна – црна – 

 
У Напомени, после става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Јакна се носи по потреби, зависно од временских услова, уколико другачије није наређено и приликом дола-

ска на посао и одласка са посла – по избору.” 

Члан 20. 
У Прилогу 8. ОЗНАКЕ ЧИНОВА НА ТЕРЕНСКОЈ УНИФОРМИ поднаслов 1. Ознаке чинова војника 

мења се и гласи: 
„1. Ознаке чинова војника” 

 
     разводник                 десетар           млађи водник 

 
     разводник                 десетар           млађи водник 
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Члан 21. 
После поднаслова 6. Ознаке чинова слушалаца Курса за резервне официре додаје се поднаслов 7, који 

гласи: 
„7. Ознаке чинова ученика Средње стручне војне школе” 

 

 
            ученик ученик 

разводник 
ученик 
десетар 

ученик 
млађи водник 

 

Члан 22. 
У Прилогу 10. ОЗНАКЕ ЧИНОВА НА СВЕЧАНОЈ УНИФОРМИ после поднаслова 3. Ознаке чинова 

на свечаној униформи кадета додаје се поднаслов 4, који гласи: 

„4. Ознаке чинова на свечаној униформи ученика Средње стручне војне школе” 
 

 
ученик ученик 

разводник 
ученик 
десетар 

ученик 
млађи водник 

 

Члан 23. 
Ово правило ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

ВК ПРС број 2-1 од 5. новембра 2018. године 
 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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509. 

На основу члана 45. став 5, а у вези са чланом 45. став 1. тачка 3) Закона о одбрани („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОПШТИМ ЛОГИСТИЧКИМ 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, 12/17 и 14/17), у члану 106. став 2. тачка 4), чла-
ну 111. став 1. тачка 4) и у Прилогу 16 ПРЕГЛЕД ПРИПАДАЊА СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, СВЕЧАНЕ ОДЕ-
ЋЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ И СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ УЧЕНИЦИМА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ 
СТРУЧНЕ ВОЈНЕ ШКОЛЕ речи: „и Средње стручне војне школе” бришу се. 

Члан 2. 
У члану 106. став 2. тачкa 3) после речи: „Војне академије” додају се запета и речи: „кадетима Медицин-

ског факултета Војномедицинске академије и ученицима Средње стручне војне школе”. 

Члан 3. 
У члану 111. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 
„3) кадеткиња Војне академије, кадеткиња Медицинског факултета Војномедицинске академије и учени-

ца Средње стручне војне школе – за набавку предмета личне опреме прописане Нормом припадања теренске 
униформе и друге личне опреме кадетима Војне академије, кадетима Медицинског факултета Војномедицин-
ске академије и ученицима Средње стручне војне школе”. 

Члан 4. 
У члану 112. став 1. тачка 1) после речи: „Војне академије” додају се запета и речи: „Медицинског факул-

тета Војномедицинске академије и Средње стручне војне школе”. 

Члан 5. 
У члану 121. ст. 2. и 4. бришу се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 6. 
Члан 122. мења се и гласи: 

„Члан 122. 
Изузетно од одредаба члана 111. став 1. овог правилника, организациона јединица Министарства одбране 

надлежна за интендантуру, на захтев Војне академије односно Команде за обуку, за свечаност која се органи-
зује приликом унапређења у почетни чин официру односно подофициру обезбеђује униформу вида у који се 
распоређује на службу. 

За недостајуће делове униформе и личне опреме из члана 112. став 4. овог правилника, Војна академија 
односно Команда за обуку издаје потврду.” 

Члан 7. 
У Прилогу 15 наслов ПРЕГЛЕД ПРИПАДАЊА СВЕЧАНЕ УНИФОРМЕ И СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ 

КАДЕТИМА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ мења се и гласи: 
„ПРЕГЛЕД ПРИПАДАЊА СВЕЧАНЕ УНИФОРМЕ И СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ КАДЕТИМА ВОЈНЕ 

АКАДЕМИЈЕ, КАДЕТИМА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ И 
УЧЕНИЦИМА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ВОЈНЕ ШКОЛЕ” 

У табели речи: „Количина опреме која припада кадетима” замењују се речима: „Количина опреме која 
припада кадетима и ученицима Средње стручне војне школе”. 

У Напомени, у тач. 1, 2, 3. и 4. после речи: „кадетима” додају се речи: „и ученицима”, а после тачке 4. до-
даје се тачка 5, која гласи: 

„5. Количине припадања Свечане униформе у колонама 6. и 11. начелне су и припадају кадетима и учени-
цима Средње стручне војне школе код којих дође до знатних промена антропометријских мера или до оште-
ћења опреме која им је издата у првој години школовања.” 
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Члан 8. 
У Прилогу 16 ПРЕГЛЕД ПРИПАДАЊА СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, СВЕЧАНЕ ОДЕЋЕ И ОСТАЛЕ 

ОПРЕМЕ И СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ УЧЕНИЦИМА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ВОЈ-
НЕ ШКОЛЕ на редном броју 5 реч: „Џемпер” замењује се речју: „Дукс”. 

На редним бројевима од 17 до 25 у колони 4 додају се количине припадајуће опреме: 
 

Свечана одећа и остала опрема 

17 Сако зимски комад 1  1  

18 Панталоне зимске комад 1  1  

19 Панталоне летње комад 1  1  

20 Кошуља са дугачким рукавима комад 1  1  

21 Кошуља са кратким рукавима комад 1  1  

22 Кравата комад 1  1  

23 Ципеле плитке кожне пар 1  1  

24 Чарапе црне  пар 2  2  

25 Каиш за панталоне кожни комад 1  1  

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 35-240 
У Београду, 6. децембра 2018. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
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