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90. 

На основу члана 45. став 5, а у вези са чланом 45. 
став 1. тачка 3) Закона о одбрани („Службени гла-
сник 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 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 („Службе-
ни војни лист”, бр. 31/11 – пречишћен текст, 36/15, 
17/16, 22/16, 12/17, 14/17 и 33/18), у члану 43. тачка 
11) после алинеје под г) тачка се замењује тачком и 
запетом и додаје се алинеја под д), која гласи: 

„д) ученицима који се у систему дуалног образова-
ња школују за потребе логистичких јединица Војске 
Србије, у дане када обављају учење кроз рад у једини-
цама и установама Војске Србије, припада обед.” 

Члан 2. 
У члану 56. став 6. после тачке 3) тачка се замењује 

тачком и запетом и додаје се тачка 4), која гласи: 
„4) професионалним припадницима Војске Срби-

је и војницима на служењу војног рока када у перио-
ду од 21.00 до 06.00 часова врше патролу на админи-
стративној линији према Аутономној Покрајини Ко-
сово и Метохија у трајању од најмање четири часа.” 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 110-13 
У Београду, 21. марта 2019. године 
 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

91. 

На основу чланa 66. став 3. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), а у вези са Пра-
вилником о признањима и неновчаним наградама 
(„Службени војни лист”, бр. 22/12, 10/13, 13/16 и 13/17), 
министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ПРАВИЛНИКА 

O ВОЈНИМ СПОМЕН-МЕДАЉАМА  
И ВОЈНИМ СПОМЕНИЦАМА 

Члан 1. 
У Правилнику о војним спомен-медаљама и вој-

ним споменицама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 
7/11, 7/13, 2/14 и 16/14), члан 2. став 2. мења се и гласи: 

„Војне споменице, у смислу овог правилника, 
подразумевају посебна војна признања која се доде-
љују приликом обележавања јубиларних годишњица 
Војске Србије, у складу са Одлуком о одређивању 
Дана Војске Србије и осталих војних празника у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије, приликом обе-
лежавања јубиларних годишњица историјских дога-
ђаја ослободилачких ратова Србије и поводом реали-
зације здружених тактичких вежби.” 

Члан 2. 
Члан 3. став 2. мења се и гласи: 
„Војне споменице, у смислу овог правилника, јесу: 
1) Војна споменица за обележавање јубиларних 

годишњица Војске Србије; 
2) Војна споменица за реализацију здружених 

тактичких вежби; 
3) Војна споменица за обележавање јубиларних годи-

шњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије.” 

Члан 3. 
У члану 4. речи „ и војне споменице” бришу се. 

Члан 4. 
У члану 5. став 5. речи: „и војне споменице” и 

речи: „или војне споменице” бришу се. 
У ставу 6. речи: „или војне споменице” бришу се. 
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Члан 5. 

У члану 6. речи: „ и војних споменица“ бришу се. 

Члан 6. 
Назив члана 25. и члан 25. мењају се и гласе: 

„10. Војне споменице за реализацију 
здружених тактичких вежби 

Члан 25. 
Сагласност на изглед војних споменица за реализаци-

ју здружених тактичких вежби за сваку активност посебно 
даје министар одбране, а на предлог организационе једи-
нице Министарства одбране надлежне за традицију.”  

Члан 7. 
После члана 25. додају се назив 10а и члан 25а, 

који гласе: 
„10а Војне споменице за обележавање  

јубиларних годишњица историјских догађаја 
ослободилачких ратова Србије 

Члан 25а 
Сагласност на изглед војних споменица за обележа-

вање јубиларних годишњица историјских догађаја 
ослободилачких ратова Србије за сваки догађај посебно 
даје министар одбране, а на предлог организационе је-
динице Министарства одбране надлежне за традицију.”  

Члан 8. 
Члан 38. мења се и гласи: 

„Члан 38. 
Војне споменице за реализацију здружених тактич-

ких вежби могу се доделити припаднику Војске Србије 
уколико је учествовао у припреми и реализацији вежбе. 

Војне споменице за реализацију здружених так-
тичких вежби могу се доделити и правним и физич-
ким лицима и субјектима из земље и иностранства, 
уколико су допринели успешној реализацији вежбе и 
као знак признања за остварену успешну сарадњу.” 

Члан 9. 
После члана 38. додаје се члан 38а, који гласи: 

„Члан 38а 
Војне споменице за обележавање јубиларних го-

дишњица историјских догађаја ослободилачких рато-
ва Србије могу се доделити припаднику Војске Ср-
бије, као и правним и физичким лицима и субјектима 
из земље и иностранства.” 

Члан 10. 
У члану 42. алинеја једанаест мења се и гласи: 
„– војне споменице за реализацију здружених 

тактичких вежби; ”. 
После алинеје једанаест додаје се алинеја двана-

ест, која гласи: 
„– војне споменице за обележавање јубиларних годи-

шњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије.” 

Члан 11. 
Члан 46. мења се и гласи: 

„Члан 46. 
Организациона јединица Министарства одбране 

надлежна за традицију прибавља војне спомен-медаље 
и војне споменице од Народне банке Србије – Завода за 
израду новчаница и кованог новца – Топчидер. 

Финансијска средства за набавку војних спомен- 
-медаља и војних споменица планира oрганизациона је-
диница Министарства одбране надлежна за традицију. 

Иницијативу за установљавање војних споменица и за 
планирање потребних финансијских средстава за њихову 
набавку, покрећу носиоци реализације здружених тактич-
ких вежби и носиоци прослава јубиларних годишњица 
Војске Србије и обележавања јубиларних годишњица 
историјских догађаја ослободилачких ратова Србије.” 

Члан 12. 
Члан 48. мења се и гласи: 

„Члан 48. 
Предлоге за доделу војних спомен-медаља под-

носе старешине на положају команданта батаљона, 
њему равном или вишем положају. 

Начелник Генералштаба Војске Србије даје са-
гласност на предлоге за Војску Србије, а руководио-
ци организационих јединица Министарства одбране 
за Министарство одбране. 

Предлози за доделу војних спомен-медаља из става 1. 
овог члана достављају се преко организационе једини-
це Министарства одбране надлежне за традицију. 

Наредбу о додељивању војних спомен-медаља и 
војних споменица доноси министар одбране. 

Образац Предлога за доделу војних спомен-меда-
ља за лица у Министарству одбране и Војсци Србије 
дат је у Прилогу 15, а образац Предлога за доделу 
војних спомен-медаља за правна и физичка лица ван 
Министарства одбране и Војске Србије из земље и 
иностранства дат је у Прилогу 16. овог правилника и 
чине његов саставни део. 

Предлог за доделу војних споменица регулише oрга-
низациона јединица Министарства одбране надлежна за 
традицију, за сваку врсту војне споменице посебно.” 

Члан 13. 
Члан 51. брише се. 

Члан 14. 
Прилози 15. и 16. замењују се новим прилозима 

15. и 16, који чине саставни део овог правилника. 

Члан 15. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 

Број 32-145 
У Београду, 21. марта 2019. године 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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Прилог 15. 

П Р Е Д Л О Г  
ЗА ДОДЕЛУ ВОЈНИХ СПОМЕН-МЕДАЉА 

ЗА ЛИЦА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Име, име родитеља и презиме  

ЈМБГ  

Дан, месец и година рођења  

Место, општина и држава рођења  

Датум ступања у Војску Србије (ЈНА, ВЈ и ВСЦГ)  

Број година ефективног радног стажа  

Чин – категорија ЦЛ на служби у Војсци Србије, род – 
служба или степен образовања 

 

Јединица – установа у којој је лице на служби  

Формацијско или радно место  

Службена оцена и просек службених оцена у периоду 
од десет година 

 

Врста и категорија војне спомен-медаље за коју се 
доставља предлог 

 

Образложење предлога: 
 
 
 
 
 
 Претпостављени старешина 
 (М. П.) 

 _______________________________ 

 (дужност, чин, име и презиме) 
 

Претходно додељена војна признања (врста, категорија, број и датум наредбе): 
 
 
 

 
Датум: __________________ С А Г Л А С А Н 
 (М. П.) 
 _________________________ 
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Прилог 16. 

П Р Е Д Л О Г  
ЗА ДОДЕЛУ ВОЈНИХ СПОМЕН-МЕДАЉА 

ЗА ПРАВНA И ФИЗИЧКА ЛИЦА ВАН МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ  
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА 

Назив правног лица или име и презиме физичког лица  

Делатност правног лица или професија физичког лица  

Дан, месец и година оснивања правног лица или дан, 
месец и година рођења физичког лица 

 

Место, општина и држава правног лица или физичког 
лица 

 

Предлагач за доделу војне спомен-медаље из 
Министарства одбране и Војске Србије  

  

Врста и категорија војне спомен-медаље за коју се 
доставља предлог 

 

Образложење предлога: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Претпостављени старешина 
 (М. П.) 

 _______________________________ 

 (дужност, чин, име и презиме) 
 

Претходно додељена војна признања (врста, категорија, број и датум наредбе): 

 
Датум: __________________ С А Г Л А С А Н 
 (М. П.) 
 _________________________ 
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92. 

На основу члана 91. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), министар од-
бране доноси 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ НОВЧАНИХ ПРИМАЊА 

ВОЈНИКА, УЧЕНИКА И КАДЕТА 
ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ЛИЦА  

НА ДРУГОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
ЗА ОФИЦИРЕ И ПОДОФИЦИРЕ 

1. Овом одлуком одређују се новчана примања 
која припадају војнику на добровољном служењу 
војног рока, ученику и кадету војношколске установе 
и лицу на другом стручном оспособљавању за офи-
цире и подофицире за време вршења службе у Вој-
сци Србије. 

2. Висина новчаних примања у месечном износу за 
лица из тачке 1. ове одлуке утврђује се у проценту од 
прописане нето основице за обрачун и исплату плата 
професионалних припадника Војске Србије, и то за: 

(1) војника на добровољном служењу војног рока: 
– војника ...................................................... 41,5%, 
– разводника ................................................ 43,6%, 
– десетара ..................................................... 45,7%; 

(2) слушаоца курса за резервне официре: 
– слушаоца ................................................... 41,5%, 
– слушаоца разводника ............................... 43,6%, 
– слушаоца десетара.................................... 45,7%, 
– слушаоца млађег водника........................ 47,8%, 
– слушаоца водника .................................... 49,8%; 

(3) ученика војношколске установе: 
– ученика односно ученика 1. разреда ...... 16,8%, 
– ученика разводника односно ученика 

2. разреда .................................................. 20,0%, 
– ученика десетара односно ученика  

3. разреда ................................................... 23,5%, 
– ученика млађег водника односно 

ученика 4. разреда .................................... 26,8%; 
(4) кадета војношколске установе: 

– кадета ......................................................... 43,6%, 
– кадета водника .......................................... 47,8%, 
– кадета старијег водника ........................... 51,9%, 
– кадета старијег водника прве класе ........ 57,1%; 

(5) лице на стручном оспособљавању за 
подофицира .................................................... 77,9%; 

(6) лице на стручном оспособљавању за 
официра ......................................................... 103,8%. 

3. Новчано примање лицу из тачке 2. подтачка 
(1) ове одлуке увећава се: 

(1) за 43% у четвртом месецу добровољног слу-
жења војног рока; 

(2) за 91% у петом месецу добровољног служења 
војног рока; 

(3) за 138% у шестом месецу добровољног слу-
жења војног рока. 

Новчана примања лицима из тачке 2. подтачке 
(3) и (4) ове одлуке увећавају се:  

(1) за 8% за наредно полугође или полугође на-
редне школске године ученику који на полу-
гођу или крају школске године оствари општи 
успех од 4,00 до 4,49;  

(2) за 15% за наредно полугође или полугође на-
редне школске године ученику који на полу-
гођу или крају школске године оствари општи 
успех од 4,50 до 5,00;  

(3) за 10% кадету када положи све предвиђене 
испите за одслушане семестре и чија је укуп-
на просечна оцена на школовању од 8,00 до 
8,99;  

(4) за 15% кадету када положи све предвиђене 
испите за одслушане семестре и чија је укуп-
на просечна оцена на школовању од 9,00 до 
10,00.  

Увећање новчаних примања из става 2. ове тачке 
припада од првог дана наредног месеца у односу на 
месец у којем је постигнут односни општи успех. 

4. Лицима из тачке 1. ове одлуке новчана прима-
ња у месечном износу припадају почев од месеца у 
којем су ступили на добровољно служење војног ро-
ка, у војношколску установу или на друго стручно 
оспособљавање за официра или подофицира и испла-
ћују се месечно унапред за сваки месец закључно са 
месецом у којем им престаје својство војника на до-
бровољном служењу војног рока, ученика и кадета 
војношколске установе и лица на другом стручном 
оспособљавању за официра или подофицира. 

Изузетно од става 1. ове тачке, војнику на добро-
вољном служењу војног рока за четврти месец до-
бровољног служења војног рока новчано примање 
исплаћује се до 15. у месецу, а за пети и шести месец 
добровољног служења војног рока исплаћује се ме-
сечно уназад.  

Ако новчана примања лицима из тачке 1. ове од-
луке припадају за мање од месец дана, обрачунавају 
се по данима сразмерно броју дана у месецу за који 
новчана примања припадају. 

5. Кадету за време школовања у војношколској 
установи у иностранству на које је упућен у складу са 
законом, припада новчано примање у месечном износу 
од осам дневница за службено путовање у иностран-
ство у држави односно месту у којем се школује. 

6. Војнику на добровољном служењу војног рока 
односно слушаоцу курса за резервне официре који је 
унапређен у виши чин припада новчано примање у 
месечном износу за тај чин од првог дана наредног 
месеца у односу на месец у којем је унапређен. 

7. Лицу из тачке 1. ове одлуке када је на службеном 
путовању обезбеђују се бесплатан смештај и исхрана и 
за ту сврху му не припадају новчана примања. 
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8. Лицу из тачке 1. ове одлуке на службеном пу-

товању, ако није обезбеђена бесплатна исхрана одно-
сно ако због објективних разлога или ако економски 
није оправдано да се обезбеди бесплатан смештај, 
припадају новчана примања према одредбама Пра-
вилника о накнади путних и других трошкова и дру-
гим примањима у Војсци Србије (у даљем тексту: 
Правилник), које се односе на накнаду трошкова за 
службено путовање. 

9. Лицу из тачке 1. ове одлуке на службеном путо-
вању у иностранство, ако није обезбеђена бесплатна ис-
храна односно ако због објективних разлога или ако 
економски није оправдано да се обезбеди бесплатан 
смештај, припадају новчана примања према одредбама 
Правилника о накнади трошкова у вези са вршењем 
службе у иностранству, које се односе на накнаду тро-
шкова за службено путовање у иностранство. 

10. Лицу из тачке 1. ове одлуке за извршавање 
посебних задатака и активности припада новчано 
примање у висини од 25% дневне накнаде, која при-
пада професионалном војном лицу према одредбама 
Правилника. 

11. Лицу из тачке 1. ове одлуке за извршење слу-
жбених задатака, ако не користи превоз у организаци-
ји Војске или на други начин обезбеђен бесплатан 
превоз (месечна претплатна карта и сл.), припада 
новчано примање у висини трошкова превоза сред-
ствима јавног саобраћаја. 

12. Лицу из тачке 1. ове одлуке припада новчано 
примање у висини трошкова превоза када путује у 
земљи у вези са коришћењем: 

(1) редовног и наградног одсуства; 
(2) одсуства због приватних послова у случају смр-

ти супружника, детета, мајке, оца, брата или 
сестре; 

(3) боловања односно одсуства за опоравак; 
(4) школског односно семестралног распуста – ако 

је на школовању које траје десет или више 
месеци. 

13. Ученику односно кадету војношколских уста-
нова, ако не користи превоз у организацији Војске 
или на други начин обезбеђен бесплатан превоз (ме-
сечна претплатна карта и сл.), припада новчано при-
мање највише до висине цене месечне претплатне 
карте за јавни градски превоз за редован излазак у 
град и повратак из града. 

14. Породици лица из тачке 1. ове одлуке које 
погине или умре за време службе у Војсци Србије 
или умре у здравственој установи у коју је за време слу-
жбе у Војсци Србије упућено и задржано на лечењу и 
по престанку службе у Војсци Србије односно лицу ко-
је сахрани то лице, припада новчано примање. 

Новчано примање из става 1. ове тачке обухвата: 
(1) накнаду просечних (уобичајених) трошкова 

погребних услуга према спецификацији одго-
варајућег комуналног предузећа за: дрвени 
сандук и лимени сандук (ако је такав сандук 
неопходан), облачење умрлог, коришћење хлад-

њаче, покров, надгробни знак, превоз у месту 
сахране, ископавање и закопавање гроба и за-
куп (коришћење, уређење и одржавање) гроб-
ног места за пет година; 

(2) накнаду за остале издатке у вези са сахраном 
– у висини просечне зараде по запосленом у 
Републици Србији према последњем објавље-
ном податку републичког органа надлежног 
за статистику на дан када је наступио смртни 
случај. 

Новчано примање из става 1. ове тачке не припа-
да породици уколико се не одазове позиву да преу-
зме посмртне остатке умрлог односно погинулог или 
затражи да га јединица односно установа Војске Ср-
бије сахрани о трошку Војске Србије. 

15. На поступак за остваривање новчаних прима-
ња која се не исплаћују у месечном износу, сходно се 
примењују одредбе Правилника. 

16. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању новчаних примања 
војника, ученика и кадета војношколских установа и 
лица на другом стручном оспособљавању за официре и 
подофицире („Службени војни лист”, бр. 18/13, 26/14, 
25/16, 34/17, 11/18 и 30/18). 

17. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”, а приме-
њује се од 1. априла 2019. године. 

 
Број 244-13 
У Београду, 13.марта 2019. године 

Mинистар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

93. 

На основу члана 19. став 4. 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) и у 
складу са тач. 67. и 69. Правила службе Војске Срби-
је (ВК ПРС број 2-3 од 18. децембра 2015. године), 
начелник Генералштаба Војске Србије доноси 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА  
ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА 

1. Овом одлуком одређују се називи следећих вој-
них комплекса и војних објеката у Министарству од-
бране и Војсци Србије: 

(1) Гарнизон Београд 
Министарство одбране: 
– Касарна „Генерал Јован Мишковић”;  
– Касарна „Жарково”; 
– Војни комплекс „Кнеза Милоша”; 
– Војни комплекс „Устаничка”; 
– Војни комплекс „Бирчанинова”;  
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– Војни комплекс „Интернат Војне гимназије”; 
– Војни комплекс „Лисичји поток 1”; 
– Војни комплекс Војномедицинска академија;  
– Војни комплекс Војномедицински центар „Ка-

рабурма”;  
– Војни комплекс „Делиградска”;  
– Војни комплекс „Бели поток”; 
– Војни комплекс „Тадеуш Кошћушки”; 
– Војни комплекс „Бежанијска коса”; 
– Војни комплекс „Војни музеј”; 
– Војни комплекс Војнофилмски центар „Застава 

филм”; 
– Војни објекат „Торлак”; 
– Војни објекат Војномедицински центар „Сла-

вија”;  
– Војни објекат Војномедицински центар „Нови 

Београд”; 
– Војни објекат Војномедицински центар „Хит-

на помоћ”;  
– Војни објекат амбуланта „Церак”;  
– Војни објекат амбуланта „Бежанија”;  
– Војни објекат амбуланта „Бањица”;  
– Војни објекат „Галеб”;  
– Војни објекат „Звездара”;  
– Војни објекат „Звездара депаданс”;  
– Група војних објеката Централно складиште 

„Батајница”; 
– Војни објекат Економија „Сурчин”; 
– Војни објекат Ресторан „Кнежев лад”; 
– Војни објекат „Школска зграда Војне гимназије”;  
– Војни објекат „Фонд за социјално осигурање 

војних осигураника”; 
– Војни објекат Продавница војне одеће „Београд”; 
– Војни објекат „Војна књига” и Промотивни 

пункт Министарства одбране; 
– Група војних објеката „Техникум”;  
– Дом Војске Србије „Београд”; 

Војска Србије: 

– Касарна „Бањица 2”; 
– Касарна „Радован Медић”;  
– Касарна „Кнежевац”; 
– Касарна „Топчидер”; 
– Касарна „Мајор Милан Тепић”;  
– Касарна „Бањица”;  
– Касарна „Васа Чарапић”;  
– Касарна „Дедиње”;  
– Касарна „Мајор Драгутин Гавриловић”;  
– Војни аеродром „Батајница”;  
– Војни комплекс „Ушће”; 
– Војни комплекс „Војногеографски институт”;  
– Војни комплекс „Ливаде”; 
– Војни комплекс „Раља”;  
– Војни комплекс „Бубањ поток 2”;  

– Војни комплекс „Јабука”;  
– Војни комплекс „Ђушина”;  
– Војни комплекс „Кумодраж”;  
– Војни комплекс „Команда РВиПВО”;  
– Војни комплекс „Лисичји поток 2”;  
– Војни комплекс „Виктор Бубањ”;  
– Војни комплекс „Др Петар Марковић”; 
– Војни комплекс „Објекат 909-1 Стражевица”; 
– Војни комплекс Ваздухопловни завод „Мома 

Станојловић”; 
– Војни комплекс „Бубањ поток”;  
– Војни објекат „Устаничка 29”; 
– Војни објекат „Мајора Илића 1”;  
– Војни објекат „Булевар ЈНА 179”; 
– Војни објекат „П-61”;  
– Војни објекат „Космај”;  
– Војни објекат „Раковица брдо”;  
– Војни објекат „Бањички вис”;  
– Војни објекат „Објекат 909 Кнежевац”;  
– Војни објекат „Милош Бандић”;  
– Војни објекат „Батајница 2”; 
– Војни објекат „Цвећара”; 
– Војни објекат „Брестовник”;  
– Војни објекат „Пајково брдо”;  
– Војни објекат „Водичко брдо”;  
– Војни објекат „Бољевци”;  
– Војни објекат „Шимановци”;  
– Војни објекат „Прогар”;  
– Војни објекат „Остружница – сектор 1”;  
– Војни објекат „Добановци”;  
– Војни објекат „Стари Бановци”; 
– Војни објекат „Бождаревац”;  

(2) Гарнизонско место Панчево  
Војска Србије: 
– Касарна „Народни херој Стевица Јовановић”; 
– Касарна „Аеродром”;  
– Касарна „Растко Немањић”; 
– Војни објекат „Качарево 1”;  
– Војни објекат „Качарево 2”; 
– Дом Војске Србије ,,Панчево”; 

(3) Гарнизон Ниш 

Министарство одбране: 
– Касарна „Тврђава”;  
– Војни комплекс Војна болница „Др Владан 

Ђорђевић”;  
– Војни објекат „Шивара”;  

Војска Србије: 

– Касарна ,,Трећи пешадијски пук”;  
– Касарна „Књаз Михаило”;  
– Касарна „Стеван Синђелић”;  
– Касарна „Мија Станимировић”;  
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– Војни аеродром „Наредник – пилот Михајло 

Петровић”;  
– Војни комплекс ,,Дољевац”;  
– Војни комплекс ,,Буковик I и II”;  
– Војни комплекс ,,Барје Чифлик”;  
– Војни комплекс „Команда Копнене војске”; 
– Војни комплекс „Широке падине”; 
– Војни комплекс „Камаре”; 
– Војни комплекс „Доњи Комрен”; 
– Војни комплекс „Рујничка река”; 
– Војни комплекс „Пливачки базен Врежина”; 
– Војни комплекс „Шуматовац”; 
– Војни комплекс „Марково Кале”; 
– Војни објекат ,,Рујник”; 
– Војни објекат ,,Извор”; 
– Војни објекат ,,Вишеград”;  
– Војни објекaт ,,Божурато”;  
– Дом Војске Србије ,,Ниш”;  

(4) Гарнизон Нови Сад 

Министарство одбране: 
– Војни комплекс Војна болница „Нови Сад”;  
– Војни комплекс „Футошка”; 
– Војни објекат Економија „Нови мајур”; 
– Војни објекат Економија „Обровац”; 
– Војни објекат Економија „Младеново”; 
– Група војних објеката „Врањак”; 
– Група војних објеката „Гај и Гувниште”; 
– Група војних објеката Погон „Карађорђево”; 

Војска Србије: 
– Касарна „Југовићево”; 
– Касарна „Александар Берић”; 
– Касарна „Тврђава”; 
– Војни комплекс „Дунавска”; 
– Војни комплекс „Каменички пут бр. 1”;  
– Војни комплекс „Селиште”; 
– Војни комплекс „Ново Село код Поповића виле”; 
– Војни објекат ,,Фрушка гора”; 
– Војни објекат „М-1 Парагово”; 
– Војни објекат „Карађорђево”; 
– Дом Војске Србије ,,Нови Сад”; 

(5) Гарнизон Сремска Митровица 

Министарство одбране: 
– Војни објекат Економија „Грабовци”; 
– Војни објекат Економија „Рума”; 
– Група војних објеката Погон „Моровић”; 

Војска Србије: 
– Касарна „Бошко Палковљевић Пинки”; 
– Војни комплекс „Манђелос”; 
– Војни комплекс ,,Нова Пазова”; 
– Војни комплекс „Јазак”; 
– Војни комплекс „Лаћарак”; 

– Војни комплекс ,,Крушедол”; 
– Војни објекат „Бановачки друм”; 
– Војни објекат „Ђуре Ђаковића 51”; 
– Војни објекат „Манастир”; 
– Полигон „Никинци”;  

(6) Гарнизон Сомбор 
Војска Србије: 
– Касарна „Аеродром”; 
– Касарна „Народни херој Радивој Ћирпанов”;  

(7) Гарнизон Зрењанин 
Министарство одбране 
– Војни објекат Економија „Ковин”;  

Војска Србије: 
– Касарна „Народни херој Светозар Марковић 

Тоза”;  
– Војни аеродром ,,Ковин”; 
– Војни комплекс „Oрeшaц”; 
– Војни комплекс „Владимировац”;  
– Војни комплекс „Ечка”;  
– Војни комплекс „Силос”;  
– Војни комплекс ,,Чента”; 

(8) Гарнизон Зајечар 
Војска Србије: 
– Касарна „Никола Пашић”;  
– Касарна „Хајдук Вељко”;  
– Војни комплекс „Карбулово”;  
– Војни комплекс „Лубница”;  
– Војни комплекс „Кривул”;  

(9) Гарнизон Пожаревац 
Војска Србије: 
– Касарна „Иван Стефановић Срба”;  
– Касарна „Генерал Павле Јуришић Штурм”;  
– Војни комплекс „Дуваниште”;  
– Војни комплекс „Пескови”;  
– Војни комплекс „Забела”;  
– Војни комплекс „Вучак”;  
– Зграда „Команда  Поречка бб”; 

(10) Гарнизонско место Ћуприја 
Војска Србије: 
– Касарна ,,Миодраг Новаковић Џуџа”; 
– Војни комплекс „Пасуљанске ливаде”;  

(11) Гарнизон Краљево 

Министарство одбране: 
– Војни комплекс ,,Војвода Степа” Ужице; 
– Војни комплекс Хотел ,,Бели бор”;  
– Војни комплекс Хотел ,,Бреза”; 
– Војни комплекс Хотел „Оморика”; 

Војска Србије: 
– Касарна „Јован Курсула”; 
– Касарна „Рибница”; 
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– Војни аеродром „Морава”;  
– Војни комплекс „Богутовачка бања”;  
– Војни комплекс „Алваџиница”;  
– Војни комплекс „Грдица”;  
– Војни комплекс „Мрсаћ”;  
– Војни комплекс „Олга Јовичић Рита”; 
– Војни комплекс „Војна амбуланта Краљево”; 
– Војни комплекс „Јовац”;  
– Војни комплекс „Бресница”; 
– Војни комплекс „Цветни врх”; 
– Војни комплекс ,,Берановац”; 
– Војни комплекс ,,Жича”; 
– Војни комплекс „Карапанџа”; 
– Војни комплекс „Кремна”;  
– Војни објекат „Цветке”;  
– Војни објекат ,,Ужице”; 
– Војни објекат ,,Чигота”; 
– Војни објекат ,,Јанковић”; 
– Војни објекат ,,Тавник”; 
– Војни објекат „Шумска кућа”; 
– Војни објекат ,,Златибор”; 
– Техничко-ремонтни завод „Чачак”; 
– Дом Војске Србије ,,Краљево”; 

(12) Гарнизонско место Пожега 
Војска Србије: 
– Касарна „Петар Лековић”; 
– Касарна ,,Народни херој Владимир Владе Ра-

довановић”; 
– Војни комплекс ,,Јеминска стена”; 

(13) Гарнизон Ваљево 
Министарство одбране: 
– Војни комплекс „Брусница”;  
– Војни комплекс „Дринске дивизије”; 

Војска Србије: 
– Касарна „Војвода Живојин Мишић”;  
– Војни комплекс „Боговађа”;  
– Војни објекат „Маљен”;  
– Војни комплекс „Седлари”; 
– Војни објекат „Белошевац”;  
– Војни објекат „Бело поље”; 
– Војни објекат „Причевић”;  

(14) Гарнизонско место Горњи Милановац 
Војска Србије: 
– Касарна ,,Војвода Радомир Путник”; 
– Војни комплекс ,,Брђани”; 
– Војни комплекс ,,Луњевица 2”; 
– Војни комплекс ,,Луњевица”; 
– Спортско-рекреативни војни објекат „Рајац”; 

(15) Гарнизон Крушевац 
Војска Србије: 
– Касарна „Цар Лазар”;  

– Касарна „Расина”;  
– Војни комплекс „Равњак”; 
– Војни комплекс „Пакашница”; 
– Војни комплекс „Стражарац”;  

(16) Гарнизон Лесковац 
Војска Србије: 
– Касарна „Војвода Петар Бојовић”; 
– Касарна „Јабланица”;  
– Војни комплекс „Пржине”; 
– Војни комплекс „Грабовница”;  
– Војни комплекс „Међа”;  
– Војни комплекс „Рударе”; 
– Војни објекат ,,Влајна”; 
– Зграда гарнизонске амбуланте „Лесковац”;  
(17) Гарнизон Врање 
Војска Србије: 
– Касарна „Први пешадијски пук књаза Милоша 

Великог”; 
– Касарна „1300 каплара”; 
– Касарна „Власина”; 
– Војни комплекс „Доњи Вртогош”; 
– Војни комплекс „Власинско језеро”;  
– Војни комплекс „Власина одмаралиште”;  
– Војни комплекс „Влашки до”; 
– Војни комплекс „Вртогош”; 
– Војни објекат ,,Китка”; 
– Војни објекат „Резервоар”;  
– Војни објекат „Каптажа”;  
– Војни објекат „Прекидна комора”; 
– Дом Војске Србије ,,Врање”;  

(18) Гарнизонско место Бујановац 
Војска Србије: 
– База „Jуг”; 
– Војни комплекс „Боровац”; 

(19) Гарнизон Шабац 
Министарство одбране: 
– Војни комплекс Погон „Шабац”;  
Војска Србије: 
– Касарна „Церски јунаци”;  
– Војни комплекс ,,29. новембар”;  
– Војни комплекс „Посавље”; 
– Војни комплекс „Леније”; 
– Војни објекат „Цер”; 
– Војни комплекс „Десић”; 
– Војни комплекс „Мачвански партизански одред”; 

(20) Гарнизон Лозница 
Војска Србије 
– Касарна „Клупци”;  

(21) Гарнизон Бачка Топола 
Војска Србије: 
– Касарна „Бачка”; 
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– Војни комплекс „Салаш”; 
– Војни комплекс „Шумице”; 
(22) Гарнизон Крагујевац 
Министарство одбране 
– Војни комплекс „Медна”;  
Војска Србије: 
– Касарна ,,Војвода Радомир Путник”; 
– Касарна „Народни херој Милан Благојевић”; 
– Касарна „Генерал Живко Павловић”;  
– Војни комплекс ,,Церовац”;  
– Војни комплекс ,,Бивша Команда оперативних 

снага”;  
– Војни комплекс „Дивостин”; 
– Војни комплекс ,,Лесковац”;  
– Војни комплекс „Сугубина”;  
– Војни објекат „Др Михајлo Илић”; 
– Војни објекат „Страгари”;  
– Војни објекат ,,Црни врх”; 
(23) Гарнизон Рашка 
Министарство одбране 
– Војни комплекс „51. скијашки полигон Копао-

ник”;  
Војска Србије: 
– Касарна „Стефан Немања”;  
– Војни комплекс „Рвати”; 
– Војни комплекс „Заставник Војислав Митић”; 
– Војни објекат ,,Јадовник”; 
– Војни објекат „Копаоник”; 
– Дом Војске Србије „Рашка”; 
(24) Гарнизонско место Нови Пазар 
Војска Србије: 
– Касарна „Рифат Бурџевић Тршо”; 
– Војни комплекс „Избице”; 

(25) Гарнизон Прокупље 
Војска Србије: 
– Касарна „Ратко Павловић Ћићко”; 
– Војни комплекс „Умац база”;  
– Војни комплекс „Појате”; 
– Војни комплекс „Ново Село”; 
– Војни објекат „Ајдановац”; 
– Војни објекат ,,Јастребац”;  

(26) Гарнизонско место Куршумлија 
Војска Србије: 
– Касарна „Топлички устанак”; 
– Војни комплекс ,,Мирничка река”; 
– Војни комплекс „Лазови”; 
– Војни комплекс „Пепељевац”; 
– Војни комплекс „Баћоглава”; 
– Војни објекат ,,Соколов вис”. 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлукa о одређивању назива војних комплекса 
(„Службени војни лист”, број 25/18). 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 

 
Број 03/7-174 
У Београду, 18. марта 2019. године 

Начелник 
генерал-потпуковник 
Милан Мојсиловић, с. р. 

 
94. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-228 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. 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  

санитетском мајору  
КОМАТИНА Душана НЕНАДУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
95. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-238 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 22. 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 потпуковнику  
МИЦИЋ Божидара АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

96. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-253 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. 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 финансијске службе 
СПАСЕСКИ Радована КИРУ.  

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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97. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-255 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 27. 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 оклопних јединица 
СПАСИЋ Милорада ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

98. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-258 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. 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 оклопних јединица 
САВИЋ Милорада ДАЛИБОРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
99. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-265 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. МАРТА 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 телекомуникација 
ЈОВАНОВИЋ Срећка ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

100. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-266 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. МАРТА 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 техничке службе 
ЈАРИЋ Војина ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

101.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-270 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. МАРТА 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 
СТОЈАДИНОВИЋ Предрага АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

102.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-271 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. МАРТА 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 авијације 
ЂОРЂЕВИЋ Животе МИЛОВАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

103.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-272 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. МАРТА 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 техничке службе 
МАКСИМОВИЋ Драгољуба СЛАВИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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104.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-273 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. МАРТА 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  

потпоручнику информатичке службе 
БЛАГОЈЕВИЋ Радула АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

105.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-274 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 11. МАРТА 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 
ЧЕКАНАЦ Мирка РАДОВАНУ. 

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