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61. 

На основу члана 14. став 2. тачка 27) Законa о од-
брани („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 ОДРЕЂИВАЊУ ЗАШТИТНИХ ЗОНА ОКО 
ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА, ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА  
И ОБЈЕКАТА ВОЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Члан 1. 
Назив ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗА-

ШТИТНИХ ЗОНА ОКО ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА, 
ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ВОЈНЕ ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ („Службени војни лист”, бр. 
37/15, 1/16 и 14/17) мења се и гласи: „ПРАВИЛНИК О 
ОДРЕЂИВАЊУ ЗАШТИТНИХ ЗОНА ОКО ВОЈ-
НИХ КОМПЛЕКСА И ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА”. 

Члан 2. 
У члану 1. став 1, члану 2. тач. 5) и 9) и члану 11. по-

сле речи: „комплекса” брише се запета и додаје се реч: 
„и”, а речи: „и објеката војне инфраструктуре” бришу се. 

У члану 1. став 2. после речи: „комплексима” 
брише се запета и додаје се реч: „и”, а речи: „и објек-
тима војне инфраструктуре” бришу се. 

У члану 2. тачка 5), члану 3. став 1, члану 4. тач-
ка 1) и члану 5. тачка 1) после речи: „комплекса” 
брише се запета и додаје се реч: „и”, а речи: „и објек-
та војне инфраструктуре” бришу се. 

У члану 7. став 1. после речи: „комплекс” брише 
се запета и додаје се реч: „или”, а речи: „или објекат 
војне инфраструктуре” бришу се. 

У члану 9. став 1, и чл. 11. и 12. после речи: 
„комплекси” брише се запета и додаје се реч: „и”, а 
речи: „и објекти војне инфраструктуре” бришу се. 

У члану 9. став 2. после речи: „комплекс” брише 
се запета и додаје се реч: „и”, а речи: „и објекат војне 
инфраструктуре” бришу се. 

Члан 3. 
У члану 2. тачка 3) брише се. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 11762-10/2018 
У Београду, 22. фебруара 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 
 

62. 

На основу члана 23. став 4. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 – др. за-
кон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), министар од-
бране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ИЗАСЛАНСТВИМА ОДБРАНЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о изасланствима одбране Репу-

блике Србије („Службени војни лист”, број 6/18 – 
пречишћен текст), у члану 7. став 1. после тачке 17) 
додаје се нова тачка 18), која гласи: 

18) „обавља послове одржавања везе и криптоза-
штите у изасланству одбране;”. 

Члан 2. 
У члану 11. после тачке 10) додаје се нова тачка 

11), која гласи: 
„11) oбавља послове одржавања везе и криптоза-

штите у изасланству одбране;”. 

Члан 3. 
У члану 13. тачка 5) мења се и гласи: 
„5) обавља послове одржавања везе и криптоза-

штите у изасланству одбране, а по потреби и дипло-
матско-конзуларног представништва;”. 
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Члан 4. 

У члану 14. тачка 16) мења се и гласи: 
„16) oбавља послове одржавања везе и криптоза-

штите у изасланству одбране;”. 

Члан 5. 
У члану 15. после става 2. додаје се став 3, који 

гласи: 
„Службену дипломатску пошту која садржи спе-

цијална документа и уређаје криптозаштите могу но-
сити припадници изасланства одбране лично.” 

Члан 6. 
У члану 19. став 2. мења се и гласи: 
„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, орга-

низационе целине Министарства одбране у процесу 
планирања и организације активности међународне 
војне сарадње могу се обраћати изасланству одбране 
и директно (електронском поштом), уз обавезно до-
стављање копије дописа (електронске поште) агенци-
ји на знање.” 

Члан 7. 
У члану 23. став 2. брише се. 

Члан 8. 
У члану 31. став 1. број: „10” замењује се бројем: „5”. 
Став 2. брише се. 
Досадашњи став 6. постаје став 5. 
У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. број: 

„5” замењује се бројем: „4”. 

Члан 9. 
Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36. 
Права, задаци и дужности припадника изаслан-

ства одбране који су прописани овим правилником, а 
односе се на земљу пријема, односе се и на земље у 
којима су акредитовани на нерезиденцијалној основи.” 

Члан 10. 
Члан 41. мења се и гласи: 

„Члан 41. 
Избор кандидата за дужности у изасланству од-

бране врши се на предлог директора Агенције или на 
основу интерног конкурса. 

Интерни конкурс се расписује у случају да Агенци-
ја нема кандидата за дужност у изасланству одбране. 

Интерни конкурс расписује директор Агенције уз 
сагласност министра одбране. 

Конкурсна процедура прописана је Одлуком о 
посебним критеријумима за пријем на рад у изаслан-
ство одбране. 

По завршетку конкурсне процедуре, министар 
одбране доноси одлуку о избору лица за пријем на 
рад у изасланство одбране.” 

Члан 11. 
После члана 41. додаје се нови члан 41а, који гласи: 

„Члан 41а 
На дужности у изасланство одбране могу се упу-

тити припадници Војнообавештајне агенције са скра-
ћеним стручним припремама под условом да поседу-
ју неопходно војнодипломатско искуство или завр-
шено Усавршавање за рад у изасланствима одбране у 
области обавештајне делатности и војне дипломати-
је. Одлуку о томе доноси министар одбране на пред-
лог директора Агенције.”  

Члан 12. 
Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42 
„Лица изабрана за дужност у изасланству одбра-

не која немају војнодипломатско искуство или завр-
шено Усавршавање за рад у изасланствима одбране 
разрешавају се од дужности и упућују на Усавршава-
ње за рад у изасланствима одбране у области обаве-
штајне делатности и војне дипломатије. 

Лица изабрана за дужност у изасланству одбране 
која имају војнодипломатско искуство или завршено 
Усавршавање за рад у изасланствима одбране у обла-
сти обавештајне делатности и војне дипломатије упу-
ћују се на посебне припреме за дужности у држави 
пријема. 

Посебне припреме могу трајати најмање два ме-
сеца, а најдуже четири месеца, зависно од располо-
живог времена, војнодипломатског искуства и обуче-
ности кандидата, као и других потреба Агенције. 

Директор Агенције доноси одлуку о трајању по-
себних припрема за дужности у држави пријема за 
сваког кандидата.” 

Члан 13. 
У члану 47. став 1. број: „47” замењује се бројем: „46”. 

Члан 14. 
У члану 48. став 1. број: „47” замењује се бројем: „46”. 

Члан 15. 
У члану 59. број: „58” замењује се бројем: „57”, 

број: „59” замењује се бројем: „58”. 

Члан 16. 
У члану 61. став 1. број: „55” замењује се бројем: „54”. 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу.” 
 

Број 1335-1 
У Београду, 25. фебруара 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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63. 

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о посебним 
условима за реализацију пројекта изградње станова 
за припаднике снага безбедности („Службени гла-
сник РС”, број 41/18), министар одбране доноси  

О Д Л У К У  
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КУПОВИНУ 
СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА 

Члан 1.  
Овом одлуком утврђују се услови, начин и по-

ступак за утврђивање испуњености услова за купови-
ну стана под повољнијим условима, за припаднике 
Министарства одбране и Војске Србије, по одредба-
ма Закона о посебним условима за реализацију про-
јекта изградње станова за припаднике снага безбед-
ности („Службени гласник РС”, број 41/18 – у даљем 
тексту: Закон).  

Члан 2. 
Право на куповину стана под повољнијим усло-

вима, у складу са одредбама Закона, имају запослена 
лица на неодређено време у Министарству одбране и 
Војсци Србије, као и лица, ранији припадници Ми-
нистарства одбране и Војске Србије, који су право на 
пензију остварили у Министарству одбране и Војсци 
Србије, а која немају трајно решену стамбену потре-
бу или имају неодговарајући стан. 

Лице које нема трајно решену стамбену потребу 
је лице или члан његовог породичног домаћинства 
које у својини нема стан, односно породичну стамбе-
ну зграду стечен по основу рада у Министарству од-
бране и Војсци Србије или по било ком другом осно-
ву, а има правo на стамбено обезбеђење у Министар-
ству одбране и Војсци Србије, по одредбама прописа 
о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и 
Војсци Србије. 

Лице које има неодговарајући стан је лице или 
члан његовог породичног домаћинства које у својини 
има стан, односно породичну стамбену зграду стечен 
по основу рада у Министарству одбране и Војсци 
Србије или по било ком другом основу неодговарају-
ће површине и структуре, а има правo на стамбено 
обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Срби-
је, по одредбама прописа о стамбеном обезбеђењу у 
Министарству одбране и Војсци Србије. 

Члан 3. 
Право на куповину стана под повољнијим усло-

вима нема лице из члана 2. став 1. ове одлуке, као ни 
чланови његовог породичног домаћинства, који су од 
дана ступања на снагу Закона, односно од 1. јуна 
2018. године, отуђили непокретност – стан или поро-
дичну стамбену зграду коју су имали у својини на те-
риторији Републике Србије, као и на територији бив-
ших република СФРЈ. 

Право на куповину стана под повољнијим усло-
вима нема лице из члана 2. став 1. ове одлуке, које је 

коначно решило своје стамбено питање по одредба-
ма прописа о стамбеном обезбеђењу у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

Члан 4. 
Под чланом породичног домаћинства у смислу 

члана 2. ове одлуке, подразумевају се: супружник 
припадника Министарства одбране и Војске Србије и 
дете (рођено у браку или ван брака, усвојена и па-
сторчад). Својство члана породичног домаћинства 
доказује се личном картом и изводима из матичне 
књиге рођених и венчаних. 

Члан 5. 
Неодговарајући стан има лице из члана 2. став 3. 

ове одлуке, ако он или члан његовог породичног до-
маћинства имају у својини један или више станова, 
односно једну или више породичних стамбених згра-
да чија укупна површина није већа од 92 m2. 

Подаци о неодговарајућем стану или породичној 
стамбеној згради доказују се изводом из листа непо-
кретности, а уколико стан или породична стамбена 
зграда није укњижена, подаци се доказују докумен-
тима на основу којих је припадник или пензионисани 
припадник Министарства одбране и Војске Србије 
или члан његовог породичног домаћинства стекао 
право својине на стану. 

Члан 6. 
Лице из члана 2. ове одлуке може на сопствени 

захтев остварити право на куповину стана било које 
површине или структуре.  

Приоритет за куповину стана под повољнијим 
условима има припадник Министарства одбране и 
Војске Србије који нема трајно решену стамбену по-
требу. 

Припадник Министарства одбране и Војске Ср-
бије који има неодговарајући стан, може остварити 
право на куповину конкретног стана под условом да 
за куповину тог стана није заинтересован припадник 
Министарства одбране и Војске Србије који нема 
трајно решену стамбену потребу. 

Члан 7. 
Куповином стана под повољним условима, без 

обзира на површину и структуру стана, сматра се да 
је трајно решена стамбена потреба лица из члана 2. 
став 1. ове одлуке. 

Лице које реши стамбену потребу куповином 
стана под повољнијим условима, а има на коришће-
њу стан у закуп на неодређено време или службени 
стан, односно просторију адаптирану за становање 
на привремено коришћење или пословни простор до-
дељен на привремено коришћење, добијен из војно-
стамбеног фонда, из стамбеног фонда Фонда за соци-
јално осигурање војних осигураника Сектора за бу-
џет и финансије (у даљем тексту: Фонд), као и од вој-
не установе која обавља производну и услужну де-
латност по принципу стицања и расподеле добити, у 
обавези је да га врати у војностамбени фонд, стамбе-
ни фонд Фонда, као и војној установи која обавља 
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производну и услужну делатност по принципу стица-
ња и расподеле добити, у року од 45 дана од дана 
увођења у посед купљеног стана. 

Запослено лице на неодређено време у Мини-
старству одбране и Војсци Србије које оствари право 
на куповину стана под повољнијим условима, у оба-
вези је да остане у радном односу у Министарству 
одбране и Војсци Србије, наредних десет година од 
дана закључења уговора о куповини стана, осим лица 
коме престане радни однос остваривањем права на 
пензију у том временском периоду и не може отуђи-
ти стан купљен у складу са одредбама Закона у року 
од десет година од дана закључења уговора о купо-
вини стана под повољнијим условима. 

Лице, ранији припадник Министарства одбране и 
Војске Србије који је право на пензију остварио у 
Министарству одбране и Војсци Србије и који оства-
ри право на куповину стана под повољнијим услови-
ма, не може отуђити стан купљен у складу са одред-
бама Закона у року од десет година од дана закључе-
ња уговора о куповини стана под повољнијим усло-
вима. 

Уколико лице из ст. 3. и 4. овог члана, поступи 
супротно наведеним одредбама, у обавези је да ис-
плати разлику између уговорене цене и тржишне 
вредности стана. Тржишну цену стана утврђује орган 
јединице локалне самоуправе надлежан за утврђива-
ње, наплату и контролу прихода јединице локалне 
самоуправе.  

Члан 8.  
Лице из члана 2. ове одлуке подноси изјаву орга-

низационој јединици Министарства одбране надле-
жној за стамбене послове да своје стамбено питање 
жели коначно да реши куповином стана под повољ-
нијим условима, по одредбама Закона и ове одлуке. 

Лице из члана 2. ове одлуке које има право на 
стамбено обезбеђење у Фонду, подноси изјаву Фонду 
да своје стамбено питање жели коначно да реши ку-
повином стана под повољнијим условима, по одред-
бама Закона и ове одлуке. 

Цивилно лице из члана 2. ове одлуке које је запо-
слено у војној установи која обавља производну и 
услужну делатност по принципу стицања и расподе-
ле добити, остварује право на стамбено обезбеђење у 
складу са прописима којима се уређује пословање те 
установе. Наведено лице подноси изјаву војној уста-
нови где је на служби или је пензионисано у тој вој-
ној установи.  

За запослена лица у Министарству одбране и 
Војсци Србије тачност података из изјаве оверава 
претпостављени надлежни старешина јединице – 
установе у којој је лице на служби, а за пензионисана 
лица изјаву оверава јавни бележник. 

Члан 9.  
На основу поднете изјаве, организациона једини-

ца Министарства одбране надлежна за стамбене по-
слове, Фонд, као и војна установа која обавља произ-
водну и услужну делатност по принципу стицања 
расподеле добити, лицу из члана 8. ове одлуке, до-

ставља уверење – потврду да испуњава услове из 
члана 2. став 1. ове одлуке.  

Члан 10.  
На основу ове одлуке, објављеног Јавног огласа 

и поднетих изјава лица из члана 8. ове одлуке, утвр-
ђује се списак лица која могу остварити право на ку-
повину стана под повољнијим условима, са тачно на-
веденим подацима о припаднику снага безбедности, 
и то: 

1) списак припадника Министарства одбране и 
Војске Србије који немају трајно решену стам-
бену потребу; 

2) списак припадника Министарства одбране и 
Војске Србије који имају неодговарајући стан. 

Списак лица припадника Министарства одбране 
и Војске Србије који могу остварити право на купо-
вину стана под повољнијим условима, нарочито, са-
држи: 

1) име и презиме припадника Министарства од-
бране и Војске Србије и матични број; 

2) податке о члановима породичног домаћинства 
припадника Министарства одбране и Војске 
Србије (име, презиме и сродство). 

Списак лица из Фонда, као и војне установе која 
обавља производну и услужну делатност по принци-
пу стицања расподеле добити, доставља се организа-
ционој јединици Министарства одбране надлежној за 
стамбене послове ради обједињавања и достављања 
привредном друштву. 

Списак лица из става 1. овог члана, ажурира се 
два пута годишње и доставља се привредном дру-
штву из члана 3. став 1. тачка 2) Закона, у року од 
шест месеци од ажурирања спискова према локацији 
стамбеног комплекса. 

Члан 11.  
Република Србија или привредно друштво чији 

је оснивач Република Србија, а које се оснива за сва-
ку појединачну локацију на којој се гради стамбени 
комплекс у оквиру Пројекта изградње станова за 
припаднике снага безбедности, на основу члана 6. 
тачка 1. Закона, расписује јавни позив за продају ста-
нова у стамбеним зградама за колективно становање. 

Право учешћа на јавном позиву имају лица из 
члана 2. став 1. ове одлуке, чији су подаци наведени 
у списку лица из члана 10. став 1. ове одлуке.  

По утврђивању испуњености услова у складу са 
Законом, као и утврђивању да лице из члана 2. став 
1. ове одлуке има обезбеђена средства за куповину 
стана, односно по утврђивању кредитне способности, 
привредно друштво (инвеститор) са тим лицем за-
кључује уговор о куповини стана, који садржи еле-
менте предвиђене чланом 6. тачка 3. Закона.  

Члан 12.  
По добијању обавештења од стране инвеститора 

(привредног друштва) да је решење о грађевинској 
дозволи из члана 19. Закона за изградњу стамбених 
зграда за колективно становање на одређеној локаци-
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ји постало правноснажно, организациона јединица 
Министарства одбране надлежна за стамбене посло-
ве објављује јавни оглас који потписује државни се-
кретар надлежан за стамбену проблематику, а којим 
се позивају сва заинтересована лица која имају право 
на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и 
Војсци Србије, у Фонду, као и војној установи која 
обавља производну и услужну делатност по принци-
пу стицања и расподеле добити, да поднесу изјаве за 
куповину стана под повољнијим условима у месту у 
којем је издата грађевинска дозвола.  

Члан 13.  
Лице из члана 2. став 1, а у вези са чланом 8. ове 

одлуке које је поднело изјаву, а до закључења угово-
ра о куповини стана на други начин реши своје стам-
бено питање, у обавези је да о томе обавести органи-
зациону јединицу Министарства одбране надлежну 
за стамбене послове, Фонд, као и војну установу која 
обавља производну и услужну делатност по принци-
пу стицања и расподеле добити, у року од 8 (осам) 
дана од дана решавања стамбене потребе.  

Лице из члана 2. став 1, а у вези са чланом 8. ове 
одлуке које одустане од поднете изјаве, до закључења 
уговора о куповини стана, у обавези је да о одустанку, 
својом изјавом, обавести организациону јединицу Ми-
нистарства одбране надлежну за стамбене послове, 

Фонд, као и војну установу која обавља производну и 
услужну делатност по принципу стицања и расподеле 
добити, у року од 8 (осам) дана од дана одустанка. 

Лице из члана 2. став 1, а у вези са чланом 8. ове 
одлуке које закључи уговор о куповини стана, у оба-
вези је да примерак уговора достави организационој 
јединици Министарства одбране надлежној за стам-
бене послове, Фонду, као и војној установи која оба-
вља производну и услужну делатност по принципу 
стицања и расподеле добити, ради евиденције, у року 
од 8 (осам) дана од дана закључења уговора о купо-
вини стана.  

Члан 14.  
Саставни део ове одлуке је образац Изјаве за ку-

повину стана под повољнијим условима. 

Члан 15.  
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 330-36 
У Београду, 11. марта 2019. године 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
 

И З Ј А В А 
за куповину стана под повољнијим условима у ____________ 

 (назив места) 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ 

Презиме, име једног родитеља и  име  

Место, датум, месец и година рођења  

Матични број  

Радно место (за запослене)  

Датум престанка радног односа (за пензионере)  

Број личне карте, датум издавања и орган који је издао  

 
ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ДОМАЋИНСТВА 

(име и презиме) (сродство) 
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СТАМБЕНИ СТАТУС 

(заокружити стамбени статус) 
 
 а) БЕЗ СТАНА б) НЕОДГОВАРАЈУЋИ СТАН 
 
Подаци за неодговарајућу стамбену јединицу: 

Место и општина  

Улица и број  

Спрат и број стана  

Површина  

Структура  

Подаци о власнику стана  

Основ стицања  

 
Подаци о пребивалишту/боравишту подносиоца захтева који је без стана: 

Место и општина  

Улица и број  

Спрат и број стана  

Површина  

Структура  

Подаци о власнику стана  

 

Уз изјаву прилажем следећу документацију (уколико има промена у односу на важеће решење о утврђеном праву на стан 
или уколико лице први пут подноси захтев): 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци које сам унео/ла у изјаву веродостојни, као 
и да ја и чланови мог породичног домаћинства нисмо од дана 1. јуна 2018. године отуђили из својине стан или породичну 
стамбену зграду на територији Републике Србије, као и на територијама бивших република СФРЈ.  
 
Сагласан сам да у складу са чланом 10. став 2. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 
104/09 – др. закон, 68/12–УС и 107/12) Министарство одбране и Војска Србије могу да изврше обраду мојих података у 
вези са документацијом коју сам доставио уз захтев. 
 
У________________  Подносилац захтева: 

Датум:____________   
   

  Контакт телефон: _________________ 
   

 

Напомена: за запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из изјаве оверава претпоставље-
ни надлежни старешина јединице – установе у којој је лице на служби, а за пензионисана лица јавни бележник. 

Пензионисана цивилна лица из војних установа које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и 
расподеле добити обавезно уз изјаву, да поред докумената из чл. 4. и 5. ове одлуке о испуњености услова за куповину ста-
на под повољнијим условима, доставе и решење о престанку службе са правом на пензију. 
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64. 

На основу члана 44. Закона о одбрани („Службе-
ни гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18 ), а у вези са чланом 
187. Правилника о материјалном пословању у Мини-
старству одбране и Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 29/14 и 9/17) министар одбране доноси 

У П У Т С Т В О  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА 
О МАТЕРИЈАЛНОМ КЊИГОВОДСТВУ  

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Упутству о материјалном књиговодству у 
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени 
војни лист”, бр. 12/15 и 22/17), у тачки 3. став 3. под-
тачка 9) мења се и гласи:  

„9) за покретне ствари које су дате на привреме-
но коришћење или су уступљене по уговору произво-
ђачима наоружања и војне опреме за производњу, ре-
монт, ревизију и развој наоружања и војне опреме за 
потребе Војске Србије;.” 

2. У тачки 110. став 2. мења се и гласи: 
„Израђени производ књижи се у помоћним књигама, 

што подразумева и књижење у пословним књигама и еви-
денцијама наручиоца произведених алата и друге опреме 
датих на привремено коришћење или уступљених по уго-
вору произвођачима наоружања и војне опреме.”  

3. У тачки 146. став 1. мења се и гласи: 
„Резервни делови и други потрошни материјал из 

тачке 3. став 3. подтачка 7) алинеја прва и тачке 3. став 
3. подтачка 9) овог упутства, издају се ремонтним заво-
дима или уступају другим привредним друштвима и 
произвођачима наоружања и војне опреме сагласно 
уговорним обавезама за ремонт и развој наоружања и 
војне опреме за потребе Војске Србије, сачињавањем 
листа издавања и примања резервних делова.”  

У ставу 2. после речи: ,,техничкој припреми ре-
монтног завода” запета се брише и додају се речи: 
,,или произвођачу наоружања и војне опреме и дру-
гом привредном друштву сагласно уговорним обаве-
зама,.” 

4. У тачки 156. после става 13. додаје се став 14, 
који гласи: 

„Покретне ствари које се сагласно уговорним 
обавезама дају на привремено коришћење произвођа-
чима наоружања и војне опреме за производњу, ре-
монт, ревизију и развој наоружања и војне опреме за 
потребе Војске Србије издају се по реверсу.” 

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу”.  

 
Број 142-8 
У Београду, 26. фебруара 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

65. 

На основу члана 147. став 1. и члана 148. став 1. 
Правилника о материјалном пословању у Министар-
ству одбране и Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 29/14, 9/17 и 34/18) и Методологије за 
утврђивање цене пружања услуга сертификације и 
ресертификације система менаџмента (акт Сектора за 
материјалне ресурсе, број 477-1 од 31. 01. 2019. годи-
не), в. д. помоћника министра одбране за материјал-
не ресурсе, као носилац функције контрола квалите-
та доноси 

Ц Е Н О В Н И К  
ПРУЖАЊА УСЛУГА СЕРТИФИКАЦИЈЕ  

И РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ СИСТЕМА 
МЕНАЏМЕНТА 

1. Овим ценовником прописују се цене пружања 
услуга сертификације и ресертификације од стране 
Војне контроле квалитета Сектора за материјалне ре-
сурсе Министарства одбране. 

2. Елементи за утврђивање висине цене пружања 
услуга су: 

1) проверавач дан у износу 10.000,00 динара; 
2) цена обраде пријаве за сертификацију у изно-

су 20.000,00 динара; 
3) цена доделе сертификата у износу 20.000,00 ди-

нара. 
3. Цена услуге сертификације израчунава се као 

збир цене обраде пријаве за сертификацију, цене доделе 
сертификата и цене провере који се израчунавају као 
производ проверавач дана и броја дана за проверу.  

4. Број дана за проверу одређује се у складу са 
процедурама сертификације по директивама Међу-
народног форума за акредитацију (IAF), зависно 
од величине организације, броја стандарда система 
менаџмента који се проверавају, броја локација за 
проверу и степена интегрисаности система менаџ-
мента. 

5. Цена услуга за прекограничну акредитаци-
ју одређује се у висини цене услуге у Републици 
Србији увећане за коефицијент односа просечне 
нето плате у Републици Србији и нето плате у 
земљи у којој се реализује поступак сертифика-
ције. 

6. У укупну цену услуге урачунава се и порез на 
додату вредност. 

7. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу”. 

 
Број 477-5 
У Београду, 21. фебруара 2019. године 
 

В. д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 
др Ненад Милорадовић, дипл. инж. 
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66. 

УКАЗ број 1-3 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 

ОД 22. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. став 1. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

п р о и з в о д е  с е  

Слушаоци 105. класе слушалаца за резервне офи-
цире техничке службе, рођени назначених датума, у 
евиденцији наведених регионалних центара Мини-
старства одбране, и то: 
у чин потпоручника техничке службе у резерви 
водници: 
БАБИЋ Милана СТЕВАН, 10. X 1991, Нови Сад; 
БАЉОШЕВИЋ Ивана МИЛОШ, 15. VIII 1993, Београд; 
БОГУЋАНИН Мехтија ДЕНИС, 24. VII 1991, Нови Пазар; 
БРАДИЋ Бобана ДУШАН, 5. X 1993, Ниш; 
ЈОВАНОВИЋ Славенка МИЛАНКО, 25. VII 1989, Ваљево; 
МАТОВИЋ Видомира МИЉАН, 26. II 1992, Ваљево; 
МИЛОШЕВИЋ Срђана СЛОБОДАН, 1. III 1989, Ниш; 
МИШКОВИЋ Миленка АЛЕКСАНДАР, 3. XI 1990, 
Нови Сад; 
ПАУНОВИЋ Саше ТЕОДОРА, 23. VII 1991, Београд; 
РАДУЛОВИЋ Ненада ЛУКА, 23. VI 1995, Крагујевац; 
СТЕВАНОВИЋ Живка МИРОСЛАВ, 12. VII 1988, 
Београд; 

Слушаоци 107. класе слушалаца за резервне офи-
цире интендантске службе, рођени назначених дату-
ма, у евиденцији наведених регионалних центара 
Министарства одбране, и то: 
у чин интендантског потпоручника у резерви 
водници: 
АНТИЋ Томислава МАРКО, 1. IX 1988, Београд; 
АРИТОНОВИЋ Мирослава ЈОВАНА, 25. XI 1989, 
Београд; 
ВУЈИЧИЋ Драгомира ВУКАШИН, 19. V 1994, Београд; 
ГВОЗДЕНАЦ Винка СЛОБОДАН, 17. VII 1991, Нови Сад; 
ДОНЧИЋ Љубише КОСТА, 1. I 1991, Крагујевац; 
ЗЛАТАНОВИЋ Предрага ТИЈАНА, 1. III 1993, Ниш; 
ИСАКОВИЋ Велимира ВОЈИСЛАВ, 4. VIII 1994, 
Београд; 
КНЕЖЕВИЋ Златана НЕМАЊА, 9. XII 1988, 
Београд; 
ЛАКИЋ Радована МИЛИЦА, 4. XII 1989, Београд; 
ЛЕШЊАК Љубинка НИКОЛА, 21. X 1993, Крагујевац; 
ЉУБИСАВЉЕВИЋ Горана МИЛОВАН, 13. X 1992, Ниш; 
МИЛИВОЈЕВИЋ Славољуба БОШКО, 29. V 1989, 
Нови Сад; 
МИХАИЛОВИЋ Небојше ДУБРАВКА, 16. XI 1992, 
Ваљево; 
НЕДЕЉКОВИЋ Зорана ЈОВАНА, 19. I 1994, Ниш; 

СИМИЋ Љубице АЛЕКСАНДАР,  22. VIII 1988, Крагујевац; 
ЦЕРОВИЋ Божидара ДУШАН, 18. XI 1988, Ниш; 
ЧОЛИЋ Горана МИЛИЦА, 17. IV 1991, Београд; 

Слушаоци 12. класе слушалаца за резервне офи-
цире санитетске службе, рођени назначених датума, 
у евиденцији регионалних центара Министарства од-
бране, и то: 
у чин санитетског потпоручника у резерви 
водници: 
АНДРИЋ Дејана ИВАН, 8. X 1992, Крагујевац; 
БЛАГОЈЕВИЋ Звонка НИКОЛА, 18. III 1989, Ниш; 
БОЈКОВИЋ Милорада ИВАН, 20. V 1989, Ниш; 
ЈАНКОВИЋ Славољуба АЛЕКСА, 4. V 1989, Ниш;  
КОЛОВИЋ Руменка ИВАНА, 17. II 1992, Нови Пазар; 
ЛАЗИЋ Горана ЈЕЛЕНА, 5. IX 1991, Ниш;  
НИКОЛИЋ Милана СЛОБОДАН, 25. VI 1989, Крагујевац; 
ПАВЛОВИЋ Мирослава МЛАДЕН, 4. II 1992, Ваљево; 
ПЕЈОВИЋ Зорана БОЈАНА, 7. X 1993, Београд; 
СТАНКОВИЋ Горана АЛЕКСАНДРА, 23. III 1990, Ниш;  
ТОДОРОВИЋ Љубише АНА, 1. II 1993, Ниш.  

Производе се са даном 22. фебруара 2019. године 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 

 

67. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-21 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

инжињеријском потпуковнику  
ТАМАШКО Јожефа ЈОЖЕФУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

68. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-27 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

мајору оклопних јединица  
КОСО Андраша ОСКАРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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69. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-28 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

артиљеријском потпуковнику  
АЛЕКСИЋ Добривоја ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
70. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-48 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

артиљеријском потпуковнику 
ЦРЉЕНИЦА Пера ДРАГУ.  

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
71.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-51 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
ПОПОВИЋ Бошка МИЛАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

72. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-52 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

мајору авијације 
ГАЈАНИЋ Чедомира ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

73. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-55 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

мајору финансијске службе 
ЛОВРЕ Јована ВОЈИНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

74. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-61 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

интендантском потпуковнику 
РОСИЋ Маријане ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

75. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-74 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 24. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

заставнику прве класе информатичке службе 
ГОЛУБОВИЋ Јована ВЛАДИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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76. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-92 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

санитетском пуковнику 
ЗЕЦ Душана НИКОЛИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
77. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-99 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику ваздушног осматрања и јављања 
РАИЧЕВИЋ Николе ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

78. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-100 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

санитетском пуковнику  
ТАРАБАР Кемала ДИНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

79. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-110 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

санитетском мајору  
НЕНЕЗИЋ Милорада НЕМАЊИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

80. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-112 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику телекомуникација 
ЈОВИЋ Вељка МЛАДЕНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

81. 

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

ОД 7. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику техничке службе 
БАЛИНТ Петра БЕРНАРДУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

82. 

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

ОД 7. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику телекомуникација 
ПАЈЧИН Јована СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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83. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-159 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
ЖИВКОВИЋ Радисава ЗЛАТКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
84. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-193 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

мајору артиљеријско-ракетних јединица за 
противваздухопловна дејства  
НЕНАДОВИЋ Витомира БОЈАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
85. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-195 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику информатичке службе 
ДРАГОВИЋ Предрага РАДОВАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
86. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-223 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

санитетском мајору  
ВАСИЉЕВИЋ Мирослава ВЛАДИМИРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

87. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-224 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

интендантском заставнику прве класе 
КУБАТОВИЋ Вере ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

88. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-225 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 18. ФЕБРУАРА 2019. 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, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

пуковнику саобраћајне службе  
МАРКОВИЋ Живорада СЛАВОЉУБУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

89. 

Н А Р Е Д Б А  број 174-4 
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 

ОД 23. ЈАНУАРА 2019. 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”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику оклопних јединица 
АЛЕКСАНДРОВИЋ Војислава МИЛАНУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Ђокица Петровић, 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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