
СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТСЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
 

 

БРОЈ 1 Београд, 14. јануар 2021. ГОДИНА СХХХX

 Цена овог броја је 217 динара
Годишња претплата је 10.872 динарa

  
 

 
1. 

На основу члана 14. став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 
– др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 25. став 2. Уредбе о условима и начину остваривања научноистраживачке делатно-
сти у области одбране („Службени гласник РС”, број 104/20), министар одбране доноси  

 
П Р А В И Л Н И К 

О РЕГИСТРУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И  
РЕГИСТРУ ИСТРАЖИВАЧА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се облик, садржај и начин вођења Регистра научноистраживачких организација 
у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: Регистар научноистраживачких организација) и 
Регистра истраживача у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: Регистар истраживача), као и 
поступак уписа и брисања из ових регистара. 

Члан 2. 

Регистар научноистраживачких организација и Регистар истраживача води организациона јединица Министар-
ства одбране надлежна за научноистраживачку делатност. 

Надлежни старешина организационе јединице Министарства одбране надлежне за научноистраживачку делат-
ност, посебним актом одређује лице за вођење Регистра научноистраживачких организација и Регистра истраживача. 

II. РЕГИСТАР НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 3. 

У Регистар научноистраживачких организација уписују се научни институт и истраживачко-развојни институт и 
војна високошколска установа (у даљем тексту: научноистраживачка организација), који су акредитовани у складу 
са законом којим се уређује научноистраживачка делатност и који су уписани у Регистар научноистраживачких 
организација који води министарство надлежно за научноистраживачку делатност. 

У Регистар научноистраживачких организација уписује се и војна установа која може обављати научноистражи-
вачку делатност ако постоје потребе за основним, примењеним и развојним истраживањима у одговарајућој научној 
области, које се не могу задовољити коришћењем услуга постојећих научноистраживачких организација уписаних у 
Регистар научноистраживачких организација и ако испуњава услове прописане правилником којим се уређује науч-
ноистраживачка делатност у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: војна установа која обавља 
научноистраживачку делатност). 

Облик Регистра научноистраживачких организација 

Члан 4. 

Регистар научноистраживачких организација води се у писаној форми, у књизи са тврдим повезом, коју чине 
регистарски листови обележени редним бројевима. 

Подаци у регистарском листу воде се према обрасцу Регистарски лист научноистраживачке организације, који 
је дат у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни део. 
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У сваки регистарски лист уписују се подаци за једну научноистраживачку организацију, односно војну установу 

која обавља научноистраживачку делатност.  
Сваки регистарски лист оверава се печатом, а потписује га надлежни старешина организационе јединице Мини-

старства одбране надлежне за научноистраживачку делатност. 
Регистар научноистраживачких организација може се водити и у електронском облику, односно у облику базе 

података. 

Члан 5. 

Подаци у Регистру научноистраживачких организација уписују се читко, а уписани текст се не сме брисати. 
Исправка погрешно уписаних података врши се превлачењем хоризонталне линије преко погрешно уписаног 

текста, а изнад њега се уписују исправни подаци. 

Садржина Регистра научноистраживачких организација 

Члан 6. 

Регистар научноистраживачких организација садржи: 
1) назив научноистраживачке организације, односно војне установе која обавља научноистраживачку делатност;  
2) врсту научноистраживачке организације, односно војне установе која обавља научноистраживачку делатност; 
3) адресу научноистраживачке организације, односно војне установе која обавља научноистраживачку делатност; 
4) матични број научноистраживачке организације, односно војне установе која обавља научноистраживачку 

делатност; 
5) податке о оснивању научноистраживачке организације, односно војне установе која обавља научноистражи-

вачку делатност; 
6) делатност и научну област којом се научноистраживачка организација, односно војна установа која обавља 

научноистраживачку делатност баве; 
7) датум акта о акредитацији научноистраживачке организације; 
8) датум уписа у Регистар научноистраживачких организација; 
9) податке о простору и научноистраживачкој опреми; 
10) податке о брисању научноистраживачке организације, односно војне установе која обавља научноистражи-

вачку делатност. 

Упис у Регистар научноистраживачких организација 

Члан 7. 

Упис у Регистар научноистраживачких организација спроводи се на основу акта о оснивању и акта о акредитацији 
научноистраживачке организације. 

Упис војне установе која обавља научноистраживачку делатност, спроводи се на основу акта о оснивању и 
доказа о испуњености услова прописаних правилником којим се уређује научноистраживачка делатност у Министар-
ству одбране и Војсци Србије. 

Члан 8. 

Упис у Регистар научноистраживачких организација спроводи се по захтеву који научноистраживачка организа-
ција, односно војна установа која обавља научноистраживачку делатност подноси организационој јединици Мини-
старства одбране надлежној за научноистраживачку делатност. 

Захтев за упис у Регистар научноистраживачких организација доставља се организационој јединици Министар-
ства одбране надлежној за научноистраживачку делатност, у року од 30 дана, од дана испуњења услова за упис у 
Регистар научноистраживачких организација. 

Промена података у Регистру научноистраживачких организација 

Члан 9. 

Научноистраживачка организација, односно војна установа која обавља научноистраживачку делатност у обавези 
је да сваку промену података достави организационој јединици Министарства одбране надлежној за научноистражи-
вачку делатност, у року од 15 дана од дана настанка промене, на исти начин као приликом достављања података за 
упис у Регистар научноистраживачких организација. 

Промена података уписаних у Регистар научноистраживачких организација врши се превлачењем хоризонталне 
линије преко уписаног текста, а изнад њега се уписује нови податак. У рубрици „напомена” уписују се датум и 
разлог промене податка. 
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Брисање из Регистра научноистраживачких организација 

Члан 10. 

Брисање научноистраживачке организације из Регистра научноистраживачких организација врши се ако научно-
истраживачка организација престане да испуњава неки од услова за обављање научноистраживачке делатности, 
утврђених законом којим се уређује научноистраживачка делатност и уредбом којом се ближе уређују услови и 
начин остваривања научноистраживачке делатности у области одбране, односно на основу акта о брисању из Реги-
стра научноистраживачких организација који води министарство надлежно за научноистраживачку делатност, акта о 
одбијању захтева за акредитацију или акта о укидању научноистраживачке организације. 

Акт из става 1. овог члана научноистраживачка организација је у обавези да достави организационој јединици 
Министарства одбране надлежној за научноистраживачку делатност, у року од 30 дана од дана његовог пријема.  

Члан 11. 

Брисање војне установе која обавља научноистраживачку делатност из Регистра научноистраживачких орга-
низација, врши се ако војна установа престане да испуњава неки од услова за обављање научноистраживачке делат-
ности, утврђених правилником којим се уређује научноистраживачка делатност у Министарству одбране и Војсци 
Србије или ако се донесе акт о укидању војне установе. 

Војна установа која обавља научноистраживачку делатност у обавези је да организациону јединицу Министарства 
одбране надлежну за научноистраживачку делатност, обавести о престанку испуњавања услова за обављање научно-
истраживачке делатности, утврђених правилником којим се уређује научноистраживачка делатност у Министарству 
одбране и Војсци Србије, односно о доношењу акта о укидању, у року од 30 дана од дана престанка испуњавања 
услова за обављање научноистраживачке делатности, односно од дана доношења акта о укидању. 

Члан 12. 

Брисање из Регистра научноистраживачких организација врши се превлачењем дијагоналне линије преко 
свих рубрика, осим рубрике „напомена” у коју се уписује да је научноистраживачка организација, односно војна 
установа која обавља научноистраживачку делатност брисана из Регистра научноистраживачких организација, 
број и датум акта на основу кога је извршено брисање. 

III. РЕГИСТАР ИСТРАЖИВАЧА 

Члан 13. 

У Регистар истраживача уписују се лица запослена у Министарству одбране и Војсци Србије, која су стекла 
звања истраживача у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, као и лица која су стекла 
звања у складу са законом којим се уређује високо образовање. 

Облик Регистра истраживача 

Члан 14. 

Регистар истраживача води се у писаној форми, у књизи са тврдим повезом, коју чине регистарски листови 
обележени редним бројевима. 

Подаци у регистарском листу воде се према обрасцу Регистарски лист истраживача, који је дат у Прилогу 2. 
овог правилника и чини његов саставни део. 

У сваки регистарски лист уписују се подаци за највише 20 истраживача.  
Сваки регистарски лист се оверава печатом, а потписује га надлежни старешина организационе јединице Мини-

старства одбране надлежне за научноистраживачку делатност. 
Регистар истраживача може се водити и у електронском облику, односно у облику базе података. 

Члан 15. 

Подаци у Регистру истраживача уписују се читко, а уписани текст се не сме брисати. 
Исправка погрешно уписаних података врши се превлачењем хоризонталне линије преко погрешно уписаног 

текста, а изнад њега се уписују исправни подаци. 



Страна 4 – Број 1 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. јануар 2021.

 
Садржина Регистра истраживача 

Члан 16. 

Регистар истраживача садржи: 
1) презиме, име једног родитеља и име истраживача; 
2) пол истраживача; 
3) јединствени матични број грађана; 
4) адресу пребивалишта; 
5) научно, истраживачко или стручно звање; 
6) наставно звање; 
7) датум стицања звања и институција у којој је стечено; 
8) научну област, грану и дисциплину; 
9) научноистраживачку организацију, војну установу која обавља научноистраживачку делатност, односно 

другу организациону целину Министарства одбране и Војске Србије у којој је истраживач запослен. 

Члан 17. 

Од података из Регистра истраживача јавности се могу доступним учинити сви подаци, осим података о полу, 
јединственом матичном броју грађана и адреси пребивалишта. 

При раду са Регистром истраживача и употреби личних података примењују се одредбе закона којим се уређује 
заштита података о личности. 

Упис у Регистар истраживача 

Члан 18. 

Упис у Регистар истраживача спроводи се на основу акта о избору у звање истраживача у складу са законом 
којим се уређује научноистраживачка делатност, односно на основу акта о избору у звање у складу са законом 
којим се уређује високо образовање. 

Члан 19. 

Упис у Регистар истраживача спроводи се по захтеву за упис, који подноси научноистраживачка организација, 
односно војна установа која обавља научноистраживачку делатност или сам истраживач. 

Уз захтев за упис у Регистар истраживача организационој јединици Министарства одбране надлежној за науч-
ноистраживачку делатност достављају се попуњен и оверен образац Регистарски лист истраживача, који је дат у 
Прилогу 2. овог правилника и попуњен образац Преглед података о истраживачу за вођење Регистра истраживача, 
који је дат у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни део.  

Члан 20. 

Уз попуњене обрасце из члана 19. овог правилника, за сваког истраживача, доставља се и копија одлуке о избору 
у научно, истраживачко, стручно или наставно звање. 

Промена података у Регистру истраживача 

Члан 21. 

Научноистраживачка организација, односно војна установа која обавља научноистраживачку делатност и 
истраживач који је сам поднео захтев за упис у Регистар истраживача, у обавези су да сваку промену података 
доставе организационој јединици Министарства одбране надлежној за научноистраживачку делатност, у року од 15 
дана од дана настанка промене, на исти начин као приликом достављања података за упис у Регистар истраживача. 

Промена података уписаних у Регистар истраживача врши се превлачењем хоризонталне линије преко уписаног 
текста, а изнад њега се уписује нови податак. У рубрици „напомена” уписују се датум и разлог промене податка. 
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Брисање из Регистра истраживача 

Члан 22. 

Брисање истраживача из Регистра истраживача врши се у случају губитка научног, истраживачког, стручног 
или наставног звања и престанка радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Научноистраживачка организација, односно војна установа која обавља научноистраживачку делатност и истра-
живач који је сам поднео захтев за упис у Регистар истраживача, у обавези су да у случају губитка научног, истра-
живачког, стручног или наставног звања и престанка радног односа, у року од 15 дана од дана губитка звања, односно 
престанка радног односа, организационој јединици Министарства одбране надлежној за научноистраживачку делат-
ност, доставе следеће податке: 

1) презиме, име једног родитеља и име истраживача; 
2) јединствени матични број грађана; 
3) научноистраживачку организацију, војну установу која обавља научноистраживачку делатност, односно 

другу организациону целину Министарства одбране и Војске Србије у којој је истраживач запослен; 
4) разлог брисања. 
Брисање истраживача из Регистра истраживача врши се превлачењем хоризонталне линије преко свих рубрика, 

осим рубрике „напомена” у коју се уписују датум и разлог брисања. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност ће оформити 
регистре прописане овим правилником и уписати научноистраживачке организације и истраживаче у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 24. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о регистру војних научних установа 
и војних истраживачко-развојних јединица („Службени војни лист”, бр. 3/96 и 8/01) и Правилник о регистру 
истраживача и приправника у војним научним установама, војним истраживачко-развојним јединицама и ви-
соким војним школама („Службени војни лист”, бр. 3/96 и 8/01).  

Члан 25. 

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

 
Број 4-7 
У Београду, 6. јануара 2021. године  

 
Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 
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Прилог 3. 

П Р Е Г Л Е Д 
ПОДАТАКА О ИСТРАЖИВАЧУ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ИСТРАЖИВАЧА 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ 

Презиме Име једног родитеља Име 
______________________________ ____________________________ ____________________________ 
Датум рођења Место рођења Држава рођења 
______________________________ ____________________________ ____________________________ 
Држављанство ЈМБГ Контакт телефон  
______________________________ ____________________________ ____________________________ 
e-mail адреса РАМКО адреса  
______________________________ ____________________________  

ИЗБОРНО ЗВАЊЕ 
Изборно звање  Датум избора Институција у којој је стечено звање
______________________________ ____________________________ ____________________________ 
Научна област Научна грана Научна дисциплина 
______________________________ ____________________________ ____________________________ 

ЗАПОСЛЕЊЕ 
Назив организационе целине МО или 
ВС у којој је истраживач запослен Адреса запослења Година запослења 

______________________________ ____________________________ ____________________________ 

ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

Основне студије 

Назив завршеног факултета  Место Држава 

______________________________ ____________________________ ____________________________ 
Година дипломирања, стечени назив 
и степен стручне спреме   Смер 

_____________________________________________________________ ____________________________ 

Последипломске студије — специјалистичке 
Назив факултета на коме је 
одбрањен специјалистички рад Место Држава 

______________________________ ____________________________ ____________________________ 

Наслов специјалистичког рада __________________________________________________________________ 
Датум одбране специјалистичког рада,  
стечени назив и степен стручне спреме_____________________________________________________________ 

Студије другог степена (мастер академске студије) 
Назив факултета на коме је 
одбрањен мастер рад Место Држава 

______________________________ ____________________________ ____________________________ 

Наслов мастер рада ____________________________________________________________________________
Датум одбране мастер рада, стечени назив  
и степен стручне спреме _______________________________________________________________________ 

Студије другог степена (специјалистичке академске студије) 
Назив факултета на коме је 
одбрањен специјалистички рад Место Држава 

_____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Наслов специјалистичког рада __________________________________________________________________ 
Датум одбране специјалистичког рада, стечени назив  
и степен стручне спреме _______________________________________________________________________  
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Последипломске студије — магистарске 

Назив факултета на коме је 
одбрањен магистарски рад Место Држава 

______________________________ ____________________________ ____________________________ 

Наслов магистарског рада _____________________________________________________________________ 
Датум одбране магистарског рада, стечени назив  
и степен стручне спреме _______________________________________________________________________ 

Докторат / Студије трећег степена (докторске студије) 
Назив факултета на коме је 
одбрањена докторска дисертација Место  Држава 

______________________________ ____________________________ ____________________________ 
Наслов докторске дисертације _________________________________________________________________ 
Датум одбране дисертације, стечени назив  
и степен стручне спреме ______________________________________________________________________ 
 

СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

У земљи 
 1. Организација  установа Место Време усавршавања (од – до) 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

Назив усавршавања ___________________________________________________________________________ 

2. Организација  установа Место Време усавршавања (од – до) 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 
Назив усавршавања ___________________________________________________________________________ 

У иностранству 
 1. Организација  установа Место  Држава Време усавршавања (од – до) 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

Назив усавршавања 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

2. Организација  установа Место  Држава Време усавршавања (од – до) 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 
Назив усавршавања ___________________________________________________________________________ 

ЗНАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Језик _________________________________________________ говори, чита, пише (заокружити) 

Језик _________________________________________________ говори, чита, пише (заокружити) 

Језик _________________________________________________ говори, чита, пише (заокружити) 

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
У земљи 

Назив удружења Место Од када је члан 
_____________________________ _____________________________ _____________________________ 
Назив удружења Место Од када је члан 
_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

У иностранству 
Назив удружења Место  Држава  Од када је члан 
_____________________________ _____________________________ _____________________________ 
Назив удружења Место  Држава  Од када је члан 
______________________________ ______________________________ ______________________________

    

_____________________________ 
(потпис истраживача) 
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2. 

На основу члана 14. став 2. тачка 33) и члана 71. став 5. 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 22. став 3. Уредбе о условима и начину остваривања 
научноистраживачке делатности у области одбране („Службени гласник РС”, број 104/20), министар одбране 
доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА, ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

 
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин организовања, планирања, спровођења и развој научноистраживачке 
делатности у Министарству одбране и Војсци Србије, као и друга питања за обављање научноистраживачке 
делатности од значаја за одбрану. 

Члан 2. 

Научноистраживачка делатност у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: научноистраживачка 
делатност), у смислу овог правилника, организован је и систематски рад института, војних високошколских установа 
и војних установа којe обављају научноистраживачку делатност, који се предузима са циљем остваривања основних, 
примењених и развојних истраживања ради стицања нових научних сазнања за потребе развоја и јачања система 
одбране.  

Члан 3. 

Поједини појмови који се користе у овом правилнику имају следеће значење: 
1) научноистраживачка организација јесте заједнички назив за научни институт, истраживачко-развојни 

институт и војну високошколску установу, који обављају научноистраживачку делатност, у складу са законом 
којим се уређује научноистраживачка делатност и уредбом којом се ближе уређују услови и начин остваривања 
научноистраживачке делатности у области одбране и који су уписани у Регистар научноистраживачких 
организација у Министарству одбране и Војсци Србије; 

2) војна установа која обавља научноистраживачку делатност јесте организациона целина Министарства 
одбране и Војске Србије, специјализована за обављање делатности по прописима из области одбране у одгова-
рајућој области и која је уписана у Регистар научноистраживачких организација у Министарству одбране 
и Војсци Србије;  

3) научноистраживачки рад у Министарству одбране и Војсци Србије обухвата реализацију основних, 
примењених и развојних истраживања, као и оспособљавање научноистраживачког кадра за стицање нових 
сазнања значајних за науку, чијом применом се изграђују способности Војске Србије и система одбране у 
целини; 

4) истраживач јесте лице са најмање високом стручном спремом, односно са најмање завршеним основним 
академским студијама, запослено у научноистраживачким организацијама и организационим целинама 
Министарства одбране и Војске Србије, које ради на научноистраживачким задацима од значаја за развој 
система одбране и које је изабрано у научно, истраживачко и стручно звање у складу са законом којим се 
уређује научноистраживачка делатност, односно у звање у складу са законом којим се уређује област високог 
образовања; 

5) научноистраживачки кадар јесу истраживачи и лица која испуњавају опште услове за избор у звања истра-
живача, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, као и студенти докторских ака-
демских студија, запослени у научноистраживачким организацијама и организационим целинама Министар-
ства одбране и Војске Србије; 

6) инвентивна делатност је процес планирања, организовања и спровођења иноваторског рада у Министарству 
одбране и Војсци Србије, као и заштита поверљивих проналазака и прихватање техничких унапређења; 

7) функција јесте група сродних или повезаних послова; 
8) носилац функције је посебним актом одређена организациона целина Министарства одбране или Војске 

Србије у чијем делокругу је управљање пословима из додељене функције, надлежна за нормативно уређење 
функције из свог делокруга, израду норми, норматива и критеријума, праћење стања и планирање развоја 
у домену функције; 
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9) носилац посла у оквиру функције је посебним актом носиоца функције одређена организациона целина 

Министарства одбране или Војске Србије у чијем делокругу је управљање послом из додељене функције; 
10) носилац планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности је организациона целина 

Министарства одбране, команда, јединица и установа Војске Србије, надлежна за предлагање и спровођење 
задатака научноистраживачке делатности; 

11) научноистраживачки пројекат/задатак јесте јединствени научноистраживачки подухват за потребе развоја 
и јачања система одбране, који представља скуп јасно и детаљно дефинисаних активности, којима се уз 
коришћење знања, људских ресурса, финансијских средстава, технологије и других расположивих ресурса, 
дефинисани задатак реализује у одређеном временском периоду. 

Члан 4. 

Научноистраживачка делатност остварује се кроз реализацију: научноистраживачког рада у основним, примење-
ним и развојним истраживањима у научним областима од значаја за одбрану, задатака инвентивне делатности и 
оспособљавањем кадра за научноистраживачки рад. 

Члан 5.  

Научноистраживачка делатност од значаја за одбрану остварује се у научним областима: природно-математичких, 
техничко-технолошких, медицинских, друштвених и хуманистичких наука (у даљем тексту: научне области). 

Члан 6. 

Инвентивна делатност у Министарству одбране и Војсци Србије обавља се ради стварања, пријављивања, 
заштите и прихватања иновација од значаја за одбрану, у складу са законом којим се уређују патенти и подза-
конским прописима који уређују начин, поступак испитивања поверљиве пријаве проналазака и предлога техничких 
унапређења од значаја за одбрану, мере заштите и остваривање права проналазача. 

Члан 7. 

Оспособљавање научноистраживачког кадра реализује се завршавањем студија првог степена (основне академске 
студије), студија другог степена које омогућавају упис на докторске академске студије и студија трећег степена 
(докторске академске студије), стручним и научним усавршавањем, објављивањем научних и стручних радова, 
стварањем проналазака заштићених патентом и техничких унапређења, као и учешћем на научним скуповима у 
земљи и иностранству, чиме се стичу референце за избор у одговарајућа научна, истраживачка, стручна и наставна 
звања. 

Члан 8. 

Активности у поступку организовања, планирања, спровођења и развоја научноистраживачке делатности 
у Министарству одбране и Војсци Србије спроводе се према Календару активности научноистраживачке делатности 
у Министарству одбране и Војсци Србије, који је дат у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни део. 

II. ОРГАНИЗОВАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Одређивање надлежности 

Члан 9. 

Организовање научноистраживачке делатности је у надлежности организационе целине Министарства одбране, 
која је посебним актом одређена за носиоца функције „Научноистраживачка и инвентивна делатност” (у даљем 
тексту: носилац функције).  

Носилац функције посебним актом одређује ужу унутрашњу јединицу, из свог састава, у чијем делокругу је 
управљање послом из додељене функције. 

Члан 10. 

Носилац функције у оквиру свог делокруга обавља следеће послове: 
1) доноси Средњорочни план и програм развоја научноистраживачке и инвентивне делатности у Министарству 

одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: Средњорочни план и програм развоја); 
2) доноси План научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: 

План научноистраживачке делатности). 



Страна 12 – Број 1 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. јануар 2021.

 
Члан 11. 

Ужа унутрашња јединица, у саставу носиоца функције, у чијем делокругу је управљање послом из функције 
„Научноистраживачка и инвентивна делатност” (у даљем тексту: организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за научноистраживачку делатност), обавља следеће послове: 

1) израђује нацрт Стратегијских смерница развоја научноистраживачке и инвентивне делатности у Министар-
ству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: Стратегијске смернице); 

2) израђује нацрт Средњорочног плана и програма развоја; 
3) израђује нацрт Плана научноистраживачке делатности; 
4) води Регистар научноистраживачких организација у Министарству одбране и Војсци Србије; 
5) води Регистар истраживача у Министарству одбране и Војсци Србије; 
6) израђује извештај о реализацији Средњорочног плана и програма развоја; 
7) спроводи анализе реализације Плана научноистраживачке делатности; 
8) израђује Интегралну анализу научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије 

(у даљем тексту: Интегрална анализа); 
9) израђује нацрт Плана мера за решавање проблема научноистраживачке делатности у Министарству одбране и 

Војсци Србије; 
10) организује рецензију научноистраживачких пројеката из Плана научноистраживачке делатности; 
11) планира, организује и реализује инвентивну делатност у Министарству одбране и Војсци Србије; 
12) организује промоцију резултата научноистраживачке делатности на научним скуповима, изложбама и 

сајмовима проналазака у земљи и иностранству;  
13) обавља и друге послове у вези са научноистраживачком делатношћу. 

2. Научноистраживачке организације и војне установе  
које обављају научноистраживачку делатност 

Члан 12. 

Научноистраживачку делатност у научним областима обављају научни институт и истраживачко-развојни 
институт (у даљем тексту: институт) и војна високошколска установа, који су акредитовани у складу са законом 
којим се уређује научноистраживачка делатност и који су уписани у Регистар научноистраживачких организација, 
који води министарство надлежно за научноистраживачку делатност.  

Научноистраживачку делатност у научним областима од значаја за одбрану може обављати и војна установа, 
која је основана као специјализована војна установа за одређене области и обавља делатност по прописима из области 
одбране. 

Војна установа из става 2. овог члана може обављати научноистраживачку делатност ако постоје потребе за 
основним, примењеним и развојним истраживањима у одговарајућој научној области, које се не могу задовољити 
коришћењем услуга постојећих научноистраживачких организација уписаних у Регистар научноистраживачких 
организација и ако испуњава услове прописане овим правилником (у даљем тексту: војна установа која обавља 
научноистраживачку делатност). 

Институт и војна високошколска установа (у даљем тексту: научноистраживачка организација) и војна установа 
која обавља научноистраживачку делатност уписују се у Регистар научноистраживачких организација у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

Члан 13. 

Поред послова у извршавању основне, односно претежне делатности, послова у остваривању научне и 
стручне делатности и обављања стручних задатака, прописаних уредбом којом се ближе уређују услови и начин 
остваривања научноистраживачке делатности у области одбране, институт обавља и послове научноистраживачке 
организације прописане овим правилником. 

Члан 14. 

Војна високошколска установа у оквиру делатности високог војног образовања кроз студије првог, дру-
гог и трећег степена, обавља и научноистраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања, за 
потребе унапређења и осавремењивања образовања у систему одбране. 
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Члан 15. 

Војна установа може обављати научноистраживачку делатност, ако има запослено на неодређено време најмање 
пет лица која су изабрана у звање истраживача и која су оспособљена за реализацију истраживања у одговарајућој 
научној области, која се не могу реализовати коришћењем услуга постојећих научноистраживачких организација 
уписаних у Регистар научноистраживачких организација, располаже одговарајућим простором, научноистраживачком 
опремом и другим средствима за рад. 

 Испуњеност услова из става 1. овог члана, утврђује организациона јединица Министарства одбране надлежна 
за научноистраживачку делатност, приликом уписа у Регистар научноистраживачких организација у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

Члан 16. 

Научноистраживачка организација и војна установа која обавља научноистраживачку делатност, општим актом 
ближе уређују организовање научноистраживачке делатности, у складу са законом којим се уређује научноистражи-
вачка делатност, уредбом којом се ближе уређују услови и начин остваривања научноистраживачке делатности 
у области одбране, актом о оснивању, статутом научноистраживачке организације, овим правилником и њиховим 
другим општим актима. 

Научноистраживачка организација и војна установа које обављају научноистраживачку делатност у оквиру 
делокруга послова планирања, организовања, спровођења и развоја научноистраживачке делатности, обављају и 
следеће послове:  

1) израђују предлоге научноистраживачких пројеката/задатака за Средњорочни план и програм развоја; 
2) израђују предлоге научноистраживачких пројеката/задатака за План научноистраживачке делатности;  
3) прате спровођење и достављају извештаје о реализацији Стратегијских смерница; 
4) прате спровођење и достављају извештаје о реализацији Средњорочног плана и програма развоја; 
5) прате спровођење и достављају извештаје о реализацији Плана научноистраживачке делатности; 
6) организују и реализују задатке научноистраживачке делатности; 
7) прате стање научноистраживачког кадра; 
8) предлажу сарадњу са научноистраживачким организацијама из Републике Србије, као и иностраним научнои-

страживачким или образовно-научним установама; 
9) реализују задатке инвентивне делатности из своје надлежности; 
10) обављају и друге послове у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, уредбом 

којом се ближе уређују услови и начин остваривања научноистраживачке делатности у области одбране, 
статутом и њеним другим општим актима. 

3. Истраживачи 

Члан 17. 

Послове научноистраживачке делатности обављају истраживачи запослени у научноистраживачким орга-
низацијама, војним установама које обављају научноистраживачку делатност и другим организационим целинама 
Министарства одбране и Војске Србије, наставници и сарадници војних високошколских установа, уписани у 
Регистар истраживача у Министарству одбране и Војсци Србије, под условима одређеним законом којим се уређује 
научноистраживачка делатност, уредбом којом се ближе уређују услови и начин остваривања научноистраживачке 
делатности у области одбране, овим правилником и општим актима научноистраживачке организације. 

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

Поступак избора, трајање звања и поступак реизбора истраживача уређује се општим актом научноистраживачке 
организације, под условима прописаним законом којим се уређује научноистраживачка делатност и подзаконским 
прописима којима се уређује поступак и начин вредновања и квантитативно исказивање научноистраживачких 
резултата истраживача. 

Члан 18. 

Студенти докторских академских студија послове научноистраживачке делатности обављају за потребе испуња-
вања обавеза на докторским академским студијама, израде докторске дисертације и ако су ангажовани на реализа-
цији научноистраживачких пројеката.  
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4. Савет за научноистраживачку делатност 

Члан 19. 

За разматрање питања из области научноистраживачке делатности од значаја за одбрану, у Министарству одбране 
образује се Савет за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Савет), као стручно и саветодавно тело министра 
одбране.   

Савет може образовати стална и повремена радна тела и комисије које се баве питањима нормативно-правног 
уређења научноистраживачке делатности, рецензија, реализације и финансирања пројеката од значаја за одбрану и 
другим питањима од значаја за развој научноистраживачке делатности. 

Актом о образовању Савета, радних тела и комисија одређују се задаци, састав и друга питања од значаја за 
њихов рад. 

5. Евиденције 

Члан 20. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност води Регистар 
научноистраживачких организација у Министарству одбране и Војсци Србије и Регистар истраживача у Мини-
старству одбране и Војсци Србије.  

Облик, садржај и начин вођења регистара из става 1. овог члана, као и поступак уписа и брисања уређују се 
посебним правилником. 

III. ПЛАНИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Документа планирања 

Члан 21. 

Планирање научноистраживачке делатности заснива се на документима средњорочног и краткорочног планира-
ња, у складу са прописима којима се уређује планирање развоја система одбране. 

Документа планирања научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије усаглашавају 
се са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије и Стратегијским смерницама. 

Члан 22. 

По временском периоду на који се односи, планирање научноистраживачке делатности може бити: средњо-
рочно и краткорочно. 

Средњорочно планирање научноистраживачке делатности обухвата период од три до пет година. 
Краткорочно планирање научноистраживачке делатности обухвата период од једне године. 

Члан 23. 

Документа планирања научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије јесу: 
1) Средњорочни план и програм развоја; 
2) План научноистраживачке делатности. 

2. Средњорочни план и програм развоја 

Члан 24. 

Средњорочни план и програм развоја јесте документ планирања у којем се утврђују средњорочни циљеви 
и приоритети развоја научноистраживачке делатности, задаци развоја научноистраживачке делатности, потребна 
финансијска средства и начин спровођења Средњорочног плана и програма развоја. 

Члан 25. 

Средњорочни план и програм развоја, начелно, садржи: 
1) увод;  
2) средњорочне циљеве и приоритете развоја;  
3) задатке развоја;  
4) потребна финансијска средства;  
5) спровођење Средњорочног плана и програма развоја;  
6) закључак;  
7) прилоге. 
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Члан 26. 

Процес израде нацрта Средњорочног плана и програма развоја, начелно, састоји се из следећих фаза: 
1) сагледавање претпоставки и ограничења средњорочног развоја научноистраживачке делатности;  
2) формулисање средњорочних циљева и приоритета развоја научноистраживачке делатности;  
3) одређивање задатака развоја научноистраживачке делатности;  
4) утврђивање потребних финансијских средстава за развој научноистраживачке делатности;  
5) разрада начина спровођења Средњорочног плана и програма развоја. 

Члан 27. 

Сагледавање претпоставки и ограничења средњорочног развоја научноистраживачке делатности обухвата 
анализу познатих и предвиђање непознатих чинилаца од значаја за средњорочно планирање и програмирање 
развоја научноистраживачке делатности. 

Претпоставке се сагледавају у контексту услова које је неопходно испунити, док се ограничења сагледавају у 
смислу отежавајућих околности које могу негативно утицати на средњорочни развој научноистраживачке делатности. 

Претпоставке и ограничења средњорочног развоја сагледава организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за научноистраживачку делатност у сарадњи са носиоцима планирања и реализације задатака научноистра-
живачке делатности. 

Члан 28. 

Средњорочни циљеви развоја научноистраживачке делатности формулишу се на основу средњорочних циљева 
развоја система одбране и утврђених претпоставки и ограничења средњорочног развоја научноистраживачке делат-
ности. За сваки средњорочни циљ, начелно, одређују се: носилац извршења, показатељи учинка и извори провере. 

Средњорочни приоритети развоја научноистраживачке делатности утврђују се према важности и хитности 
реализације одређених задатака или активности у домену развоја научноистраживачке делатности. 

Средњорочне циљеве и приоритете предлаже организациона јединица Министарства одбране надлежна за 
научноистраживачку делатност, у контексту унапређења која је потребно постићи у извршавању научноистраживачке 
делатности. 

Члан 29. 

Задаци развоја научноистраживачке делатности одређују се на основу средњорочних циљева развоја. У оквиру 
задатака одређује се потребан број активности. За сваки задатак и активност, начелно, одређује се: рок реализације, 
носилац реализације и потребна финансијска средства по контима економске класификације. 

Задатке развоја научноистраживачке делатности предлаже организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за научноистраживачку делатност, у сарадњи са носиоцима планирања и реализације задатака. 

Члан 30. 

Потребна средства за финансирање средњорочног развоја научноистраживачке делатности исказују се по 
носиоцима планирања и реализације задатака научноистраживачке и инвентивне делатности, уз навођење пројек-
тованог износа по контима економске класификације. 

Потребна средства за финансирање средњорочног развоја научноистраживачке и инвентивне делатности 
предлаже организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност, у сарадњи 
са носиоцима планирања и реализације задатака. 

Члан 31. 

Спровођење Средњорочног плана и програма развоја описује се навођењем обавеза организационих целина 
Министарства одбране, команди, јединица и установа Војске Србије у реализацији циљева, приоритета и задатака 
средњорочног развоја научноистраживачке и инвентивне делатности, начина праћења и извештавања, као и поступка 
у случају одступања од реализације Средњорочног плана и програма развоја. 

Спровођење Средњорочног плана и програма развоја дефинише организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за научноистраживачку делатност. 

Члан 32. 

Нацрт Средњорочног плана и програма развоја израђује организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за научноистраживачку делатност, на начин и у року утврђеним правилником којим се уређује планира-
ње развоја система одбране. 

Члан 33. 

Средњорочни план и програм развоја разматра и усваја Савет. 
Усвојен Средњорочни план и програм развоја одобрава министар одбране. 
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3. План научноистраживачке делатности 

Члан 34. 

План научноистраживачке делатности јесте документ планирања у којем се утврђују краткорочни циљеви и 
приоритети научноистраживачке делатности, научноистраживачки пројекти/задаци, научни скупови, сајмови 
и изложбе на којима ће учествовати научноистраживачки кадар Министарства одбране и Војске Србије, публико-
вање радова у монографијама, часописима и зборницима научних скупова, и научноистраживачки пројекти који 
се финансирају од стране министарства надлежног за научноистраживачку делатност и посебних фондова у области 
научноистраживачке и инвентивне делатности, у којима учествују истраживачи из Министарства одбране и Војске 
Србије. 

Члан 35. 

План научноистраживачке делатности, начелно, садржи: 
1) краткорочне циљеве и приоритете научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;  
2) Преглед научноистраживачких пројеката/задатака у Министарству одбране и Војсци Србије; 
3) Преглед учешћа научноистраживачког кадра на научним скуповима; 
4) Преглед учешћа научноистраживачког кадра на сајмовима и изложбама; 
5) Преглед публиковања радова у монографијама, часописима и зборницима научних скупова; 
6) Преглед научноистраживачких пројеката који се финансирају од стране министарства надлежног за научно-

истраживачку делатност и посебних фондова у области научноистраживачке и инвентивне делатности. 

Члан 36. 

Процес израде нацрта Плана научноистраживачке делатности, начелно, састоји се из следећих фаза: 
1) формулисање краткорочних циљева и приоритета научноистраживачке делатности у Министарству одбране и 

Војсци Србије; 
2) израда Прегледа научноистраживачких пројеката/задатака у Министарству одбране и Војсци Србије; 
3) израда Прегледа учешћа научноистраживачког кадра на научним скуповима; 
4) израда Прегледа учешћа научноистраживачког кадра на сајмовима и изложбама; 
5) израда Прегледа публиковања радова у монографијама, часописима и зборницима научних скупова; 
6) израда Прегледа научноистраживачких пројеката који се финансирају од стране министарства надлежног за 

научноистраживачку делатност и посебних фондова у области научноистраживачке и инвентивне делатности; 
7) утврђивање потребних финансијских средстава за спровођење научноистраживачке делатности; 
8) разрада начина спровођења Плана научноистраживачке делатности. 

Члан 37. 

Краткорочни циљеви и приоритети научноистраживачке делатности, одређују се на основу Средњорочног 
плана и програма развоја, резултата остварених у претходном периоду и расположивих ресурса.  

Краткорочни циљеви научноистраживачке делатности, одређују се према резултатима и ефектима које науч-
ноистраживачке организације и војне установе које обављају научноистраживачку делатност треба да остваре у 
краткорочном периоду. Одређују се на начин да буду прецизни, мерљиви, достижни и временски ограничени. 
За сваки краткорочни циљ научноистраживачке делатности, начелно, одређују се: носилац извршења, показатељи 
учинка, извори провере и исходи. 

Краткорочни приоритети научноистраживачке делатности, утврђују се према важности и хитности реализације 
одређених задатака научноистраживачке делатности, у складу са потребама и могућностима.  

Краткорочне циљеве и приоритете научноистраживачке делатности, предлаже организациона јединица Мини-
старства одбране надлежна за научноистраживачку делатност у сарадњи са носиоцима планирања и реализације 
задатака. 

Члан 38. 

Преглед научноистраживачких пројеката/задатака у Министарству одбране и Војсци Србије, израђује се на 
основу Средњорочног плана и програма развоја, степена реализације задатака у претходном периоду, расположивих 
ресурса и предлога носиоца планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности. 

Носиоци планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности предлоге научноистраживачких 
пројеката/задатака у Министарству одбране и Војсци Србије достављају организационој јединици Министарства 
одбране надлежној за научноистраживачку делатност, на обрасцу који је дат у Прилогу 2. овог правилника и чини 
његов саставни део. 
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За сваки научноистраживачки пројекат/задатак, носилац планирања и реализације задатака, поседује следеће 

податке: 
1) назив научноистраживачког пројекта/задатка; 
2) образложење научноистраживачког пројекта/задатка; 
3) носиоца и учеснике у истраживању; 
4) циљеве истраживања; 
5) фазе реализације; 
6) рокове реализације; 
7) допринос способностима система одбране; 
8) потребна финансијска средстава за реализацију научноистраживачког пројекта/задатка. 
Научноистраживачки пројекти/задаци, предложени од стране носилаца планирања и реализације задатака 

научноистраживачке делатности, морају бити верификовани од стране научних, односно наставно-научних већа 
или од стране надлежне организационе јединице Генералштаба Војске Србије. 

Члан 39. 

Преглед учешћа научноистраживачког кадра на научним скуповима, израђује се на основу потреба за усавр-
шавањем научноистраживачког кадра, расположивих финансијских средстава и предлога носилаца планирања и 
реализације задатака научноистраживачке делатности. 

Носиоци планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности предлоге научних скупова на 
којима учествује научноистраживачки кадар достављају организационој јединици Министарства одбране надлежној 
за научноистраживачку делатност, на обрасцу који је дат у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 40. 

Преглед учешћа научноистраживачког кадра на сајмовима и изложбама, израђује се на основу потреба за уса-
вршавањем научноистраживачког кадра, расположивих финансијских средстава и предлога носилаца планирања и 
реализације задатака научноистраживачке делатности. 

Носиоци планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности предлоге сајмова и изложби на 
којима учествује научноистраживачки кадар достављају организационој јединици Министарства одбране надлежној 
за научноистраживачку делатност, на обрасцу који је дат у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 41. 

Преглед публиковања радова у монографијама, часописима и зборницима научних скупова израђује се на основу 
Средњорочног плана и програма развоја, расположивих ресурса и предлога носилаца планирања и реализације 
задатака научноистраживачке делатности. 

Носиоци планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности предлоге радова из става 1. овог 
члана, достављају организационој јединици Министарства одбране надлежној за научноистраживачку делатност, 
на обрасцу који је дат у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 42. 

Преглед научноистраживачких пројеката/задатака који се финансирају од стране министарства надлежног за 
научноистраживачку делатност и посебних фондова у области научноистраживачке и инвентивне делатности, а 
које реализују научноистраживачке организације и војне установе које обављају научноистраживачку делатност 
у Министарству одбране и Војсци Србије, израђује се на основу Средњорочног плана и програма развоја, рас-
положивих ресурса и предлога носилаца планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности. 

Носиоци планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности предлоге научноистраживачких 
пројеката/задатака из става 1. овог члана, достављају организационој јединици Министарства одбране надлежној 
за научноистраживачку делатност, на обрасцу који је дат у Прилогу 6. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 43. 

Потребна финансијска средства за реализацију пројеката/задатака научноистраживачке делатности обезбеђују 
се кроз процес израде Финансијског плана Министарства одбране. 

Носиоци планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности потребна финансијска средства 
за финансирање задатака научноистраживачке делатности исказују кроз програме и програмске активности утврђене 
у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Члан 44. 

Након доношења акта о финансирању Министарства одбране, организациона јединица Министарства од-
бране надлежна за научноистраживачку делатност врши коначно усаглашавање нацрта Плана научноистра-
живачке делатности, са носиоцима планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности и ор-
ганизационом јединицом Министарства одбране надлежном за буџет и финансије. 
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Члан 45. 

Спровођење Плана научноистраживачке делатности описује се навођењем обавеза носилаца планирања и 
реализације задатака научноистраживачке делатности у реализацији циљева, приоритета и задатака научноистра-
живачке делатности, начина праћења и извештавања, као и поступака у случају одступања од реализације Плана 
научноистраживачке делатности. 

Спровођење Плана научноистраживачке делатности описује организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за научноистраживачку делатност. 

Члан 46. 

План научноистраживачке делатности одобрава министар одбране. 

Члан 47. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност, након одобравања 
Плана научноистраживачке делатности, од стране министра одбране, доставља га носиоцима планирања и реализа-
ције задатака научноистраживачке делатности. 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Услови и начин спровођења научноистраживачке делатности 

Члан 48. 

Под спровођењем научноистраживачке делатности подразумева се израда и реализација научноистраживачких 
пројеката/задатака, дефинисаних документима планирања из овог правилника и плановима и програмима научно-
истраживачког рада које израђују научноистраживачка организација и војна установа која обавља научноистражи-
вачку делатност.  

Научноистраживачка организација и војна установа која обавља научноистраживачку делатност општим актом 
ближе уређују спровођење научноистраживачке делатности у складу са законом којим се уређује научноистражи-
вачка делатност, уредбом којом се ближе уређују услови и начин остваривања научноистраживачке делатности 
у области одбране, овим правилником, статутом и њиховим другим општим актима. 

2. Пријава научноистраживачког пројекта код министарства надлежног  
за научноистраживачку делатност и посебних фондова 

Члан 49. 

Научноистраживачка организација и војна установа која обавља научноистраживачку делатност може поднети 
пријаву научноистраживачког пројекта/задатка на објављени конкурс или јавни позив министарства надлежног за на-
учноистраживачку делатност и посебних фондова у области научноистраживачке и инвентивне делатности, само 
уколико се такав или сличан пројекат/задатак не финансира од стране Министарства одбране и ако се не ради о 
пројекту за који је утврђен одређени степен тајности, у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује 
заштита тајности података и на који се примењују одговарајуће мере заштите у складу са утврђеним степеном тајности.  

3. Сарадња са научноистраживачким организацијама у земљи и иностранству 

Члан 50. 

Израда и реализација научноистраживачких пројеката/задатака, може се поверити научноистраживачким органи-
зацијама у Републици Србији, у случају када Министарство одбране и Војска Србије не располажу сопственим 
капацитетима и када то није у супротности са одредбама закона којим се уређује заштита тајности података.  

За израду и реализацију научноистраживачких пројеката/задатака из става 1. овог члана, Министарство одбране 
са научноистраживачким организацијама закључује уговор о међусобним правима, обавезама, начину коришћења 
резултата и финансирања пројеката од значаја за одбрану.  

Члан 51. 

Ради унапређења научноистраживачког рада у Министарству одбране и Војсци Србије, научноистраживачка 
организација и војна установа која обавља научноистраживачку делатност могу да сарађују са иностраним научнои-
страживачким или образовно-научним установама, уз претходну сагласност министра одбране. 

Министар одбране, сагласност за сарадњу са институцијама из става 1. овог члана доноси на предлог Савета. 
Међусобна права и обавезе у остваривању сарадње са институцијама из става 1. овог члана уређују се уговором у 

складу са законом и прописима који регулишу међународну сарадњу. 
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Члан 52. 

Истраживачи из Министарства одбране и Војске Србије, могу уз сагласност надлежног старешине научнои-
страживачке организације, односно војне установе која обавља научноистраживачку делатност, а на основу мишљења 
научног, односно наставно-научног већа научноистраживачке организације, учествовати и у реализацији пројеката 
чији су носиоци научноистраживачке организације из Републике Србије.  

4. Објављивање резултата истраживања за које је утврђен степен тајности 

Члан 53. 

Истраживачи који учествују у реализацији научноистраживачких пројеката/задатака за које је утврђен од-
ређени степен тајности, у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује заштита тајности пода-
така и на које се примењују одговарајуће мере заштите у складу са утврђеним степеном тајности, резултате истра-
живања не могу јавно публиковати, без сагласности надлежног старешине научноистраживачке организације, 
односно војне установе која обавља научноистраживачку делатност, која је носилац реализације пројекта/задатка 
и одобрења организационе јединице Министарства одбране надлежне за научноистраживачку делатност. 

При давању сагласности, односно одобрења из става 1. овог члана, примењују се закон и подзаконски прописи 
којима се уређује заштита тајности података и општа акта којима се уређује заштита тајности података у Мини-
старству одбране и Војсци Србије. 

5. Праћење и извештавање о спровођењу научноистраживачке делатности 

Члан 54. 

Научноистраживачка организација, војна установа која обавља научноистраживачку делатност и носилац пла-
нирања и реализације задатака научноистраживачке делатности прате спровођење научноистраживачке делатности 
из свог делокруга и надлежности, израђују извештаје о степену реализације циљева, приоритета и задатака научно-
истраживачке делатности и достављају организационој јединици Министарства одбране надлежној за научноистра-
живачку делатност, у складу са њеним захтевом. 

Члан 55. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност, на основу извештаја 
из члана 54. овог правилника, израђује периодичне (шестомесечне и годишње) извештаје о спровођењу научноистра-
живачке делатности.  

Периодични извештај о спровођењу научноистраживачке делатности, начелно, садржи: приказ реализације 
утврђених циљева, приоритета и задатака научноистраживачке делатности, реализацију учешћа научноистраживач-
ког кадра на научним скуповима, сајмовима и изложбама, квантификацију научноистраживачких резултата и осталих 
показатеља успеха у научном раду, стање научноистраживачког кадра, степен реализације финансијских средстава, 
проблеме који су утицали на реализацију задатака, као и предлог мера за унапређење стања научноистраживачке 
делатности. 

На основу годишњег извештаја о спровођењу научноистраживачке делатности, организациона јединица Мини-
старства одбране надлежна за научноистраживачку делатност, у сарадњи са носиоцима планирања и реализације 
задатака научноистраживачке делатности, израђује Интегралну анализу. 

Интегрална анализа, начелно, обухвата: анализу спровођења Стратегијских смерница, Средњорочног плана 
и програма развоја и Плана научноистраживачке делатности и начелно, садржи: достигнут степен реализације 
утврђених циљева, приоритета и задатака научноистраживачке делатности по документима планирања научноистра-
живачке делатности, реализацију учешћа научноистраживачког кадра на научним скуповима, сајмовима и изло-
жбама, квантификацију научноистраживачких резултата и осталих показатеља успеха у научном раду, стање научно-
истраживачког кадра, степен реализације финансијских средстава, уочене проблеме и предлоге мера за побољ-
шање стања научноистраживачке и инвентивне делатности у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Члан 56. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност, на основу 
Интегралне анализе израђује План мера за решавање проблема научноистраживачке делатности у Министарству 
одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: План мера). 

Члан 57. 

Интегралну анализу и План мера разматра и усваја Савет. 
На предлог Савета, План мера одобрава министар одбране. 
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6. Рецензија научноистраживачких пројеката 

Члан 58. 

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност, ради стручне 
верификације научноистраживачких пројеката, организује рецензију појединих научноистраживачких пројеката 
из Плана научноистраживачке делатности. 

Број научноистраживачких пројеката који ће бити рецензиран у једној календарској години зависи од потреба 
Министарства одбране и Војске Србије, приоритета, као и износа одобрених финансијских средства за исплату 
накнаде рецензентима по основу закључених уговора о рецензији. 

Члан 59. 

Избор научноистраживачких пројеката из Плана научноистраживачке делатности који се рецензирају врши 
се на основу једног од следећих критеријума: 

1) да је научноистраживачки пројекат завршен; 
2) да је научноистраживачки пројекат био у складу са приоритетима утврђеним Планом научноистраживачке 

делатности; 
3) да је планирана реализација научноистраживачког пројекта три и више година. 

Члан 60. 

За рецензију сваког научноистраживачког пројекта одређују се најмање по два независна рецензента из научне 
области из које су предложени научноистраживачки пројекти. 

Члан 61. 

Савет разматра и министру одбране предлаже научноистраживачке пројекте из Плана научноистраживачке 
делатности за рецензију. 

Министар одбране доноси решење којим се одобрава закључење уговора са рецензентима. 
Уговоре са рецензентима закључује организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистра-

живачку делатност. 

Члан 62. 

Ради унапређења научноистраживачког рада, организациона јединица надлежна за научноистраживачку делат-
ност, извршене рецензије научноистраживачких пројеката доставља носиоцима планирања и реализације задатака 
научноистраживачке делатности на које се научноистраживачки пројекти односе. 

Научно, односно, наставно-научно веће научноистраживачке организације, у чијој надлежности је реализација 
научноистраживачког пројекта, на основу извршене рецензије, доноси одлуку о даљим активностима у вези са 
научноистраживачким пројектом који је негативно рецензиран.  

Носилац планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности, узимајући у обзир одлуку научног, 
односно, наставно-научног већа, доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за научнои-
страживачку делатност, коначну одлуку о даљим активностима у вези са научноистраживачким пројектом који 
је негативно рецензиран. 

Члан 63. 

Стално радно тело Савета надлежно за рецензију научноистраживачких пројеката, израђује извештај о извршеним 
рецензијама и подноси га Савету.  

Савет разматра и усваја извештај о извршеним рецензијама научноистраживачких пројеката. 

7. Подстицање научноистраживачког рада 

Члан 64. 

Ради подстицања научноистраживачког рада у Министарству одбране и Војсци Србије, сваке године поводом 
Дана Војске Србије, додељује се годишња награда за најбољи научноистраживачки пројекат и најбољу докторску 
дисертацију у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Услове за доделу годишње награде за најбољи научноистраживачки пројекат и најбољу докторску дисертацију 
у Министарству одбране и Војсци Србије ближе уређује министар одбране, посебним актом. 
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V. РАЗВОЈ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 65. 

Развој научноистраживачке делатности представља скуп промена (нормативних, организационих, кадровских, 
материјалних, техничких, технолошких и сл.) у оквиру функције „Научноистраживачка и инвентивна делатност”, 
којима се научноистраживачка делатност преводи из постојећег стања у ново, побољшано стање. 

Члан 66. 

Стратегијске смернице представљају основни документ развоја научноистраживачке делатности у оквиру 
функције „Научноистраживачка и инвентивна делатност” у Министарству одбране и Војсци Србије, који се, начелно, 
доноси сваке пете године и обухвата период до пет година. 

Члан 67. 

Стратегијским смерницама се утврђују визија, мисија, циљеви и приоритети развоја научноистраживачке 
делатности у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Члан 68. 

Стратегијске смернице, начелно, садрже: 
1) увод;  
2) стање научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;  
3) визију, мисију и циљеве развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;  
4) приоритете научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;  
5) план спровођења Стратегијских смерница; 
6) закључак. 

Члан 69. 

Процес израде нацрта Стратегијских смерница, начелно, састоји се из следећих фаза: 
1) анализа стања научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије; 
2) формулисање визије развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије; 
3) формулисање мисије развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије; 
4) формулисање циљева и приоритета развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Вој-

сци Србије; 
5) израда плана спровођења Стратегијских смерница. 

Члан 70. 

Анализа стања научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије, начелно, обухвата: 
приказ нормативно-правне регулативе, приказ реализације научноистраживачких пројеката/задатака, стања науч-
ноистраживачког кадра, инвентивне делатности и финансирања научноистраживачке и инвентивне делатности. 

Анализу стања из става 1. овог члана спроводи организациона јединица Министарства одбране надлежна за 
научноистраживачку делатност, на основу прилога носилаца планирања и реализације задатака научноистра-
живачке делатности. 

Члан 71. 

Визија развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије заснована је на раз-
војном потенцијалу и даје основу за стратегијске изборе који ће омогућити прелаз научноистраживачке делатности 
из садашње у жељену будућу позицију. 

Визију развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије предлаже организаци-
она јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност. 

Члан 72. 

Мисија развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије конкретизује визију 
развоја научноистраживачке делатности усмеравајући се на подручја у којима научноистраживачка делатност може 
да допринесе развоју система одбране у целини. 

Мисију развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије предлаже организаци-
она јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност. 
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Члан 73. 

Циљеви и приоритети развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије 
засновани су на основним документима планирања развоја система одбране.  

Циљеви и приоритети развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије 
утврђују се према важности и хитности реализације одређених задатака или активности у домену развоја на-
учноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије, а у складу са потребама и могућно-
стима.  

Циљеве и приоритете развоја научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије 
предлаже организациона јединица Министарства одбране надлежна за научноистраживачку делатност у са-
радњи са носиоцима планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности. 

Члан 74. 

Спровођење Стратегијских смерница обухвата разраду активности за реализацију утврђених циљева, опис 
обавеза носиоца активности и начин праћења и извештавања о реализацији Стратегијских смерница. 

Спровођење Стратегијских смерница разрађује организациона јединица Министарства одбране надлежна за 
научноистраживачку делатност. 

Члан 75. 

На предлог Савета, Стратегијске смернице доноси министар одбране. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 76. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о научној делатности у Савезном мини-
старству за одбрану и Војсци Југославије („Службени војни лист”, број 9/01) и Упутство о научноистраживачком 
раду у Војсци Југославије (Управа за научну и издавачку делатност, Инт. број 739-1 од 10. октобра 2001. године). 

Члан 77. 

Научноистраживачка организација и војна установа која обавља научноистраживачку делатност ће општа 
акта из члана 16 став 1. и члана 48. овог правилника донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
правилника. 

Члан 78. 

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

 
Број 4-8 
У Београду, 8. јануара 2021. године 

Mинистар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 
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Прилог 1. 

К А Л Е Н Д А Р  
АКТИВНОСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
 

Редни 
број 

Активност 
Носилац 

активности
Сарађује Рок 

1.  

Израда предлога научноистраживачких пројеката/зада-
така и достављање организационој јединици Министар-
ства одбране надлежној за научноистраживачку делат-
ност. 

НП УСП 15. јул 

2.  

Достављање шестомесечног извештаја о реализацији 
Плана научноистраживачке делатности организационој 
јединици Министарства одбране надлежној за научнои-
страживачку делатност. 

НП УСП 20. јул 

3.  
Израда шестомесечног извештаја о реализацији Плана 
научноистраживачке делатности. 

УСП НП 31. јул 

4.  Израда нацрта Плана научноистраживачке делатности. УСП НП 15. август 

5.  
Израда усаглашеног Плана научноистраживачке делат-
ности са Предлогом финансијског плана Министарства 
одбране. 

УСП  НП / СБФ 31. октобар 

6.  
Усаглашавање нацрта Плана научноистраживачке де-
латности са Решењем о финансирању Министарства  
одбране. 

УСП НП / СБФ 31. децембар 

7.  
Достављање Плана научноистраживачке делатности по-
моћнику министра одбране за политику одбране на пот-
пис. 

УСП  25. јануар 

8.  
Достављање Плана научноистраживачке делатности 
министру одбране на одобрење. 

УСП  31. јануар 

9.  

Достављање годишњег извештаја о спровођењу научно-
истраживачке делатности организационој јединици Ми-
нистарства одбране надлежној за научноистраживачку 
делатност. 

НП  31. јануар 

10.  
Реализација годишње анализе Плана научноистраживачке 
делатности. 

УСП НП 15. фебруар 

11.  
Израда Интегралне анализе научноистраживачке делат-
ности. 

УСП НП 28. фебруар 

12.  
Израда Плана мера за решавање проблема научноистра-
живачке делатности у Министарству одбране и Војсци 
Србије. 

УСП НП 28. фебруар 

 
Значење скраћеница: 

УСП  Управа за стратегијско планирање 

СБФ  Сектор за буџет и финансије 
НП  носилац планирања и реализације задатака научноистраживачке делатности. 



Страна 24 – Број 1 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. јануар 2021.

 

 



14. јануар 2021. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 25 – Број 1

 

 



Страна 26 – Број 1 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. јануар 2021.

 

 



14. јануар 2021. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 27 – Број 1

 

 



Страна 28 – Број 1 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 14. јануар 2021.

 

 



14. јануар 2021. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 29 – Број 1

 
 

3. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-4 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског пуковника 
потпуковник 
КИКОВИЋ Војислава САША. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

4. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-5 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин санитетског пуковника 
потпуковник 
ЈОВАНОВИЋ Милорада МИЛАН. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

5. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-2 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 7) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику саобраћајне службе  
ГЕОРГИЕВ Ненада МИРОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

6. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-3 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 4. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 7) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

интендантском мајору  
АЋИМОВИЋ Богдана ПРЕДРАГУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

7. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-6 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику  
ПАВЛОВИЋ Драгослава ДРАГОМИРУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

8. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-7 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору информатичке службе  
ПЕТРОВИЋ Светислава НЕБОЈШИ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

9. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-8 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 5. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 7) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору  
ОСТОЈИЋ Милана ЗОРАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 
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10. 

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

ОД 6. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику саобраћајне службе  
ЈЕМУОВИЋ Милорада ГОРДАНУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

 
11. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-22 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 6. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 7) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском мајору  
ИЛИЋ Мирослава ДРАШКУ. 
 

Министар одбране 
др Небојша Стефановић, с. р. 

12. 
Н А Р Е Д Б А  број 10-501  

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 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 водника прве класе  
водници: 
АНТИЋ Зорана СРЕЋКО. Унапређује се са даном 21. 
октобра 2020. године; 
ЛАЗИЋ Грујице МАЈА. Унапређује се са даном 4. де-
цембра 2020. године; 
РАКОЧЕВИЋ Милована МИЛАН. Унапређује се са да-
ном 21. октобра 2020. године; 
ЦВИЈОВИЋ Радише БОЈАН. Унапређује се са даном 
8. децембра 2020. године; 
у чин артиљеријског заставника  
старији водник прве класе  
МАРИНКОВИЋ Јована ГОРАН. Унапређује се са даном 
1. децембра 2020. године; 

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник  
ПЕЈОВИЋ Мике ДЕЈАН. Унапређује се са даном 22. ок-
тобра 2020. године; 
у чин артиљеријског водника прве класе 
водник  
СТЕВАНОВИЋ Драгана НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 21. октобра 2020. године; 
у чин старијег водника прве класе оклопних јединица 
старији водници: 
МИЛАДИНОВИЋ Бранислава ВЛАДАН. Унапређује 
се са даном 30. новембра 2020. године; 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Стојадина СЛАВИША. Унапређује 
се са даном 30. новембра 2020. године; 
МОМЧИЛОВИЋ Милуна ИВАН. Унапређује се са да-
ном 4. новембра 2020. године; 
у чин водника прве класе оклопних јединица 
водници: 
ГЛИГОРИЈЕВИЋ Новице БРАТИСЛАВ. Унапређује 
се са даном 30. новембра 2020. године; 
РАДОЊИЋ Петра ТИЈАНА. Унапређује се са даном 
30. новембра 2020. године; 
СРЕДОЈЕВИЋ Зорана БОРИВОЈЕ. Унапређује се са да-
ном 30. новембра 2020. године; 
у чин заставника техничке службе 
старији водник прве класе 
МИТРОВИЋ Драгана БРАТИСЛАВ. Унапређује се са 
даном 26. октобра 2020. године; 
у чин заставника информатичке службе 
старији водник прве класе 
НЕШИЋ Тихомира ИВАН. Унапређује се са даном 9. 
децембра 2020. године. 
 

Kомандант 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

13. 
Н А Р Е Д Б А  број 6356-1 

КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ 
ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу тачка 1. подтачка 2) Одлука 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  
ВЕСКОВИЋ Петра ДРАГАНУ. 

 
Командант 
пуковник 
Зоран Драгићевић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

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

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 


