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506. 
На основу члана 71. став 1. Закона о одбрани („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), члана 37. став 6. Закона 
о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 
49/19), и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – 
др. закон), 

Влада доноси 
 

У Р Е Д Б У1 
о условима и начину остваривања 
научноистраживачке делатности  

у области одбране 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом уредбом се уређују научноистраживачке обла-
сти од значаја за одбрану, ближи услови и начин оства-
ривања научноистраживачке делатности у области од-
бране, положај истраживача, у погледу особености веза-
них за циљеве и природу истраживања од значаја за од-
брану, вођење евиденције, као и својинска права на ре-
зултатима истраживања. 

Члан 2. 

Научноистраживачка делатност у области одбране 
је организован и систематски рад научноистраживачких 
организација и војних установа из Министарства одбра-
не и Војске Србије, који се предузима са циљем оствари-
вања основних, примењених и развојних истраживања, 
ради стицања нових научних сазнања у функцији раз-
воја и јачања система одбране. 

Члан 3. 

Научноистраживачка делатност у области одбране 
остварује се кроз реализацију: научноистраживачког рада 
у основним, примењеним и развојним истраживањима 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 104 од 31. 
јула 2020. године.  

у научним областима од значаја за развој система од-
бране; задатака инвентивне делатности и оспособља-
вањем кадра за научноистраживачки рад. 

Научноистраживачки рад у основним истражива-
њима се обавља ради стицања и унапређивања научних 
сазнања, за потребе примењених и развојних истражи-
вања. 

Научноистраживачки рад у примењеним истражи-
вањима се обавља са циљем изналажења решења за кон-
кретне проблеме, усмерене ка специфичним циљевима, 
непосредној примени или решењу, који могу бити фи-
нални производ или процес ради унапређења ефикасно-
сти система одбране. 

Научноистраживачки рад у развојним истраживањи-
ма се обавља ради развоја нових и унапређења постоје-
ћих средстава наоружања и војне опреме и других сред-
става на употреби у Војсци. 

Инвентивна делатност се обавља ради стварања, при-
јављивања, заштите и прихватања иновација од значаја 
за одбрану. Оспособљавање кадра за научноистраживач-
ки рад се обавља са циљем остваривања задатака науч-
ноистраживачке делатности од значаја за развој система 
одбране. 

II. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОБЛАСТИ  
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

Члан 4. 

Посебни циљеви научноистраживачке делатности 
у области одбране су: 

1) развој науке и војног образовања ради јачања си-
стема одбране; 

2) очување и развој укупних научноистраживачких 
потенцијала у области одбране (научноистражи-
вачких организација и војних установа из области 
одбране и Војске Србије, научноистраживачког 
кадра и научноистраживачке инфраструктуре); 

3) развој нових одбрамбених технологија и обезбе-
ђивање конкурентности производа одбрамбене 
индустрије на домаћем и светском тржишту; 

4) организовано и систематско оспособљавање науч-
ноистраживачког кадра и подстицање за укључи-
вање у домаћи и међународни истраживачки про-
стор; 
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5) успостављање домаће и међународне научно-обра-

зовне сарадње ради бржег укључивања у светски 
научноистраживачки простор; 

6) усмеравање система одбране ка иновационом раду 
у циљу стварања нових и усавршавања постоје-
ћих средстава за потребе одбране. 

Члан 5. 

Научноистраживачка делатност од значаја за раз-
вој система одбране, остварује се у научним областима: 

1) природно-математичких наука за потребе развоја 
и примене нових метода у криптологији и зашти-
ти информација, примена гео-наука за потребе 
развоја и усавршавања геотопографског обезбе-
ђења, за развој нових експлозива и погонских ма-
теријала и истраживања у области атомско-би-
олошко-хемијске одбране и маскирне заштите; 

2) техничко-технолошких наука за потребе истра-
живања и развоја средстава наоружања и војне 
опреме и развоја одбрамбених технологија, истра-
живања и развоја средстава и система за крипто-
заштиту информација, истраживања у области 
анализе и заштите од компромитујућег електро-
магнетног зрачења, софтверског, војноелектрон-
ског, војномашинског, логистичког, саобраћајног 
и геодетског инжењерства; 

3) друштвених и хуманистичких наука за потребе 
истраживања посебних аспеката безбедносних, 
одбрамбених и економских интереса Републике 
Србије; 

4) медицинских наука за потребе истраживања по-
следица дејстава нуклеарно-хемијско-биолошких 
и других оружја и еколошких фактора на биоло-
шке системе, проучавање поступака и средстава 
за њихову заштиту, као и мере за побољшање здра-
вља и рехабилитацију припадника Војске Србије 
и организовање њихове здравствене заштите у 
миру и рату. 

III. УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ 

Члан 6. 

Научноистраживачка организација у области одбране, 
може се основати, ако испуњава следеће услове: 

1) има програм научноистраживачког рада; 
2) располаже потребним научноистраживачким ка-

дром за потребе реализације истраживања од зна-
чаја за одбрану; 

3) има одговарајући простор, опрему и друга сред-
ства за остваривање истраживања од значаја за од-
брану; 

4) има програм развоја научноистраживачког под-
млатка; 

5) има обезбеђене услове за коришћење научно-ин-
формативне и библиотечке документације; 

6) има обезбеђена финансијска средства за реализа-
цију научноистраживачких задатака. 

Члан 7. 

Научноистраживачке организације у области од-
бране подносе захтев за акредитацију Одбору за акре-
дитацију научноистраживачких организација преко Ми-
нистарства одбране. 

Одбор за акредитацију научноистраживачких ор-
ганизација вреднује квалитет и ефикасност научнои-
страживачког рада научноистраживачке организације 
у области одбране, у складу са законом којим се уређује 
научноистраживачка делатност. 

Научноистраживачке организације у области одбране 
које испуњавају услове за акредитацију уписују се у Ре-
гистар научноистраживачких организација, који се води 
у министарству надлежном за науку и у Регистар науч-
ноистраживачких организација у Министарству одбране 
и Војсци Србије. 

Члан 8. 

Научноистраживачку делатност у научним областима 
од значаја за развој система одбране могу остваривати: 

1) Научноистраживачке организације у Министар-
ству одбране и Војсци Србије које су акредито-
ване у складу са законом којим се уређује науч-
ноистраживачка делатност и уписане у Регистар 
научноистраживачких организација и у Регистар 
научноистраживачких организација у Министар-
ству одбране и Војсци Србије; 

2) Војне високошколске установе које су акреди-
товане у складу са законом којим се уређује науч-
ноистраживачка делатност и уписане у Регистар 
научноистраживачких организација и у Регистар 
научноистраживачких организација у Министар-
ству одбране и Војсци Србије; 

3) Војне установе, које су основане и обављају де-
латност по прописима из области одбране, ако 
постоје потребе за основним, примењеним и раз-
војним истраживањима у одговарајућој научној 
области, које се не могу задовољити коришћењем 
услуга постојећих научноистраживачких орга-
низација уписаних у Регистар научноистражи-
вачких организација; 

4) Истраживачи и студенти докторских студија за-
послени у Министарству одбране и Војсци Ср-
бије. 

На унутрашњу организацију и руковођење научнои-
страживачких организација и војних високошколских 
установа у области одбране, примењују се прописи којима 
се уређује организација, унутрашње уређење и система-
тизација формацијских места. 

Члан 9. 

Научноистраживачке организације из члана 8. став 1. 
тачка 1) ове уредбе могу бити: научни институти и ис-
траживачко-развојни институти (у даљем тексту: инсти-
тути). 

Институти у извршавању основне делатности оба-
вљају научноистраживачки рад кроз основна, примењена 
и развојна истраживања која су у функцији: истраживања 
и развоја нових и модернизације постојећих средстава 
наоружања и војне опреме; развоја нових метода испи-
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тивања и оцењивања квалитета наоружања и војне опре-
ме и других техничких производа; развоја геотопограф-
ског материјала за потребе Министарства одбране и Вој-
ске Србије и других корисника у Републици Србији и ис-
траживања посебних аспеката безбедносних и одбрам-
бених интереса Републике Србије. 

Остварујући научну и стручну делатност, институти: 
1) учествују у основним, примењеним и развојним 

истраживањима ради остваривања програма од 
општег интереса за Републику Србију; 

2) доприносе обезбеђењу сталног унапређења науч-
ног и стручног стваралаштва за потребе одбране; 

3) учествују у трансферу знања и технологија; 
4) доносе и реализују програм развоја и усавршавања 

научноистраживачког кадра; 
5) доносе и реализују програм издавачке делатно-

сти; 
6) доносе и реализују програм развоја библиотечко- 

-информационе делатности; 
7) учествују у реализацији студија са високошкол-

ским установама у складу са прописима о висо-
ком образовању; 

8) организују курсеве, семинаре, обуку и друге ви-
дове стручног усавршавања; 

9) остварују сарадњу са другим институцијама у 
земљи и иностранству у реализацији домаћих и 
међународних програма научноистраживачке де-
латности; 

10) организују и одржавају научне и стручне скупове 
из научних области којима се баве. 

Поред остваривања задатака из ст. 2. и 3. овог члана, 
институти обављају следеће стручне задатке: 

1) израђују, оверавају и чувају техничку документа-
цију за средства из области за које су основани и 
обављају основну делатност; 

2) учествују у изради стандарда, прописа о квали-
тету производа наоружања и војне опреме и дру-
гих аката стандардизације; 

3) учествују у суштинским испитивањима поверљи-
вих проналазака и техничких унапређења од зна-
чаја за одбрану; 

4) пружају стручну помоћ у производњи, одржавању, 
методама испитивања и контроли квалитета, као 
и при увозу и извозу средстава наоружања и војне 
опреме; 

5) учествују у истраживањима развоја војне про-
фесије и војних организационих система ради 
унапређења безбедносних и одбрамбених инте-
реса Републике Србије; 

6) учествују у истраживањима традиције и примене 
искустава из прошлости са циљем одбране на-
ционалних интереса и јачање морала. 

Поред послова за које су основани, институти могу 
обављати и послове којима се комерцијализују резултати 
научноистраживачког рада из свог делокруга, у складу 
са прописима о одбрани и Војсци Србије. 

Члан 10. 

Институте оснива и укида Влада на предлог Мини-
старства одбране, у складу са потребама система одбране 

и условима утврђеним законом којим се уређује научно-
истраживачка делатност. 

Систематизацију института утврђује министар од-
бране у складу са прописима којима се уређује област 
организације и унутрашњег уређења и систематизације 
радних места. 

Статутом института уређују се: делатност, задаци, 
организовање научног и развојног рада, састав научног 
већа, начин избора, именовања и опозива, односно раз-
решења и одговорност чланова већа, задаци и рад науч-
ног већа, образовање и рад комисија научног већа, однос 
научног већа и других органа института и друга питања 
организовања и рада у складу са законом којим се уре-
ђује научноистраживачка делатност. 

Орган института је директор, а научни орган ин-
ститута је Научно веће. 

Члан 11. 

Институтом руководи директор, односно начелник, 
кога поставља и разрешава министар одбране уз прет-
ходно прибављено мишљење Научног већа института. 
За директора, односно начелника института може бити 
именовано лице у научном или наставном звању. 

Директор, односно начелник института: 
1) доноси статут института, уз сагласност министра 

одбране; 
2) руководи радом института; 
3) планира рад основних организационих јединица 

института, пружа стручна упутства, координира 
и надзире њихов рад; 

4) спроводи кадровску политику института у складу 
са прописима у области одбране и Војске Србије 
и планира реализацију свих области истраживања 
и развоја; 

5) организује научно-стручну сарадњу са установама 
и организацијама у земљи и иностранству; 

6) доноси акт о поступку за стицање научних, истра-
живачких и стручних звања у институту и друга 
општа акта института; 

7) врши и друге послове у складу са законом и ста-
тутом. 

Члан 12. 

Војне високошколске установе из члана 8. став 1. 
тачка 2) ове уредбе обављају научноистраживачку де-
латност у складу са законом којим се уређује научнои-
страживачка делатност. 

Војне високошколске установе у оквиру делатно-
сти високог образовања обављају научноистраживачки 
рад који је у функцији реализације и унапређења образо-
вања у систему одбране. 

IV. ПОЛОЖАЈ ИСТРАЖИВАЧА  
У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ 

Члан 13. 

Истраживач у области одбране јесте лице са најмање 
високом стручном спремом, односно са најмање заврше-
ним основним академским студијама, које ради на науч-
ноистраживачким задацима од значаја за развој система 



Страна 508 – Број 32 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 18. август 2020.

 
одбране и које је изабрано у звање, у складу са законом 
којим се уређује научноистраживачка делатност. 

На права, обавезе и дужности истраживача запо-
слених у научноистраживачким организацијама, војним 
високошколским установама и војним установама Ми-
нистарства одбране и Војске Србије, из члана 8. став 1. 
тач. 1), 2) и 3) ове уредбе, примењују се прописи ко-
јима се уређују Војска Србије и одбрана. 

Члан 14. 

Истраживачи у области одбране у зависности од 
остварених резултата у научноистраживачком раду, 
могу стећи: научна, истраживачка и стручна звања у 
складу са законом којим се уређује научноистражи-
вачка делатност. 

Члан 15. 

На поступак избора, трајање звања и поступак реи-
збора истраживача у области одбране у научно, истра-
живачко и стручно звање, примењују се закон којим се 
уређује научноистраживачка делатност, подзаконски 
прописи којима се уређује поступак и начин вредно-
вања и квантитативно исказивање научноистраживач-
ких резултата истраживача и акт института и војних ви-
сокошколских установа о поступку за стицање научних, 
истраживачких и стручних звања. 

Члан 16. 

Истраживачи у области одбране могу учествовати 
у реализацији научноистраживачких пројеката за које 
је утврђен одређени степен тајности у складу са законом 
којим се уређује тајност података и на које се примењују 
одговарајуће мере заштите у складу са утврђеним степе-
ном тајности. 

Резултати научноистраживачког рада из става 1. 
овог члана не могу се јавно публиковати без одобрења 
надлежног старешине. 

Члан 17. 

Начин вредновања и квантитативног исказивања 
научноистраживачких резултата истраживача оства-
рених у реализацији научноистраживачких пројеката, 
за које је утврђен степен тајности „Државна тајна” и 
„Строго поверљиво”, који се јавно не могу публиковати, 
ради избора у стручна звања, спроводи се у складу са 
општим актом институције из члана 8. став 1. тач. 1), 2) 
и 3) ове уредбе. 

У поступку вредновања резултата истраживача из 
става 1. овог члана, примењују се опште и посебне мере 
заштите у складу са законом којим се уређује тајност 
података, ради заштите тајних податка садржаних у 
резултатима рада који се вреднују. 

V. ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ  
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 18. 

Планирање научноистраживачке делатности у систе-
му одбране заснива се на документима краткорочног 
и средњорочног планирања, у складу са прописима којим 
се уређује планирање развоја система одбране. 

Министарство одбране је носилац израде планова 
научноистраживачке делатности у складу са потребама 
система одбране. 

Члан 19. 

Израда и реализација научноистраживачких про-
јеката за потребе одбране, може се поверити научнои-
страживачким установама у Републици Србији, у слу-
чају када Министарство одбране и Војска Србије не рас-
полажу сопственим капацитетима, осим ако због посеб-
них разлога војне природе не могу да се ангажују те уста-
нове. 

За израду пројеката из става 1. овог члана, Мини-
старство одбране са научноистраживачким установама 
закључује уговор о међусобним правима, обавезама, на-
чину коришћења резултата и финансирања пројеката од 
значаја за одбрану. 

Члан 20. 

Правна лица која врше научноистраживачку делат-
ност у областима од значаја за одбрану, обавезна су да 
резултате својих истраживања доставе Министарству од-
бране, у складу са законом којим се уређују посебна права 
и обавезе правних лица у одбрани. 

Министарство одбране може одобрити коришћење 
резултата истраживања из става 1. овог члана само за по-
требе одбране. 

Члан 21. 

Институције из члана 8. став 1. тач. 1), 2) и 3) ове 
уредбе, могу да сарађују са акредитованим научноистра-
живачким или образовно-научним установама ван систе-
ма одбране. 

Сарадња са иностраним научноистраживачким или 
образовно-научним установама реализује се уз претходну 
сагласност министра одбране. 

Облици сарадње из става 1. овог члана односе се на: 
образовање заједничких истраживачких тимова и за-
једничко учешће у реализацији домаћих и међународ-
них научноистраживачких пројеката, пројеката са при-
вредом, заједничком коришћењу научноистраживачке, 
лабораторијске и друге инфраструктурне опреме, на-
бавку и коришћење научних публикација и остале об-
лике сарадње. 

Међусобна права и обавезе у остваривању сарадње 
из ст. 1. и 2. овог члана уређују се уговором. 

Члан 22. 

Послове у вези са планирањем, организовањем, спро-
вођењем, развојем и финансирањем научноистраживачке 
делатности од значаја за одбрану врши Министарство 
одбране. 

У обављању послова из става 1. овог члана Мини-
старство одбране: 

1) предлаже Влади политику у области научнои-
страживачке делатности од значаја за одбрану у 
сарадњи са министарством надлежним за науку; 

2) прати и подстиче развој научноистраживачке 
делатности од значаја за одбрану; 
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3) израђује планове научноистраживачке делатно-

сти; 
4) расподељује финансијска средства намењена за 

финансирање задатака научноистраживачке де-
латности и контролише њихово коришћење; 

5) води Регистар научноистраживачких организа-
ција у Министарству одбране и Војсци Србије и 
Регистар истраживача у Министарству одбране 
и Војсци Србије; 

6) спроводи промоцију и популаризацију науке и 
остварених научнотехнолошких резултата из обла-
сти одбране; 

7) остварује међународну сарадњу у области науч-
ноистраживачке делатности; 

8) врши надзор над применом прописа о научнои-
страживачкој делатности од значаја за одбрану; 

9) обавља и друге послове у складу са законским 
прописима. 

Начин организовања, планирања, спровођења и раз-
вој научноистраживачке делатности у Министарству 
одбране и Војсци Србије, под условима прописаним 
законом којим се уређује научноистраживачка делат-
ност, ближе уређује министар одбране. 

Члан 23. 

Средства за финансирање научноистраживачке де-
латности у систему одбране обезбеђују се из: 

1) буџета Републике Србије; 
2) сопствених прихода Министарства одбране; 
3) Буџетског фонда за потребе војног образовања и 

војне научноистраживачке делатности и Буџет-
ског фонда за наоружање и војну опрему; 

4) донација; 
5) других извора, у складу са законом. 

Члан 24. 

Научноистраживачке организације, војне високо-
школске установе и истраживачи у Министарству од-
бране и Војсци Србије, из члана 8. став 1. тач. 1), 2) и 4) 
ове уредбе, део средстава за финансирање научноистра-
живачких пројеката могу остварити путем пројектног 
финансирања од стране министарства надлежног за 
науку у складу са законом којим се уређује научноистра-
живачка делатност. 

VI. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 25. 

Министарство одбране води евиденцију научноистра-
живачких организација, војних високошколских уста-
нова и војних установа из члана 8. став 1. тач. 1), 2) и 3) 
ове уредбе, које остварују научноистраживачку делат-
ност у научним областима од значаја за одбрану (Реги-
стар научноистраживачких организација у Министарству 
одбране и Војсци Србије) и евиденцију истраживача 
у Министарству одбране и Војсци Србије (Регистар ис-
траживача у Министарству одбране и Војсци Србије). 

Облик, садржај и начин вођења регистара из става 1. 
овог члана, као и поступак уписа и брисања из тих ре-
гистара ближе уређује министар одбране. 

VII. СВОЈИНСКА ПРАВА НА 
РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА 

Члан 26. 

Резултати истраживања који су настали из научно-
истраживачких пројеката у научним областима од зна-
чаја за развој система одбране, који су финансирани сред-
ствима из буџета Републике Србије опредељених за фи-
нансирање одбране, припадају Министарству одбране. 

Резултати истраживања из става 1. овог члана об-
ухватају сва материјална и нематеријална добра про-
истекла из пројеката који су финансирани средствима 
из буџета Републике Србије опредељених за финанси-
рање одбране. 

Члан 27. 

Када је резултат истраживања финансиран сред-
ствима из буџета Републике Србије опредељених за 
финансирање одбране, у виду проналаска (патент и мали 
патент), право на њихову заштиту има Министарство од-
бране, односно научноистраживачке организације, висо-
кошколске установе и војне установе из члана 8. став 1. 
тач. 1), 2) и 3) ове уредбе, у којима је проналазак на-
стао, а проналазач има право да у том својству буде на-
веден у пријави за признање патента, списима, регистри-
ма и публикацијама о проналаску. 

Уколико је патент или мали патент економски иско-
ришћаван, проналазач из става 1. овог члана има право 
на накнаду у зависности од економског искоришћавања, 
што се регулише уговором. 

Када је резултат истраживања финансиран средстви-
ма из буџета Републике Србије опредељених за финан-
сирање одбране, поверљиви проналазак (поверљиви па-
тент и поверљиви мали патент), право на њихову заштиту 
има Министарство одбране, а проналазач има право 
да у том својству буде наведен у пријави за признање 
патента, списима, регистрима и публикацијама о прона-
ласку. 

Проналазачу из става 3. овог члана припада право на 
накнаду у складу са прописима којима се уређује патентна 
заштита поверљивих проналазака. 

Када је више учесника у пројекту створило прона-
ласке из ст. 1. и 3. овог члана, висина накнаде из ст. 2. и 4. 
овог члана зависи од појединачног доприноса у ства-
рању проналаска, а ако се појединачни доприноси не 
могу утврдити, тада сви учесници имају право на под-
једнаке делове. 

Члан 28. 

Учесник у научноистраживачком пројекту од зна-
чаја за развој система одбране, који је финансиран сред-
ствима из буџета Републике Србије опредељених за фи-
нансирање одбране, који створи проналазак који је у 
директној вези са пројектом, нема право да исти об-
јави нити да га на било који други начин учини до-
ступним јавности, док Министарство одбране одно-
сно научноистраживачке организације, војне високо-
школске установе и војне установе из члана 8. став 1. 
тач. 1), 2) и 3) и правна лица из члана 20. ове уредбе, 
у којима је проналазак настао не поднесу пријаву па-
тента односно малог патента. 
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Ако Министарство одбране односно научноистра-

живачке организације, војне високошколске установе 
и војне установе из члана 8. став 1. тач. 1), 2) и 3) и правна 
лица из члана 20. ове уредбе, у којима је проналазак 
настао у року од 60 дана не обавесте проналазача да 
имају намеру да поднесу пријаву патента односно ма-
лог патента или га обавесте да не желе да поднесу та-
кву пријаву, проналазач има право да поднесе пријаву 
патента односно малог патента на своје име. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

Министар одбране ће прописе из чл. 22. и 25. ове 
уредбе донети у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове уредбе. 

До доношења прописа из става 1. овог члана, приме-
њују се Правилник о научној делатности у Савезном 
министарству за одбрану и Војсци Југославије („Слу-
жбени војни лист”, број 9/01), Правилник о регистру 
истраживача и приправника у војним научним устано-
вама, војним истраживачко-развојним јединицама и ви-
соким војним школама („Службени војни лист”, бр. 3/96 
и 8/01) и Правилник о регистру војних научних уста-
нова и војних истраживачко-развојних јединица („Слу-
жбени војни лист”, бр. 3/96 и 8/01). 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

05 број 110-6124/2020 
У Београду, 30. јула 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

 

На основу члана 111a Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – 
др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон), на предлог Министарства одбране, 
Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К  

1. Даје се сагласност на Правилник о допуни Пра-
вилника о решавању стамбених потреба у Министарству 
одбране и Војсци Србије, број 1490-89/18 од 30. јула 2020. 
године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Мини-
старству одбране. 

 
05 Број: 110-6132/2020 

У Београду, 30. јула 2020. године 

Влада 

Председник 
Ана Брнабић, с.р. 

507. 
На основу члана 111a 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, уз сагла-
сност Владе, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РЕШАВАЊУ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о решавању стамбених потреба у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 32/19), после члана 37. додаје се нови члан 37а, 
који гласи:  

„Члан 37а 

За лице којем је донето решење о давању стана на 
привремено коришћење за службене потребе, у својини 
Републике Србије, корисника Министарства одбране, 
чије је коришћење везано за вршење одређених послова, 
службених дужности и функција, а који је за ту намену 
прибавило Министарство одбране, Стамбена комисија 
ће по пријему захтева прибавити писано изјашњење Ге-
нералштаба Војске Србије или помоћника министра од-
бране за људске ресурсе, уколико је лице корисник стана 
из састава Министарства одбране, да ли постоји потреба 
за коришћење конкретног стана за службене потребе, као 
и од организационе јединице Министарства одбране над-
лежне за инфраструктуру о статусу стана и, под условима 
предвиђеним овим правилником, донети решење о дава-
њу стана у закуп на неодређено време. 

У припреми писаног изјашњења о статусу стана из 
става 1. овог члана организациона јединица Министар-
ства одбране надлежна за инфраструктуру ће, на основу 
добијеног захтева заинтересованог лица и писаног изја-
шњења Генералштаба Војске Србије односно помоћника 
министра одбране за људске ресурсе, да не постоји по-
треба за коришћењем конкретног стана за службене по-
требе, предложити промену намене стана у стан у закуп 
на неодређено време, о чему одлуку доноси министар од-
бране.  

Лицу ће се донети решење о давању стана у закуп 
по основу става 1. овог члана без обзира на припадајућу 
структуру стана одређену чланом 17. овог правилника, 
а организациона јединица Министарства одбране надле-
жна за инфраструктуру закључиће уговор о закупу стана 
на неодређено време. 

Лицу које има на коришћењу стан по основу закупа 
на неодређено време из стамбеног фонда Министарства 
одбране и Војске Србије и који је по структури мањи од 
стана који му припада по одредбама овог правилника 
или има неодговарајући стан у својини, стечен по основу 
радног односа, може се доделити стан из става 2. овог 
члана, под условом да стан који има у закупу односно у 
својини врати у стамбени фонд Министарства одбране 
и Војске Србије, на начин прописан одредбом члана 20. 
овог правилника.” 
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Члан 2. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, об-
јављује се у „Службеном војном листу” и ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања. 

 
Број 1490-89/18 
У Београду, 30. јула 2020. године 

Министар одбране  
Александар Вулин, с. р. 

508. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-153  

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 3. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 6) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин пешадијског заставника  
старији водник прве класе 
ПЕШИЋ Томислава ЧАСЛАВ. Унапређује се са даном 
16. јуна 2020. године; 
у чин пешадијског старијег водника прве класе 
старији водник  
СТАМЕНКОВИЋ Властимира ИВАН. Унапређује се са 
даном 20. маја 2020. године; 
у чин пешадијског водника прве класе 
водник  
МИЛОШЕВИЋ Милана СЛОБОДАН. Унапређује се са 
даном 21. маја 2020. године; 
у чин артиљеријског заставника 
старији водници прве класе:  
ЂОКИЋ Радована ДЕЈАН. Унапређује се са даном 17. 
јуна 2020. године; 
ПЕТРОВИЋ Величка ДРАГАН. Унапређује се са даном 
21. маја 2020. године; 
у чин артиљеријског водника прве класе 
водник  
ВЛАЈКОВИЋ Мирослава ВЛАДИМИР. Унапређује се 
са даном 21. маја 2020. године; 
у чин заставника оклопних јединица 
старији водник прве класе  
ЖАРКОВИЋ Тихомира ГОРАН. Унапређује се са да-
ном 9. јуна 2020. године;  
у чин старијег водника прве класе оклопних јединица 
старији водник 
ВАСКОВИЋ Свете ДРАГАН. Унапређује се са даном 
4. јуна 2020. године; 
у чин заставника речних јединица 
старији водник прве класе 
ГРЕГОРШЕК Владимира МИРО. Унапређује се са даном 
21. априла 2020. године; 

у чин старијег водника прве класе телекомуникација 
старији водник  
МЛАДЕНОВИЋ Радивоја ИВАН. Унапређује се са даном 
26. маја 2020. године; 
у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
ЧАВИЋ Момчила МИРОСЛАВ. Унапређује се са даном 
18. јуна 2020. године; 
у чин старијег водника прве класе техничке службе 
старији водници: 
ЕСАТОВИЋ Милана ЕМИЛ. Унапређује се са даном 
20. децембра 2019. године; 
РАКИЋ Миломира НЕБОЈША. Унапређује се са даном 
17. јуна 2020. године. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

509. 
Н А Р Е Д Б А  број 8007-1  

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
ЗИНДОВИЋ Милована РАНКУ. 

 
Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

510. 
Н А Р Е Д Б А  број 440-1  

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 23. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
РАДИВОЈЕВИЋ Душана ВИДОЈУ. 

 
Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 
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511. 

Н А Р Е Д Б А  број 2716-1  
КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 

ОД 7. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
САВОВИЋ Милета РАДОЈУ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

512. 
Н А Р Е Д Б А  број 3478-1  

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 12. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
ПАУНОВИЋ Десимира ГОРАНУ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 

513. 
Н А Р Е Д Б А  број 3603-1  

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 19. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 10/19, 16/19 и 14/20) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику телекомуникација 
РАДОВАНОВИЋ Драги ВЛАДИЦИ. 
 

Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 
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