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БРОЈ 31 Београд, 23. децембар 2016. ГОДИНА СХХХV
Цена овог броја је 200 динара

Годишња претплата је 7.298 динарa
  

 

320. 
На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 

88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 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 и 44/14), на предлог Министарства одбране, 

Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К  

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о платама професионалних припад-
ника Војске Србије Број: 1104-10 од 13. децембра 2016. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране. 

05 Број: 110-12078/2016 
У Београду, 15. децембра 2016. године 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Вучић, с. р. 

 
На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 

116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), министар одбране доноси 

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

ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о платама професионалних припадника Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 28/11, 
18/13 – др. правилник, 15/14, 28/14, 31/15, 38/15 и 24/16), у члану 15, самостални члан, којим је утврђен рок 
ступања на снагу и почетак примене Правилника о изменама и допунама Правилника о платама професионал-
них припадника Војске Србије („Службени војни лист“, број 31/15) речи: „осим одредбе члана 11. која се од-
носи на исплату накнаде плате за време привремене спречености за рад која траје до 30 дана на терет средста-
ва Министарства одбране, која се примењује почев од 1. јануара 2017. године“ замењују се речима: „осим од-
редбе члана 11. која се односи на исплату накнаде плате за време привремене спречености за рад која траје до 
30 дана на терет средстава Министарства одбране, која се примењује почев од 1. јануара 2018. године“. 

Члан 2. 

У члану 13, самостални члан, којим је утврђен рок ступања на снагу и почетак примене Правилника о из-
менама и допунама Правилника о платама професионалних припадника Војске Србије („Службени војни 
лист“, број 24/16) речи: „осим одредаба чл. 1, 6, 7. и 8. које се примењују почев од 1. јануара 2017. године за-
мењују се речима: „осим одредаба чл. 1, 6, 7. и 8. које се примењују почев од 1. јануара 2018. године“. 
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Члан 3. 

У члану 29. став 1. тачка 1) речи: „и члан 26. став 2.“ бришу се.  

Члан 4. 

После члана 34. додаје се члан 34а, који гласи: 

„Члан 34а 

 Професионалном припаднику Војске Србије који је због сменског рада, природе посла или организације 
рада у одређеном периоду у току године остварио више од 40 часова недељно, тај рад се не рачуна као преко-
времени рад, већ се радно време распоређује тако да у просеку у том периоду не буде дуже од 40 часова не-
дељно, у складу са законом.“. 

Члан 5. 

У члану 57. став 2. после речи: „посебним условима службе“ додаје се запета, а речи: „и специфичној вој-
ној служби“ замењују се речима: „специфичној војној служби и служби под отежаним условима“. 

Члан 6. 

Овлашћује се Правна управа Секретаријата Министарства одбране да у сарадњи са Сектором за буџет и 
финансије Министарства одбране утврди пречишћен текст Правилника о платама професионалних припадни-
ка Војске Србије и објави га у „Службеном војном листу“. 

Члан 7. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу“, осим одредбе члана 3. која се примењује почев од 1. јануара 2018. године. 

Број: 1104-10 
У Београду, 13. децембра 2016. године                  

            Министар одбране 
                       Зоран Ђорђевић, с. р. 

321. 
На основу члана 148. став 1. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци 

Србије („Службени војни лист“, брoj 29/14) и Методологије за утврђивање цена пружања услуга из надлежно-
сти културе и војних традиција у Министарству одбране и Војсци Србије (акт Управе за традицију, стандард и 
ветеране, број 529-10 од 30. јуна 2016. године), начелник Управе за традицију, стандард и ветеране доноси 

Ц Е Н О В Н И К 
ПРУЖАЊА УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ КУЛТУРЕ И ВОЈНИХ ТРАДИЦИЈА 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Овим ценовником утврђују се цене пружања услуга из надлежности културе и војних традиција, и то: 

Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

1. ВОЈНИ МУЗЕЈИ 

1.1. ВОЈНИ МУЗЕЈ БЕОГРАД 

ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА 

1 За одрасле 200,00

2 За групне посете одраслих 150,00

3 За ђаке и студенте 100,00
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Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

4 За групне посете ђака и студената 70,00

5 За породичне посете 300,00

6 За фотографисање у сталној музејској поставци 200,00

7 За стручно вођење (услуге кустоса на српском језику) кроз сталну музеј-
ску поставку за групне посете ђака и студената 2.000,00

8 За стручно вођење (услуге кустоса на српском језику) кроз сталну музеј-
ску поставку 4.000,00

9 За стручно вођење (услуге кустоса на енглеском језику) кроз сталну музеј-
ску поставку 6.000,00

СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 

10 
Стручне консултације у времену од 08.00 до 15.00 часова на захтев сарад-
ника, издавачких установа, ТВ, радија, филмских и других екипа (по запо-
четом радном часу) 

5.000,00

11 
Стручне консултације ван просторија Војног музеја, односно у простору 
установа које су поднеле писани захтев сарадника, издавачких установа, 
ТВ, радија, филмских и других екипа (по започетом радном часу) 

7.500,00

12 Експертизе кустоса и конзерватора уз обавезно издавање потврде  
(по обрађеном предмету) 6.000,00

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА 
У СТАЛНОЈ МУЗЕЈСКОЈ ПОСТАВЦИ 

13 
Фотографисање и снимање у комерцијалне сврхе музејских предмета у стал-
ној музејској поставци ако се не захтева њихово померање или демонтажа 
витрине 

3.000,00

14 
Фотографисање и снимање у комерцијалне сврхе музејских предмета у 
екстеријеру и депоу и у сталној музејској поставци ако се захтева њихово 
померање или демонтажа витрине 

6.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА И ПОМОЋНИХ МУЗЕЈСКИХ 
ПРЕДМЕТА РАДИ СНИМАЊА И ФОТОГРАФИСАЊА 

15 Орден (по дану) од 10.000,00
до 100.000,00 

16 Сабља (по дану) 100.000,00

17 Мач (по дану) 50.000,00

18 Бајонет (по дану) 1.000,00

19 Кубура (по дану) 50.000,00

20 Пиштољ (по дану) 2.500,00

21 Пушка (по дану) 3.500,00

22 Митраљез (по дану) 6.000,00

23 Топ (по дану) 10.000,00

24 Неборбено моторно возило (АР 55, ТАМ 110 и слично) – (по дану) 8.000,00

25 Борбено моторно возило (тенк, ОТ и слично) – (по дану) 30.000,00
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Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

26 Униформе, заставе и слично (по дану) 5.000,00

27 Уметничка слика (по дану) 100.000,00

28 Скулптура (по дану) 30.000,00

29 Оклоп (по дану) 100.000,00

30 Шлем (по дану) 2.000,00

ПИРОТЕХНИЧКО ОПАЉЕЊЕ 

31 Пушка 8.000,00

32 Митраљез 11.000,00

33 Топ 50.000,00

УСТУПАЊЕ ПРОСТОРА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ 

34 Галерија (по сату) 4.000,00

35 Галерија (по дану) 30.000,00

36 Казамат (по сату) 6.000,00

37 Казамат (по дану) 40.000,00

УСЛУГЕ ФОТОТЕКЕ 

38 Скенирање фотографија (по комаду) 500,00

39 Једнократно нарезивање на ЦД (по ЦД) 200,00

1.2. МУЗЕЈ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 

40 
Стручне консултације у просторијама Музеја Југословенског ратног ваз-
духопловства на захтев сарадника, издавачких установа, ТВ, радија, филм-
ских и других екипа (по започетом радном часу) 

5.000,00

41 
Стручне консултације ван просторија Музеја Југословенског ратног вазду-
хопловства, односно у простору установа које су поднеле писани захтев 
сарадника, издавачких установа, ТВ, радија, филмских и других екипа (по 
започетом радном часу) 

7.500,00

42 Експертизе кустоса уз обавезно издавање потврде (по обрађеном предмету) 6.000,00

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА 
У СТАЛНОЈ МУЗЕЈСКОЈ ПОСТАВЦИ 

43 Фотографисање и снимање у комерцијалне сврхе музејских предмета у стал-
ној поставци ако се не захтева њихово померање или демонтажа витрине 3.000,00

44 
Фотографисање и снимање у комерцијалне сврхе музејских предмета у екс-
теријеру и депоу и у сталној поставци ако се захтева њихово померање 
или демонтажа витрине 

6.000,00
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Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

УСЛУГЕ ФОТОТЕКЕ 

45 Скенирање фотографија (по комаду) 500,00

46 Скенирање негатива фотографија (по комаду) 700,00

47 Једнократно нарезивање на ЦД (по ЦД) 200,00

2. ДОМОВИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

2.1. ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРИЈА 

1 Свечана сала са атријумом (по сату) 22.000,00

2 Свечана сала са атријумом (по дану) 150.000,00

3 Атријум (по сату) 8.000,00

4 Атријум (по дану) 54.000,00

5 Конференцијска сала (по сату) 8.000,00

6 Конференцијска сала (по дану) 54.000,00

ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ 

7 Озвучење (по сату) 2.000,00

8 Озвучење (по дану) 15.000,00

9 Снимање (по сату) 1.000,00

10 Снимање (по дану) 7.000,00

11 Видео пројекција (по сату) 2.000,00

12 Видео пројекција (по дану) 15.000,00

2.2. ДОМ ГАРДЕ У БЕОГРАДУ 

13   Закуп свечане сале (по сату) 23.500,00

14 Закуп свечане сале (по сату после 21.00 час) 30.550,00

15 Закуп мале сале (по сату) 12.700,00

16 Закуп мале сале (по сату после 21.00 час) 16.510,00

17 Закуп велике дворане (по сату) 16.000,00

18 Закуп велике дворане (по сату после 21.00 час) 20.800,00

19 Закуп анекс сале (по сату) 16.000,00
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Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

20 Закуп анекс сале (по сату после 21.00 час) 20.800,00

21 Закуп стакленика и малог салона (по сату) 7.500,00

22 Закуп стакленика и малог салона (по сату после 21.00 час) 9.750,00

23 Закуп жутог и белог салона са холом (по сату) 7.500,00

24 Закуп жутог и белог салона са холом (по сату после 21.00 час) 9.750,00

25 Закуп бифеа (по сату) 6.400,00

26 Закуп бифеа (по сату после 21.00 час) 8.320,00

2.3. ДОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВА У ЗЕМУНУ 

27 Закуп свечане сале у коју је укључено коришћење расвете, озвучења и ан-
гажовање једног лица из састава Дома ваздухопловства (по сату) 12.000,00

28 Закуп галеријског простора за књижевне вечери, презентације и коктеле уз 
ангажовање једног лица из састава Дома ваздухопловства (по сату) 3.000,00

29 
Закуп галеријског простора (радним даном од 15.00 до 19.00 часова) за ко-
мерцијалне уметничке изложбе уз ангажовање једног лица из састава Дома 
ваздухопловства (по дану – цена се може умањити за 30% ако се уговори 
више везаних термина за изложбу) 

400,00

2.4. ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У НИШУ 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ 

30 Концерти – музичко-сценски програми (по дану) 65.000,00

31 Свечане академије (по дану) 60.000,00

32 Концерти озбиљне музике (по дану) 50.000,00

33 Позоришне представе, модне ревије (по дану) 35.000,00

34 Плесни програми (балет, фолклор, плесне школе и слично) – (по дану) 30.000,00

35 Семинари, саветовања, презентације, предавања, трибине, стручни скупови 
и слично, филмски фестивали (по дану) 40.000,00

36 Филмске пројекције (по пројекцији) 14.000,00

ШКОЛСКИ И ДЕЧИЈИ ПРОГРАМИ 

37 Фестивали, свечане академије (по дану) 45.000,00

38 Музички концерти (по дану) 30.000,00

39 Балетске представе, фолклори, плесне школе и слично (по дану) 25.000,00

40 Позоришне представе (по дану) 20.000,00

41 Новогодишњи програм доделе пакетића за децу (по дану) 25.000,00
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Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

42 Предавања, трибине (по дану) 25.000,00

43 Додела признања и слично (по дану) 18.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАЛЕ САЛЕ 

44 Семинари, саветовања, презентације, предавања, трибине, стручни скупови 
и слично 25.000,00

45 Свечане академије 20.000,00

46 Концерти озбиљне музике, позоришне представе и остали слични сценски 
програми 15.000,00

47 Филмске пројекције 10.000,00

48 Књижевне вечери, промоције књига и слично 8.000,00

ШКОЛСКИ И ДЕЧИЈИ ПРОГРАМИ 

49 Свечане академије 18.000,00

50 Предавања, трибине 15.000,00

51 Музички концерти 12.000,00

52 Позоришне представе, новогодишњи програм доделе пакетића за децу 10.000,00

53 Додела признања и слично 8.000,00

ХОЛ – 1 (ИСПРЕД УЛАЗА У МАЛУ САЛУ) 

54 Одржавање коктел партија, модне ревије, плесне вечери и слично, концерти 
озбиљне музике и остали сценски програми 20.000,00

55 Свечани скупови, сајмови, изложбе, продајне изложбе, предавања, презен-
тације и слично 17.000,00

56 Ликовне изложбе 10.000,00

ХОЛ – 2 СА ГАЛЕРИЈОМ (ИСПРЕД УЛАЗА У ВЕЛИКУ САЛУ) 

57 Одржавање коктел партија, модне ревије, плесне вечери и слично, концерти 
озбиљне музике и остали сценски програми 17.000,00

58 Свечани скупови, сајмови, изложбе, продајне изложбе, предавања, презен-
тације и слично 14.000,00

59 Одржавање тренинга и проба плесних школа, спортских и сличних клубова 
друштава и удружења, шаховске активности 6.000,00

60 Ликовне изложбе 5.000,00

САЛОН I НА СПРАТУ 

61 Презентације, семинари, полагање испита, консултације и слично 10.000,00

62 Конференције за штампу 8.000,00

УЧИОНИЦА 

63 Презентације и слично 5.000,00

64 Рад секција за школе, културно-уметничка, спортска и сличнa друштва 3.000,00
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ПЛАТО ИСПРЕД УЛАЗА У ВЕЛИКУ САЛУ 

65 Сајмови, изложбе, продајне изложбе 15.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА 

66 Годишње (по m2) 3.000,00

67 Шест месеци (по m2) 1.800,00

68 Месечно (по m2) 800,00

69 Седмично (по m2) 600,00

СРЕДСТВА ОГЛАШАВАЊА (БИЛБОРДИ И СЛИЧНО) 

70 Годишње (по страни) 350.000,00

71 Шест месеци (по страни) 250.000,00

72 Месечно (по страни) 150.000,00

73 Седмично (по страни) 50.000,00

2.5. ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У НОВОМ САДУ 

 ХОЛ ИСПРЕД САЛЕ СА ПОЗОРНИЦОМ, ПОВРШИНЕ 130 m2 

74 Продајне изложбе, презентације, сајмови, свечаности и слично (по дану) 7.000,00

75 Промоције, предавања, сајмови, спортски садржаји и слично (по сату) 1.000,00

САЛА СА ПОЗОРНИЦОМ, ПОВРШИНЕ 420 m2 

76 Концерти, позоришне представе, монодраме, модне ревије и други музичко-
сценски програми (по програму) 20.000,00

77 Филмске пројекције (по пројекцији) 20.000,00

78 
Семинари, предавања, промоције, презентације, обележавање значајних да-
тума, дечији и школски програми и програми КУД-а, књижевно-музичке ве-
чери (по сату) 

10.000,00

2.6. ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ПАНЧЕВУ 

 ХОЛ ИСПРЕД БИОСКОПСКЕ САЛЕ, ПОВРШИНЕ 124 m2 

79 Продајне изложбе, презентације, сајмови, свечаности и слично (по дану) 7.000,00

80 Промоције, предавања, сајмови, спортски садржаји и слично (по сату) 1.000,00

БИОСКОПСКА САЛА СА ПОЗОРНИЦОМ, ПОВРШИНЕ 502 m2 

81 Концерти, позоришне представе, монодраме, модне ревије и други музич-
ко-сценски програми (по програму) 30.000,00

82 Филмске пројекције (по пројекцији) 20.000,00
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83 
Семинари, предавања, промоције, презентације, обележавање значајних да-
тума, дечији и школски програми и програми КУД-а, књижевно-музичке ве-
чери (по сату) 

10.000,00

САЛА ЗА СТОНИ ТЕНИС, ПОВРШИНЕ 72 m2 

84 Спортска рекреација (по сату) 300,00

 КУГЛАНА, ПОВРШИНЕ 164,80 m2 

85 Спортска рекреација (по сату) 400,00

ХОЛ – БИФЕ, ПОВРШИНЕ 116,25 m2 

86 Предавања, едукације, састанци, коктели и слично (по сату) 1.000,00

САЛА ЗА ПРИЈЕМ – САЛОН, ПОВРШИНЕ 149 m2 

87 Књижевне и музичке вечери, промоције, предавања, презентације, семи-
нари, коктели и слично (по сату) 2.000,00

БАНКЕТ САЛА, ПОВРШИНЕ 164 m2 

88 Разне врсте прослава и свечаности, музичко-плесне вечери, модне ревије, 
продајне изложбе, сајмови, семинари, такмичења (по дану) 15.000,00

89 Предавања, промоције, презентације, свечаности, такмичења (по сату) 4.000,00

90 Снимање спотова и осталог филмског материјала (по сату) 4.000,00

КОНФЕРЕНЦИЈСКА – УНИВЕРЗАЛНА САЛА, ПОВРШИНЕ 272 m2 

91 Разне врсте прослава и свечаности, музичко-плесне вечери, модне ревије, 
продајне изложбе, сајмови, семинари, такмичења (по дану) 20.000,00

92 Предавања, промоције, презентације, свечаности, такмичења (по сату) 5.000,00

93 Снимање спотова и осталог филмског материјала (по сату) 5.000,00

ХОЛ ИСПРЕД КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ – УНИВЕРЗАЛНЕ И БАНКЕТ САЛЕ, ПОВРШИНЕ 240 m2 

94 Продајне изложбе, презентације, сајмови, такмичења, коктели (по дану) 8.000,00

95 Продајне изложбе, презентације, сајмови, такмичења, коктели (по сату) 3.000,00

96 Снимање спотова и осталог филмског материјала (по сату) 3.000,00

2.7. ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У КРАЉЕВУ 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ – ЛЕТЊИ ПЕРИОД 

97 До три сата коришћења 17.000,00

98 За сваки наредни сат 3.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВЕЛИКОГ ХОЛА – ЛЕТЊИ ПЕРИОД 

99 До три дана (по дану) 6.500,00

100 Преко три дана (по дану) 2.500,00
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101 До три сата дневно 2.000,00

102 Изнајмљивање делова великог хола 1 m2 (по дану) 80,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВЕЛИКЕ САЛЕ – ЗИМСКИ ПЕРИОД 

103 До три сата дневно 25.000,00

104 За сваки наредни сат 5.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВЕЛИКОГ ХОЛА – ЗИМСКИ ПЕРИОД 

105 До три дана (по дану) 7.000,00

106 Преко три дана (по дану) 2.500,00

107 До три сата дневно 2.000,00

108 Изнајмљивање делова великог хола 1 m2 (по дану) 85,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ УЛАЗНОГ ХОЛА  

109 До три дана (по дану) 3.500,00

110 Преко три дана (по дану) 2.500,00

2.8. ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ВРАЊУ 

111 Изнајмљивање велике сале (по дану) 17.500,00

112 Изнајмљивање велике сале (по сату) 3.500,00

113 Изнајмљивање велике сале за филмске пројекције (по пројекцији) 12.000,00

114 Изнајмљивање мале сале – мултимедијална (по дану) 10.000,00

115 Изнајмљивање мале сале – мултимедијална (по сату) 2.300,00

3. УМЕТНИЧКИ АНСАМБЛ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ САСТАВА 

1 Симфонијски и ревијски оркестар (расположиви капацитети)  150.000,00–200.000,00 

2 Камерни оркестар 80.000,00–100.000,00 

3 Различити салонски састави за посебне намене (1–10 музичара) 20.000,00–70.000,00  

4 Мали дувачки састави (2–7 музичара) 30.000,00–50.000,00  

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

5 Пробна сала (уз употребу великих, статичних инструмената) – (по дану) 50.000,00

6 Тимпани (по дану) 15.000,00

7 Удараљке (батерија) – (по дану) 10.000,00
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8 Ксилофон – вибрафон (по дану) 15.000,00

9 Харфа (по дану) 15.000,00

10 Клавир концертни (по дану) 20.000,00

11 Појачала (по комаду) – (по дану) 5.000,00

12 Озвучење (по дану) 20.000,00

13 Пултеви (по комаду) – (по дану) 500,00

14 Практикабли (по комаду) – (по дану) 1.000,00

4. ЦЕНТРАЛНА ВОЈНА БИБЛИОТЕКА 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНЕ УСЛУГЕ 

1 Годишња индивидуална чланарина у библиотекама Министарства одбране 
и Војске Србије 1.200,00

2 Дневна чланарина 150,00

3 Месечна чланарина 500,00

4 Фотокопирање по страници из књига и периодичних публикација (формат А4) 5,00

5 Фотокопирање по страници из књига и периодичних публикација (формат А3) 10,00

6 Фотокопирање по страници старе и ретке библиотечке грађе у некомерци-
јалне сврхе (формат А4)  30,00

7 Фотокопирање по страници старе и ретке библиотечке грађе у комерци-
јалне сврхе (формат А4 и А3)  500,00

8 Штампање текста по страници 15,00

9 Скенирање по страници 20,00

10 Скенирање по страници старе и ретке библиотечке грађе у некомерцијал-
не сврхе 80,00

11 Скенирање по страници старе и ретке библиотечке грађе у комерцијалне 
сврхе 1.000,00

12 Једнократно нарезивање на ЦД-РОМ 120,00

13 Резервација књиге по наслову 50,00

14 Надокнада за прекорачење рока за враћање књига, по књизи дневно 10,00

НАДОКНАДЕ ЗА ИЗГУБЉЕНЕ И ОШТЕЋЕНЕ КЊИГЕ  

15 Монографске публикације по страници (стручна и војностручна, популар-
но-научна литература, белетристика)  6,00

16 Научна и стручна литература, уџбеници, мањи стандардни речници и струч-
ни приручници по страници  10,00

17 
Енциклопедије, лексикони, енциклопедијски речници, атласи, годишњици, 
албуми, каталози из уметности, монографије посвећене граду, личностима 
или некој уметничкој грани као и остали богато илустровани приручници 
по страници  

50,00
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5. ВОЈНИ АРХИВ 

ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

1 Накнада за истраживање које се врши по захтеву странака 2.200,00

2 Издавање преписа документа 600,00

ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ ВОЈНОГ АРХИВА 

3 Фотокопирање (формат А4) 15,00

4 Фотокопирање (формат А3) 30,00

5 Скенирање а/г Војног архива (у резолуцији до 300 DPI) 250,00

6 Скенирање а/г Војног архива (у резолуцији до 400 DPI) 400,00

7 Штампање на ласер штампачу (црно-бели штампач, формат А4) 150,00

8 Штампање на ласер штампачу (колор штампач, формат А4) 250,00

9 Копирање скенираног документа (по скену) 15,00

10 Снимање материјала на медије (на компакт диск ЦД) 250,00

11 Скенирање материјала на медије (на DVD) 500,00

12 Коришћење личног фотоапарата у читаоници (по дану) 2.000,00

13 Израда идентификацијских картица за рад у дигиталној читаоници 350,00

ТЕХНИЧКE УСЛУГE ЗА ДОКУМЕНТОВАНЕ МАТЕРИЈАЛЕ  
КОЈИ НИСУ АРХИВСКА ГРАЂА ВОЈНОГ АРХИВА 

14 Скенирање докумената до 1000 скенова 
(до формата А4 – аутоматско) 15,00

15 Скенирање докумената до 1000 скенова  
(до формата А4 – мануелно) 50,00

16 Скенирање докумената до 1000 скенова  
(до формата А3 – аутоматско) 20,00

17 Скенирање докумената до 1000 скенова  
(до формата А3 – мануелно) 70,00

18 Скенирање докумената до 1000 скенова  
(преко формата А3 – аутоматско) 120,00

19 Скенирање докумената од 1000 до 10000 скенова  
(до формата А4 – аутоматско) 5,00

20 Скенирање докумената од 1000 до 10000 скенова  
(до формата А4 – мануелно) 25,00

21 Скенирање докумената од 1000 до 10000 скенова  
(до формата А3 – аутоматско) 9,00

22 Скенирање докумената од 1000 до 10000 скенова  
(до формата А3 – мануелно) 30,00

23 Скенирање докумената од 1000 до 10000 скенова  
(преко формата А3– аутоматско) 70,00
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24 Скенирање докумената од 10000 до 30000 скенова  
(до формата А4 – аутоматско) 4,00

25 Скенирање докумената од 10000 до 30000 скенова  
(до формата А4 – мануелно) 20,00

26 Скенирање докумената од 10000 до 30000 скенова  
(до формата А3 – аутоматско) 7,00

27 Скенирање докумената од 10000 до 30000 скенова  
(до формата А3 – мануелно) 25,00

28 Скенирање докумената од 10000 до 30000 скенова  
(преко формата А3 – аутоматско) 50,00

29 Скенирање докумената преко 30000 скенова  
(до формата А4 – аутоматско) 3,00

30 Скенирање докумената преко 30000 скенова  
(до формата А4 – мануелно) 15,00

31 Скенирање докумената преко 30000 скенова  
(до формата А3 – аутоматско) 5,00

32 Скенирање докумената преко 30000 скенова  
(до формата А3 – мануелно) 20,00

33 Скенирање докумената преко 30000 скенова  
(преко формата А3 – аутоматско) 30,00

ИЗРАДА ПРОГРАМА 

34 Израда програма за преглед дигитализоване архивске грађе (радни сат) 4.000,00

СНИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ И ЈАВНО ПРИКАЗИВАЊЕ 

35 Снимање за објављивање и јавно приказивање (по страни) у црно-белој тех-
ници 600,00

36 Снимање за објављивање и јавно приказивање (по страни) у колор техници 1.200,00

37 
Снимање за објављивање и јавно приказивање на корицама, омотима и на-
словним страницама штампаних медија (књига, часописа, публикација и 
слично) у црно-белој техници 

1.200,00

38 
Снимање за објављивање и јавно приказивање на корицама, омотима и на-
словним страницама штампаних медија (књига, часописа, публикација и 
слично) у колор техници 

2.400,00

39 Снимање за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледница-
ма, календарима и слично у црно-белој техници  2.000,00

40 Снимање за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледница-
ма, календарима и слично у колор техници  4.000,00

41 Снимање за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, фил-
ма и видео записа у научно-образовне сврхе 600,00

42 Снимање за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, фил-
ма и видео записа у комерцијалне сврхе 5.000,00

6. ВОЈНОФИЛМСКИ ЦЕНТАР „ЗАСТАВА ФИЛМ“ 

УСЛУГЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УСЛУГЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОЈ – ВИДЕО ТЕХНИЦИ 

УСЛУГЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ВИДЕО ГРАФИЧКЕ АНИМАЦИЈЕ 

1 Прости технички трикови (по секунди) 4.000,00

2 Средње комплексна 3D анимација (регуларна) – (по секунди) 13.500,00
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3 Регуларна анимација у комбинацији са живом сликом (по секунди) 18.500,00

4 Колоркорекција у програму COLOR 1.5 (по сату) 15.000,00

ПРЕСНИМАВАЊЕ 

5 Преснимавање 16/35 mm – телекино (без корекције) – (по сату) 15.000,00

6 Преснимавање 16/35 mm – телекино (без корекције са мокром капијом) – 
(по сату) 20.000,00

7 Преснимавање 16/35 mm – телекино са програмираном корекцијом (ФРП) 
– (по сату) 22.000,00

8 Преснимавање 16/35 mm – телекино са програмираном корекцијом и мо-
кром капијом 30.000,00

9 Преснимавање 16/35 mm по систему радна копија – перфо тон цена се увећава за 
20%

10 Припрема негатива за телекинирање (по сату) 2.500,00

11 Припрема позитива за телекинирање (по сату) 2.000,00

12 Карактер генератор (текст на титл) – (по сату) 5.000,00

13 Преснимавање: BETA/VHS; VHS/BETA; U–MATIC/VHS; VHS/U–MATIC; 
U–MATIC/BETA, BETA/BETA (по сату) 3.000,00

14 Преснимавање: DV CAM, BETA SP, VHS/DVD – DISK KOMPJUTER  
(по сату) 1.000,00

УСЛУГА НАРЕЗИВАЊА DVD СА ДОНЕТОГ МАТЕРИЈАЛА 

15 До 5 DVD (по комаду) 65.00

16 До 25 DVD (по комаду) 60,00

17 До 50 DVD (по комаду) 55,00

18 Преко 50 DVD (по комаду) 50,00

II. УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ 

ФИЛМСКЕ И ВИДЕО КАМЕРЕ И КАСЕТЕ 

19 Камера „Ariflex“ 35 II (сет) (по дану) 5.000,00

20 Камера „Ariflex“ 16 SR (сет) (по дану) 10.000,00

21 Блиц за подводно снимање за камеру „Ariflex“ 16 SR (по дану) 3.000,00

22 ТВ камера SONY BVW 400–P или 507 BETACAM SP (по дану) 9.000,00

23 ТВ камера SONY DNW–7P BETACAM SX дигитална (по дану) 12.000,00
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24 ТВ камера SONY (170 DSR или Z1) дигитална (сет) (по дану) 3.500,00

25 Бежична бубица (по дану) 1.000,00

26 Камера SONY Z–7 (сет) (по дану) 5.000,00

27 Камера SONY PMW EX–3 (сет) (по дану) 7.000,00

28 Камера наочаре (мини) са колор LCD Screen и портабл видео рикордером 
(по дану) 1.500,00

29 Камера HELMET са рикордером тип POV.1.5 Viopov (по дану) 1.000,00

ОБЈЕКТИВИ ЗА 16 mm и 35 mm H/S ЗА „ARRI“ 

30 9,5 mm Digaston 1,2 (по дану) 1.200,00

31 12 mm Digaston 1,2 (по дану) 1.000,00

32 16 mm Digaston 1,2 (по дану) 1.000,00

33 25 mm Digaston 1,2 (по дану) 1.000,00

34 50 mm Digaston 1,2 (по дану) 1.000,00

35 5,7 mm TEGEA (по дану) 3.500,00

36 16 mm SCHNEIDER ZEISS (по дану) 500,00

37 18 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 500,00

38 24 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 500,00

39 25 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 500,00

40 32 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 250,00

41 35 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 250,00

42 50 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 250,00

43 75 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 250,00

44 85 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 250,00

45 135 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 200,00

46 300 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 200,00

47 600 mm SCHNEIDER cooke (по дану) 350,00

РАСВЕТНА ТЕХНИКА 

48 Рефлектор „Janiro“ 800W (сeт) (по дану) 1.000,00

49 Рефлектор „Janiro“ 2000W (сeт) (по дану) 1.000,00

50 Рефлектор „Janiro“ 2x1000W (по дану) 1.000,00



Страна 744 – Број 31 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 23. децембар 2016.
 

Редни 
број Назив услуге Цена у динарима 

51 Рефлектор HMI 575W (по дану) 1.500,00

52 Расвета KINO FLO (DAY LIGHT/TUNGSTEN) (по дану) 3.500,00

53 Рефлектор ARRI ST 5 kW (сет) (по дану) 3.500,00

54 Рефлектор DP 3 KIT 3 x 1000 W (сет) (по дану) 3.500,00

55 Рефлектор TO GO 95 KIT 2 x750 W (сет) (по дану) 2.000,00

ТЕХНИКА ЗА МОНТАЖУ СЛИКЕ И ТОНА, ФИЛМСКУ И ВИДЕО ПРОЈЕКЦИЈУ 

Студио за нелинеарну монтажу на рачунару MAC PRO (storage RORKE) 

56 Један монтажни рачунар (по сату) 800,00

57 Два монтажна рачунара (по сату) 1.400,00

58 Три монтажна рачунара (по сату) 1.800,00

59 Уређај за теренску монтажу – портабл SONI DNW A 25 P или A 220 P  
(по дану) 3.000,00

60 Уређај за теренску монтажу – портабл PANASONIC AJ–LT 75 DVCPRO 
(по дану) 3.000,00

61 Монтажни сто 16/35 mm са осам тањира (по сату) 500,00

62 Сто за премотавање „ARRI“ (по сату) 200,00

63 Мовиола 35 mm (по сату) 300,00

64 Употреба магнетофона „NAGRA – IV“ (по дану) 1.000,00

65 PLASMA Монитор 50 – по презентацији 5.000,00

66 Видео пројектор са платном за видео пројекцију – по презентацији 2.500,00

67 Пројекција донетог филмског материјала у пројекционој сали Војнофилм-
ски центар „Застава филм“ (сви формати) – по презентацији 10.000,00

68 Платно BLUE KEY са рамом 4 до 16 m2 (по дану) 1.000,00

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

КОРИШЋЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ВОЈНОФИЛМСКОГ ЦЕНТРА „ЗАСТАВА ФИЛМ“ 
ПОВРШИНЕ ДО 100 m2 ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КУЛИСА И ИЗРАДУ СЦЕНОГРАФИЈЕ  

69 До 10 дана (по дану) 2.500,00

70 До 30 дана (по дану) 2.000,00
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71 До 90 дана (по дану) 1.500,00

72 Коришћење ентеријера Војнофилмског центра „Застава филм“ површине 
до 100 m2 за снимање сцена – снимајући дан 35.000,00

КОРИШЋЕЊЕ ЕКСТЕРИЈЕРА ВОЈНОФИЛМСКОГ ЦЕНТРА „ЗАСТАВА ФИЛМ“ 
ПОВРШИНЕ 100 m2 ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КУЛИСА И ИЗРАДУ СЦЕНОГРАФИЈЕ  

73 До 10 дана (по дану) 2.000,00

74 До 30 дана (по дану) 1.500,00

75 До 90 дана (по дану) 1.000,00

76 Коришћење екстеријера Војнофилмског центра „Застава филм“ површине 
100 m2 за постављање кулиса и снимање сцена (снимајући дан) 25.000,00

77 Ветровка (комад по дану) 300,00

78 Блуза (комад по дану) 250,00

79 Панталоне (комад по дану) 200,00

80 Кошуља (комад по дану) 150,00

III. УСЛУГЕ ПРИКАЗИВАЊА ФИЛМОВА И ЛИЦЕНЦЕ 

ЛИЦЕНЦА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ ЗА ИЗРАДУ ФИЛМОВА, ПРИЛОГА, СЕРИЈА 

81 Материјали, делови филма из архива, снимци из ваздуха, архивска грађа – 
ексклузивни материјал (минут) 8.000,00

82 Материјали, делови филма из архива – информативна делатност (минут) 4.000,00

ЛИЦЕНЦА ЗА МУЗИКУ И ШУМОВЕ 

83 Лиценца за коришћење музике у власништву Центра (минут) 4.000,00

84 Лиценца за коришћење шумова (минут) 5.000,00

НАПОМЕНА: 
Коришћење публикованих музејских предмета за израду графичких решења, плаката, огласа, насловних страна 

публикација, шпица за филмове, шпица за ТВ емисије, израду симбола, мулажа и копија предмета регулишу се 
посебним уговорима. 

Изнајмљивање музејских предмета (само за снимање) и помоћних музејских предмета, с обзиром на специфич-
ности и разноврствност грађе регулисаће се појединачним и посебним уговорима за сваку услугу.  

2. Овај ценовник примењује се од 1. јануара 2017. године и објављује се у „Службеном војном листу“. 

Број 529-52 
У Београду, 12. децембра 2016. године 

Н а ч е л н и к 
пуковник 

Слађан Ристић, с. р. 
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322. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-533 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. ДЕЦЕМБРА 2016. 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 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику финансијске службе 
ЈАЛИЋ Божидара МИЛОРАДУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

323. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-534 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. ДЕЦЕМБРА 2016. 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 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
МАЈСТОРОВИЋ Стевана РАДОМИРУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

324. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-535 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 2. ДЕЦЕМБРА 2016. 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 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику телекомуникација 
СТАМАТОВИЋ Вукашина ПЕТРУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

325. 

Н А Р Е Д Б А број 7292-2 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 

ОД 4. ОКТОБРА 2016. 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“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе 
ЈОКИЋ Радоша МИЛОИЦИ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 

Зоран Величковић с. р. 

326. 

Н А Р Е Д Б А број 7338-2 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 

ОД 4. ОКТОБРА 2016. 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“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе 
ШЋЕКИЋ Милутина НОВАКУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 

Зоран Величковић с. р. 

327. 

Н А Р Е Д Б А број 8323-2 
КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ 

ОД 10. НОВЕМБРА 2016. 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“, број 4/16) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе 
СТАНИСАВЉЕВИЋ Вукадина МИЛАНУ. 

К о м а н д а н т 
бригадни генерал 

Зоран Величковић с. р.
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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