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102.
На основу члана 71. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), а у вези
са чланом 13. став 1. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије
(„Службени војни лист“, бр. 3/09 и 2/10), министар
одбране доноси

ОДЛУКУ
О ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ И ЗАМЕНУ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И НАБАВКУ РАДОВА
И УСЛУГА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
1. Набавку покретних ствари и услуга за потребе
корисника средстава, у границама одобрених новчаних средстава, врши Дирекцијa за набавку и продају
организационе јединице Министарства одбране надлежне за снабдевање (у даљем тексту: Дирекција за
набавку и продају), осим покретних ствари и услуга
из тачке 2. ове одлуке.
2. За набавку покретних ствари и услуга, у границама одобрених новчаних средстава, овлашћују се:
1) наредбодавци корисника средстава за набавку:
а) резервних делова, гума, церада, акумулатора,
потрошног и другог материјала неопходног за текуће
и неодложне оправке покретних ствари, односно за
израду ствари и непосредну уградњу и најнеопходнијег алата и прибора у комплету моторних возила, ради коришћења покретних ствари;
б) хлеба, адитива за хлеб, пецива, квасца, хлебних
мрвица, свежег и пастеризованог млека и производа
од млека (осим маслаца, млека у праху и сира), свежег и замрзнутог воћа, свежег поврћа (осим поврћа
за зимницу), сувог грожђа, језгра ораха, чоколаде за
кување, шлага у праху, шећера у праху, прашка за пециво, вина природног, оригана, мирођија, цимета, мараскина, ванилин шећера, маринираних печурака и кора за питу;
в) хране за животиње (осим екструдиране хране,
меса и производа од меса за исхрану паса);

ГОДИНА СХХIХ

г) електричне енергије, огревног дрвета, бутан-гаса и природног гаса за грејање и комуналних услуга
(грејање, вода за пиће и друго);
д) часописа, листова и друге стручне литературе
у штампаном и електронском облику;
ђ) наставног и канцеларијског потрошног материјала, а за хитне потребе и набавку потрошног материјала за одржавање личне – колективне хигијене, одржавање интендантских покретних ствари и апарата за
одржавање чистоће просторија;
e) спортских реквизита, медаља и пехара;
ж) застава и грбова;
з) промотивног материјала;
и) услуга одржавања за текуће неодложне оправке покретних ствари;
ј) услуга текућег одржавања објеката;
к) услуга телекомуникација (телефонски прикључци са јавне АТЦ, ИСДН и АДСЛ, услуге Интернета и
мобилне телефоније, сателитска веза и друго) регулисаних Законом о телекомуникацијама и поштанских
услуга регулисаних Законом о поштанским услугама,
уз сагласност организационе јединице Генералштаба
Војске Србије надлежне за телекомуникацију и информатику;
л) услуга оглашавања и рекламирања, осим ако
за наведене услуге другим актима није овлашћен руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за односе са јавношћу;
љ) услуга превоза на скијалиштима (жичара, ски-лифт и слично);
м) покретних ствари и услуга (осим наоружања и
војне опреме) које према процењеној вредности из
јединственог плана јавних набавки добара, радова и
услуга представљају јавну набавку мале вредности,
уз сагласност руководиоца организационе јединице
Министарства одбране надлежне за снабдевање;
н) других покретних ствари и услуга за које је
овлашћен руководилац Дирекције за набавку и продају, по посебном овлашћењу министра одбране;
2) начелници Војномедицинске академије и Завода за превентивну медицинску заштиту, управници:
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Војне болнице Ниш, Центра војномедицинских установа Београд и Војномедицинског центра Нови Сад и
командант Централне апотеке – складишта за набавку лекова, санитетског потрошног материјала и гасова за медицинске потребе (само за хитне потребе) и
артикала хране за специјалне дијете (по препоруци лекара и дијететичара);
3) директори: Војнотехничког института, ремонтних завода и Техничког опитног центра и начелник Центра за примењену математику и електронику за набавку компонената за реализацију истраживачко-развојних задатака, неопходних резервних делова и алата
за модификацију, модернизацију и ремонт, као и за
набавку услуга из тачке 2. алинеја 9) ове одлуке које
реализују за своје потребе, а директор Војнотехничког института овлашћује се и за набавку услуга и узорака у области истраживања и развоја покретних ствари за потребе опште логистике;
4) директор Војне штампарије „Београд“ за набавку репроматеријала и услуга за потребе израде штампарско-графичких производа из функционалне делатности Војне штампарије „Београд“;
5) наредбодавци корисника средстава који у свом
саставу имају објекте посебне намене, а који се користе за пружање репрезентативних услуга, за набавку
(у складу са нормативима) артикала хране, пића, потрошног материјала за одржавање личне и колективне хигијене и ситног инвентара за пружање репрезентативних услуга, уколико се те потребе због специфичности услуга не могу реализовати централизованим снабдевањем, уз сагласност организационе јединице Министарства одбране надлежне за општу логистику;
6) изасланик одбране Републике Србије односно
војни представник у иностранству, у границама одобрених новчаних средстава, за набавку опреме за опремање станова за потребе изасланства односно војног
представништва;
7) руководилац Протокола Министарства одбране за набавку поклона за војне делегације Министарства одбране и Војске Србије које путују у иностранство и поклона намењених члановима страних делегација које посећују Министарство одбране и Војску
Србије, као и за набавку услуга смештаја и исхранe
страних делегација;
8) руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за односе са јавношћу за
набавку добара и услуга за потребе информативне и
издавачке делатности и наредбодавац корисника средстава у чијем су саставу библиотеке за набавку књига, часописа, стручне и друге литературе која представља библиотечки материјал за потребе организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије;
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9) руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за одбрамбене технологије за набавку услуга истраживања у области развоја
покретних ствари (осим услуга истраживања у области развоја покретних ствари за потребе опште логистике), модификације и модернизације, ремонта, еталонирања, контролно-техничких прегледа и услуга из
области менаџмента квалитета, стандардизације и метрологије;
10) руководилац организационе јединице Генералштаба Војске Србије надлежне за логистику за набавку услуга техничког одржавања (осим услуга из
тачке 2. алинеја 11) ове одлуке), регенерације резервних делова, набавку транспортних услуга у саобраћају и транспорту и услуга за претовар терета;
11) начелник Војномедицинске академије за набавку услуга одржавања медицинске опреме за своје
потребе и потребе других корисника исте опреме у
Министарству одбране и Војсци Србије (Војна болница Ниш, Центар војномедицинских установа Београд, Војномедицински центар Нови Сад, санитетска
одељења и слично) односно наредбодавци корисника
средстава, уз сагласност начелника Војномедицинске
академије, за специфичне потребе одржавања медицинске опреме коју користе или чије одржавање није
могуће или није економично реализовати на основу
закључених уговора;
12) руководиоци организационих јединица Сектора за материјалне ресурсе – носиоци функција за
набавку услуга развоја система логистичке подршке
и издавачке делатности, по расходима логистичке подршке за које су носиоци функција;
13) начелници Војне академије, Војномедицинске академије и Војнотехничког института односно
наредбодавци корисника средстава за набавку услуга
школовања, обуке, курсирања, семинара, стручних
саветовања и слично, које су у њиховој надлежности;
14) начелник Центра за мировне операције за набавку услуга осигурања припадника Војске Србије и
запослених у Министарству одбране који су ангажовани у мултинационалним операцијама;
15) наредбодавци корисника средстава из састава
организационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру за набавку услуга и радова
пројектног планирања, изградње и капиталног одржавања зграда и објеката, а руководилац Сектора за
материјалне ресурсе овлашћује се за доношење одлуке о изградњи објеката за потребе одбране земље.
3. Дирекција за набавку и продају, по овлашћењу
руководиоца органа управе у саставу Министарства
одбране – директног корисника буџетских средстава
(Војнобезбедносна агенција, Војнообавештајна агенција и Инспекторат одбранe) односно руководиоца
индиректног корисника буџетских средстава, у име и
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за рачун тог корисника средстава може спровести поступак набавке или предузети одређене радње у том
поступку за набавку покретних ствари посебне намене и опреме, с тим што уговор о додели набавке закључује руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава.
4. За образовање комисије из члана 7. став 1. Уредбе о средствима посебне намене („Службени гласник
РС“, бр. 82/08), као и за доношење одлуке о додели
уговора о набавци из члана 10. став 1. ове уредбе овлашћују се:
1) руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за снабдевање за набавку
средстава посебне намене за коју је овлашћен руководилац Дирекције за набавку и продају;
2) руководиоци органа управе у саставу Министарства одбране;
3) наредбодавци корисника средстава овлашћени
за набавку средстава посебне намене и вршење услуга у вези са коришћењем, управљањем и одржавањем
средстава посебне намене.
5. За продају покретних ствари за које је донета
одлука односно донето решење о продаји (осим о
продаји покретних ствари за које се одлучује у складу са посебним прописима) овлашћују се:
1) Дирекција за набавку и продају и сабирно-продајни центар за покретне ствари за које је одлуком о
продаји одређена продаја преко тих организационих
јединица;
2) корисник средстава за сопствене производе и
секундарне сировине, лекове, храну и друге покретне
ствари којима истиче прописани рок употребе или
прети опасност од брзог кварења, а пре тога не могу
се заменити или утрошити и неподобне животиње,
осим ако одлуком о продаји изричито није одређена
продаја преко другог органа.
6. За замену покретних ствари (осим замене наоружања о чему се одлучује у складу са посебним прописима), под условима из члана 78. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и
Војсци Србије, овлашћују се наредбодавци из тач. 1.
и 2. ове одлуке, сходно овлашћењима за набавку покретних ствари.
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7. За доношење решења о оглашавању сувишним,
застарелим и неподобним, расходовању и отпису, давању на коришћење и доношење решења о продаји,
као и давању у закуп и замени покретних ствари,
осим средстава наоружања и војне опреме, овлашћују се руководиоци односно старешине из Прегледа
овлашћења за доношење решења о оглашавању сувишним, застарелим и неподобним, расходовању и отпису, давању на коришћење и закуп, као и o замени и
продаји покретних ствари (у даљем тексту: Преглед)
који је дат у Прилогу ове одлуке и чини њен саставни
део.
Решење о замени покретних ствари из тачке 8.
Прегледа доноси надлежни руководилац организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије
– носилац функције у чијој надлежности је предмет
замене.
За доношење решења о замени библиотечке грађе
овлашћује се руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за људске ресурсе.
Овлашћење из става 1. ове тачке за покретне
ствари на редном броју 6 и 6а Прегледа на коришћењу код корисника средстава, који није формацијски
део оперативног састава, има наредбодавац претпостављене јединице односно установе.
8. Објашњења за примену одредаба ове одлуке
даваће руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за материјалне ресурсе.
9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о овлашћењима за располагање новчаним средствима, набавку покретних ствари и услуга
и располагање покретним стварима на коришћењу у
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 21/05, 12/06, 42/08 и 46/08).
10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 11
9. априла 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.
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Прилог

ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕЊА

Редни број

Група

Подгрупа

ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОГЛАШАВАЊУ СУВИШНИМ, ЗАСТАРЕЛИМ И НЕПОДОБНИМ,
РАСХОДОВАЊУ И ОТПИСУ, ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАКУП, КАО И О ЗАМЕНИ
И ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

1

2

3

Надлежни руководилац односно старешина и назив покретних ствари

4
Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне
за одбрамбене технологије, на предлог тактичког носиоца

10

1

12

13

14

1007

Пиштољи и револвери

1009

Пиштољи сигнални

1011

Аутомати

1013

Пушке и карабини

1015

Пушкомитраљези и митраљези

1023

Минобацачи

1025

Пламенобацачи

1028

Оруђа калибра од 20 до 40 mm

1033

Оруђа калибра изнад 40 до 76 mm

1038

Оруђа калибра изнад 76 до 105 mm

1043

Оруђа калибра изнад 105 до 155 mm

1048

Оруђа калибра изнад 155 mm

1055

Лансери, уређаји и катапулти за лансирање, одбацивање и избацивање ракета,
ИЦ-мамаца, радарских ометача, торпеда и бомби

1056

Лансери, уређаји и системи за лансирање летелица беспилотних

1210

Средства за осматрање (осим средстава за осматрање која су на коришћењу
у Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији)

1220

Средства за управљање ватром

1230

Нишанске справе

1240

Даљиномери и даљино-висиномери

1305 до 1395 Убојна средства
1401

Бродови патролни

1411

Бродови противмински

1413

Бродови минополагачи

1415

Бродови десантни

1417

Бродови транспортни

1419

Реморкери

1425

Бродови школски

1433

Бродови за размагнетисање

1487

Ронилачка опрема (осим одеће и обуће)

1489

Морнаричка диверзантска средства и опрема
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1501

Змај авиона

1511

Авиони извиђачки

1512

Авиони јуришни

1513

Авиони ловачки

1514

Авиони наставни борбени

1515

Авиони наставни

1516

Авиони транспортни

1517

Авиони специјални

1518

Хидроавиони

1520

Хеликоптери извиђачки

1521

Хеликоптери борбени

1522

Хеликоптери наставни

1523

Хеликоптери транспортни

1524

Хеликоптери специјални

1526

Једрилице

1527

Летелице беспилотне

1531

Змај хеликоптера

1661

Падобрани школско-борбени

1662

Падобрани борбени

1663

Падобрани десантни

1665

Падобрани теретни

1668

Падобрани спортски

1840

Средства за минирање и постављање мина

1845

Средства за проналажење мина и разминирање

1850

Средства за даљинско паљење експлозива

1940

Мостови понтонски, висећи и лансирни

1945

Комплети средстава из ове групе

2210

Средства за откривање и мерење радиолошког зрачења, биолошких агенса
и бојних отрова

2215

Средства за радиолошку, биолошку и хемијску деконтаминацију

2372

Тенкови

2374

Возила оклопна специјална

2378

Самоходна оруђа

2380

Аутомобили извиђачки

2382

Аутомобили оклопни

2385

Транспортери

3205

Телефонски и телеграфски уређаји (осим телефонских и телеграфских уређаја који су на коришћењу у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

3206

Модули – јединице телефонских и телеграфских уређаја

3209

Кабинети, механички модули и телекомуникациони разделници

3210

Радио, радио-релејни уређаји и системи, радио-уређаји и комплети за ЕИ и ПЕД
(изузев дифузних радио и ТВ-пријемника и видео уређаја и опреме − неформацијска средства) − осим уређаја и система који су на коришћењу у Војнобезбедносној агенцији и Војнообaвештајној агенцији
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3211

Модули – јединице радио-уређаја, радио-релејних, телевизијских и видео уређаја

3213

Картице тактичких комутационих центара

3215

Уређаји криптозаштите

3230

Телефото и факсимил уређаји (осим телефото и факсимил уређаја који су на коришћењу у Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији)

3235

Уређаји за снимање и репродукцију звука (осим тих уређаја који су на коришћењу у Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији)

3245

Подводни ултразвучни уређаји

3250

Сигнална средства за везу, оптичка и звучна

3284

Комплети телекомуникационих уређаја

3380

Елекрични проводници као делови средстава

Радари (осматрачки, осматрачко-аквизицијски, нишански, снопари, извиђачки, за
3501 до 3560 мерење висине, за легитимисање, метеоролошки, слетни, навигацијски, детектори, висиномери, ометачи и фарови радарски)
35

38

58

3568

Рачунари командни

3580

Рачунари навигацијски

3582

Рачунари за масовну обраду података

3592

Комплети средстава из ове групе

3805

Багери

3810

Дозери

3818

Грејдери

3825

Утоваривачи

3830

Машине за бушење тунела

5805

Пумпе за течност ручне

5810

Пумпе за течност моторне

5895

Комплети алата из ове групе

60

Уређаји за загревање и сушење (котлови, судови под притиском, дехидратори,
6020 до 6035 комплети средстава и специјалног алата и прибора за одржавање средстава из ове
групе)

68

Инструменти и опрема за мерење и испитивање (за мерење електричних и електронских величина и испитивање физичких и других својстава материјала, лабо6825 до 6898 раторијски инструменти за мерење времена, оптички инструменти, акустички инструменти и остала средства и опрема за мерење и испитивање физичких величина и својства из именика основних средстава и комплета)
7201

Кино-пројектори и пројекциони апарати

7205

Фото-опрема, камере и фото-киномитраљези (осим те опреме која је на коришћењу у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

7210

Филмске камере (осим филмских камера које су на коришћењу у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

7215

Опрема за кино и фото-снимање (осим те опреме која је на коришћењу
у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

7220

Опрема за кино и фото лабораторију

7230

Комплети средстава из ове групе (осим комплета средстава на коришћењу
у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

8708

Имитатори, симулатори и тренажери

8710

Убојна средства помоћне намене (вежбовна, маневарска и школска)

72

87
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Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за
одбрамбене технологије

10
13*

14

22
25

1а
29

32

1074 до 1076 Делови пешадијског оружја и артиљеријског оруђа
1305 до 1395

Елементи убојних средстава (пројектили, барутна пуњења, топовске каписле,
упаљачи, амбалажа и друго)

1399

Комплети специјалног алата и прибора за средства из ове групе

1451

Дизалице пловне

1453

Докови

1454

Пенише

1458

Понтони који се користе у морнарици

1470

Опрема за борбену отпорност брода

1485

Лучка средства и опрема

2210 до 2230 Средства и комплети за АБХ-заштиту који се користе на бродовима
Делови моторних возила, приколица и трицикала (трансмисије моторних возила,
механизми и уређаји за управљање и кочење, за кретање возила точкаша, ходни
2510 до 2596
део моторних возила, гусеничара и полугусеничара, остали уређаји и специјални
уређаји)
Помоћни уређаји мотора са унутрашњим сагоревањем (уређаји за напајање горивом, електрични уређаји, уређаји за хлађење, подмазивање и остали помоћни уре2910 до 2998 ђаји, специјални уређаји, алат и прибор за одржавање средстава из ове групе и
комплети специјалних уређаја, алата и прибора за одржавање средстава из ове
групе)
Комплети резервних делова, алата и прибора за одржавање средстава из ове
групе (осим комплета резервних делова, алата и прибора за одржавање средстава
3285
из ове групе који су на коришћењу у Војнобезбедносној и Војнообавештајној
агенцији)

35

3599

Специјална амбалажа за средства из ове групе

38

3848

Чистачи снега и прашине

7730

Ручни и превозни противпожарни апарати и ПП-аутоматске справе и уређаји

7740

Изолациони апарати са компримованим ваздухом

8405

Руде неметала

8445

Графит

8505

Средства за прање и чишћење

8535

Средства за скидање органских премаза

86

8605

Хемикалије

87

8710

Опитна убојна средства (убојна средства која се користе искључиво за испитивање функција ремонтованог наоружања и оруђа)

77
84
85

Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за
одбрамбене технологије, на предлог старешине организационе јединице
Генералштаба Војске Србије надлежне за логистику

1б

10

Специјални алат и прибор за одржавање пешадијског оружја и артиљеријског
оруђа, комплети специјалног алата и прибора за одржавање: лансера уређаја и ка1081 до 1096 тапулта за лансирање, одбацивање и избацивање ракета, торпеда и бомби, пешадијског оружја и артиљеријског оруђа; комплети резервних делова, алата и прибора за одржавање средстава из ове групе

12

1280 до 1290 Специјални алат и прибор и комплети средстава за управљање ватром

23

2398

Комплети резервних делова, алата и прибора за одржавање возила

28

2805

Мотори бензински

Страна 112 – Број 9
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2815

Дизел мотори

2840

Мотори млазни и гасне турбине

2845

Мотори ракетни

2860 до 2890

Специјални уређаји, алат и прибор за одржавање мотора и специјална амбалажа
за средства из ове групе

2895

Комплети специјалног алата, прибора и уређаја за одржавање средстава из ове
групе

3405

Електроагрегати

3430

Претварачи електричне струје

3435

Исправљачи електричне струје
Комплети специјалног алата, специјални алат, делови и прибор за одржавање
радарских и рачунарских средстава

35

3593 до 3598

54

Машине и уређаји за обраду метала (бушилице, брусилице, стругови, глодалице и
5405 до 5485 друге машине и уређаји за обраду метала, специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе и комплети средстава из ове групе)

55

Радионице (за одржавање техничких средстава, машинске, опште и електричарске радове, за одржавање и ремонт класичног наоружања, мото-техничких сред5505 до 5580 става, акумулатора, муниције, погонске опреме и инсталација, средстава везе и
оптоелектронике, радарских и рачунарских средстава, ракетног наоружања, инструмената, станице контролно-мерне, испитне и ремонтне)

80

8025

Бензини, гориво за млазне моторе и петролеум за моторе

8030

Дизел горива

8035

Уља за подмазивање, заштиту, хлађење и за хидроуређаје

8040

Масти за подмазивање, заштиту и заптивање

8045

Антифризи, течности и сродни производи

8050

Смоле и воскови

8055

Уља и масти употребљавани

8060

Специјална амбалажа за средства из ове групе
Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне
за општу логистику

2

20
51

3

2015

Филтри за воду – ручни

2040

Комплети средстава из ове групе

5140

Комплети средстава из ове групе
Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне
за војно здравство

40

4015

Приплодни пси и пси у узгоју

78

7880

Санитетски и ветеринарски комплети
Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне
за инфраструктуру

4

60

72

Уређаји за загревање, хлађење и вентилацију (котлови, котловска арматура и други грејачи за воду, системи за развод, вентилатори, системи за одисање и убаци6010 до 6035 вање ваздуха, специјални алат и прибор за одржавање средстава и комплети средстава из ове групе, као и клима-уређаји, собни, комбиновани за хлађење и загревање)
7211

Камере за систем техничке заштите
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Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне
за општу логистику (Одсек за транспорт)
Мопеди
Мотоцикли
Аутомобили путнички
Аутомобили теренски
Аутобуси
Аутомобили теретни

2335

Аутомобили специјални (на предлог тактичког носиоца за надградњу и додатну
опрему и уз сагласност техничког носиоца)

2338

Тегљачи

2340

Вучни возови

2342

Трактори

2360

Приколице теретне

2362

Приколице специјалне (на предлог тактичког носиоца за надградњу и додатну
опрему и уз сагласност техничког носиоца)

2364

Полуприколице теретне

2366

Полуприколице специјалне (на предлог тактичког носиоца за надградњу и додатну опрему и уз сагласност техничког носиоца)

3902
3921
3955
3960
3975
3980

1437
1664
2225
3705
3710
3715
3720
3725
3730
3735
3740
3745
3750
3755
3760
3765
3820
3823

Виљушкари
Контејнери
Палете за претовар
Рампе за утовар и истовар
Моторна колица и приколице
Комплети средстава из ове групе
Старешина оперативног састава Војске Србије, уз сагласност тактичког
носиоца
Једрилице
Падобрани пилотски
Разни специјални АБХ- прибори и комплети са деловима
Рачунари персонални
Делови за рачунаре персоналне
Штампачи
Пратећа опрема за рачунаре персоналне
Рачунари сервери
Делови за рачунаре сервере
Пратећа опрема за рачунаре сервере
Рачунарско-комуникациона опрема (пасивна)
Рачунарско-комуникациона опрема (активна)
Софтвер
Алат и прибор за одржавање рачунара и опреме опште намене
Алат и прибор за одржавање рачунарско-комуникационе опреме опште намене
Рачунари војни
Ваљци и набијачи земље и камене подлоге
Дробилице и млинови за камен
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Копачи ровова и рупа
Бушилице за камен и земљу
Финишери за бетон и асфалт
Старешина оперативног састава Војске Србије
Средства за оријентацију
1205
Све врсте артифиција, димних кутија и димних ручних бомби које су постале
1345
неупотребљиве због ограниченог рока чувања
Пиропатрони
1385
Специјални алат и прибор за средства из ове групе (одржавање, делаборисање,
1398
уништавање, низање и равнање муниције)
Комплети специјалног алата и прибора за средства из ове групе
1399
Чамци моторни
1439
Чамци на весла и сплавови за спасавање
1441
Чамци гумени
1443
Чамци спортски
1445
Бродска и бродарска опрема
1462
1495 до 1497 Специјални алат и прибор за средства из ове групе
Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе
1550
Комплети специјалног алата и прибора за одржавање средстава из ове групе
1555
Падобрани школски
1666
Падобрани кочиони
1667
Одбацивачи крова кабине и избацивачи седишта
1670
Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе
1680
Комплети специјалног алата и прибора за одржавање средстава из ове групе
1685
Комплети средстава из ове групе
1699
Средства за чување и транспорт воде
2030
Хидрофори
2035
Средства за задимљавање
2135
Комплети средстава из ове групе
2145
Средства за АБХ-заштиту људи и животиња
2205
Комплети средстава из ове групе
2230
Двоколице, предњаци и приколице запрежне
2610
Саонице
2615
2625 до 2640 Товарна и јахаћа опрема
Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе
2670
Комплети специјалног алата и прибора за одржавање средстава из ове групе
2675
Комплети средстава из ове групе
2680
Помоћни уређаји мотора са унутрашњим сагоревањем и специјални алат и при2910 до 2999 бор за средства ове групе који се користе у морнарици
Дифузни уређаји, радио и ТВ-пријемници и видео-уређаји (осим формацијских
3210
средстава)
Разгласни уређаји и уређаји за унутрашњи саобраћај
3225
Сигнална средства за везу, оптичка и звучна (која се користе у морнарици)
3250
Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе (осим специјалног алата и прибора за одржавање средстава из ове групе који су на коришћењу
3280
у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)
3840
3842
3853

12
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4

Општи делови електричних и електронских уређаја и инсталација (отпорници,
кондензатори, осигурачи, електрофилтри, прекидачи, склопке и преклопници,
утикачи, натикачи, конектори и прикључнице, релеји, завојнице и трансформатори, електронске цеви, полупроводници и интегрисана кола, кристали кварцни,
3305 до 3380
слушалице, микрофони, ларингофони, шлемофони и звучници, електрични изолатори и изолациони материјал, електроинсталациони материјал, четкице за електромоторе, антене, громобрани и електрични проводници као делови средстава,
осим телефонских каблова и линијске опреме)
3410
Електрогенератори (осим за моторе)
3415
Електромотори (осим електропокретача мотора)
3420
Разводни електроуређаји (осим за моторе)
3425
Трансформатори снаге
3435
Пуњачи акумулатора
3445
Акумулатори
3460
Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе
3465
Комплети средстава из ове групе
3625
Преносне и ручне електричне светиљке
3635
Комплети и средстава из ове групе
3813
Ријачи и ралице
3815
Скрепери
3833
Уређаји за чишћење и испирање шљунка
3845
Мешалице за бетон и малтер
3850
Машине за топљење и мешање асфалта
3851
Казани за топљење битумена
3852
Прскалице за битумен
3863
Макаре за побијање шипова
3870
Первибратори
3885
Машине и опрема грађевинска (разна)
3887
Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе
3889
Комплети средстава из ове групе
3905
Дизалице ручне
3910
Дизалице моторне
3912
Транспортери
3915
Лифтови
3920
Елеватори
3930
Ногари, подметачи и постоља
3935
Лестве
3940
Степенице покретне
3945
Платформе
3950
Полуге и ћускије за подизање терета
3965
Ваљци за подметање и премештање
3970
Ручна колица и приколице
4360
Шатори и цераде (осим шаторских крила)
4370
Комплети средстава из ове групе
4605
Пећи и машине пекарске (осим алата и прибора)
4610
Кухиње, казани, штедњаци, пећнице, роштиљи и фритезе (осим решоа и примуса)
4615
Машине кухињске и трпезаријске

Страна 116 – Број 9
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4

4635

Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе

4640

Комплети средстава из ове групе (осим прибора за јело М-69)

4705

Столице пољске

4710

Столови пољски

4730

Кревети пољски

4805

Машине и справе, писаће, рачунске и књиговодствене

4810

Апарати и справе за умножавање

4830

Машине, уређаји и алат за штампање

4870

Комплети средстава из ове групе

5105

Машине и опрема за одржавање просторија

5110

Машине и уређаји за оправку и одржавање текстилних предмета

5120

Машине и уређаји за одржавање и оправку кожних и гумених предмета

5127

Машине и уређаји за оправку и одржавање предмета од пластичне масе

52

5205 до 5255 Машине и уређаји за обраду дрвета

56

Машине и опрема за: обраду земље и сетву, заштиту биља, прикупљање и
5610 до 5660 прераду пољопривредних производа и гајење стоке, живине и пчела (осим
трактора)

58

5805

Комплети за претакање горива и мазива

5810

Делови комплета за претакање горива и мазива

5815 до 5890

Пумпе (муљне, за ваздух – ручне и моторне, вакуум-пумпе, компресори клипни
и ротациони, специјални алат и прибор за одржавање пумпи и компресора)

59

5910 до 5935 Уређаји за хлађење и климатизацију

60

Уређаји за загревање и сушење (радијатори, конвектори, пећи, грејалице, бојлери и
6010 до 6035 други грејачи за воду, сушаре, специјални алат и прибор за одржавање средстава
и комплети средстава из ове групе)

68

70

77
91
95

6870

Инструменти и опрема за мерење масе преко 100 kg (само из надлежности
интендантске службе)

7097

Комплети и гарнитуре алата по специјалностима (само за ваздухопловне снаге и
противваздухопловну одбрану) – осим комплета и гарнитура алата по специјалностима који су на коришћењу у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

7730

Уређаји противпожарни за гађање прахом, капацитета 250 kg (ППУ-С-250)

7760

Комплети средстава из ове групе

9110 до 9165 Музички инструменти и средства за разоноду и телесно васпитање
9525

Амбалажа за манипулисање погонским горивом
Руководилац Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције (за уређаје
који су на коришћењу код њих)

12
7
32

1210

Средства за осматрање

3205

Телефонски и телеграфски уређаји

3210

Радио, радио-релејни, телевизијски и видео-уређаји

3230

Телефото и факсимил уређаји

3235

Уређаји за снимање и репродукцију звука

14. април 2010.
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3280

Специјални алат и прибор за одржавање средстава из ове групе

3285

Комплети резервних делова, алата и прибора за одржавање средстава из ове
групе

7097

Комплети средстава из ове групе и комплети алата и прибора по специјалностима

7205

Фото-апарати и фото-киномитраљези

7210

Филмске камере

7215

Опрема за кино и фото-снимање

7230

Комплети средстава из ове групе
Наредбодавац корисника средстава
Покретне ствари које нису наведене на редним бројевима од 1 до 7

* За сву муницију из групе 13, подгрупе 1305, 1307, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1354, 1356, 1358 и 8710, решење о расходовању доноси наредбодавац корисника средстава, и то за:
1) све врсте слагале муниције (бојеве, вежбовне, специјалне, опитне и маневарске) код које се може заменити каписла;
2) све врсте неисправне муниције, чија неисправност предстaвља опасност за живот и имовину, а временски не трпи одлагање до доношења решења руководиоца – старешине надлежног корисника средстава вишег степена, уколико се
ради о појединачним случајевима;
3) све врсте основних и осталих барутних пуњења која остану неискоришћена после гађања и разних опита, као и за
сву муницију која се троши за испитивање оружја и оруђа у ремонтним заводима;
4) све врсте муниције из групе 13, подргупе 1305 и 1307, која се при манипулисању и руковању расклима или се зрно увуче у чауру;
5) неисправну школску муницију.
Сву неисправну муницију (бојеву, маневарску и вежбовну), у количинама до једног оригиналног паковања, расходују
старешине оперативног састава Војске Србије а преко те количине – руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за одбрамбене технологије, на предлог тактичког носиоца.

103.
На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета
за научноистраживачку делатност у Министарству
одбране („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08) и
члана 23. Пословника о раду Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране („Службени војни лист“, бр. 2/09), председник Савета за
научноистраживачку делатност у Министарству одбране доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ
РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
О РЕЦЕНЗИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ КЉУЧНИХ
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ
1. У Решењу о образовању Сталног радног тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о рецензији и реализацији кључних пројеката од значаја за одбрану („Службени војни лист“,
бр. 14/09), у тачки 5. алинеја 1) мења се и гласи:
„1) за председника – бригадни генерал проф. др
Митар Ковач, начелник Управе за планирање и развој Генералштаба Војске Србије;“.
У алинеји 3) речи: „– пуковник доц. др Зоран Филиповић,“ замењују се речима: „– потпуковник доц.
др Радован Каркалић“.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у „Службеном војном листу“.
Број 2-131
30. марта 2010. године
Београд

Председник
Савета за научноистраживачку
делатност у Министарству одбране
др Зоран Јефтић, с. р.

104.
На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета
за научноистраживачку делатност у Министарству
одбране („Службени војни лист“, бр. 6/08 и 12/08) и
члана 23. Пословника о раду Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране („Службени војни лист“, бр. 2/09), председник Савета за
научноистраживачку делатност у Министарству одбране доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ
РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
О ФИНАНСИРАЊУ КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ
1. У Решењу о образовању Сталног радног тела
Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о финансирању кључних пројеката

Страна 118 – Број 9
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од значаја за одбрану („Службени војни лист“, бр.
14/09), у тачки 3. алинеја 3) речи: „– генерал-мајор
проф. др Божидар Форца,“ замењују се речима: „–
бригадни генерал проф. др Митар Ковач,“.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у „Службеном војном листу“.
Број 2-130
30. марта 2010. године
Београд

105.

Председник
Савета за научноистраживачку
делатност у Министарству одбране
др Зоран Јефтић, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 1-187
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 18. МАРТА 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику артиљеријско-ракетних јединица за
противваздухопловна дејства
ШОБОТ Веселина ЗЛАТКУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

106.

Н А Р Е Д Б А број 1375-1

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 11. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 39/09)

14. април 2010.
унапређују се

у чин пешадијског старијег водника прве класе
старији водник
ПЕРАЋ Милана МИЛЕ. Унапређује се са даном 15.
фебруара 2010. године;
у чин заставника артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства
старији водници прве класе:
РАЈКОВИЋ Ђуре ПЕРИЦА. Унапређује се са даном
15. фебруара 2010. године;
ТИОСАВЉЕВИЋ Радише ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
у чин старијег водника прве класе артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства
старији водници:
ЂОРЂЕВИЋ Богољуба ДРАГАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
ПАВЛОВИЋ Томислава ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
у чин заставника телекомуникација
старији водници прве класе:
ЗДРАВКОВИЋ Радула ГОРАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
РАКИЋ Негомира ДУШАН. Унапређује се са даном
15. фебруара 2010. године;
у чин старијег водника прве класе телекомуникација
старији водник
СТЕВАНОВИЋ Милорада ЗОРАН. Унапређује се са
даном 15. фебруара 2010. године;

унапређују се

у чин заставника ваздушног осматрања и јављања

у чин старијег водника прве класе телекомуникација
старији водници:
ЈАНКОВИЋ Радета ДОБРИЦА. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
СТОЈИЋ Милутина ДЕЈАН. Унапређује се са даном
15. фебруара 2010. године.

старији водници прве класе:
МАРИНКОВИЋ Благомира МИЛИСАВ. Унапређује се
са даном 15. фебруара 2010. године;
ОБРАДОВИЋ Слободана ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;

Начелник
генерал-мајор
Радивој Вукобрадовић, с. р.

старији водници прве класе:
ПАНИЋ Душана ЈУГОСЛАВ. Унапређује се са даном
15. фебруара 2010. године;
СТЕВИЋ Живорада ДРАГАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;

107.

Н А Р Е Д Б А број 3-2

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ
ОД 10. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 39/09)

у чин заставника техничке службе

у чин старијег водника прве класе техничке службе
старији водници:
ИЛИЋ Десимира ДРАГАН. Унапређује се са даном
15. фебруара 2010. године;
ЈОВАНОВИЋ Градимира ЉУБИША. Унапређује се
са даном 15. фебруара 2010. године;

14. април 2010.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

МИЛОШЕВИЋ Зорана НЕБОЈША. Унапређује се са
даном 15. фебруара 2010. године.

108.

Командант
бригадни генерал
Ранко Живак, с. р.

Н А Р Е Д Б А број 4-26

Број 9 – Страна 119

у чин пешадијског старијег водника прве класе
старији водници:
ЂУКОВИЋ Ђорђија КРСТОМИР. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
МИЛОЈКОВИЋ Томислава ДРАГАН. Унапређује се са
даном 15. фебруара 2010. године;
у чин пешадијског старијег водника

КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ
ОД 16. ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ

водник
СТАНКОВИЋ Негована МАРКО. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;

На основу тачке 1. алинеја 3. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 13/09)

у чин артиљеријског старијег водника прве класе

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

у чин старијег водника прве класе телекомуникација

старијем воднику прве класе техничке службе
МАРЈАНОВИЋ Слободана ДОНАЛДУ.
Командант
бригадни генерал
Ранко Живак, с. р.

109.
Н А Р Е Д Б А број 4-27
КОМАНДАНТА ВАЗДУХОПЛОВСТВА
И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ
На основу тачке 1. алинеја 3. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 13/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
заставнику прве класе техничке службе
НИЦУЛОВИЋ Живорада СРЕЋКУ.
Командант
бригадни генерал
Ранко Живак, с. р.

110.
Н А Р Е Д Б А број 399-1
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ
ОД 10. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 39/09)
унапређују се

старији водник
ЈОВАНОВИЋ Радојице СЛАВИША. Унапређује се са
даном 15. фебруара 2010. године;

старији водник
РАДОВИЋ Војислава ГОРАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
у чин старијег водника прве класе информатичке
службе
старији водник
РАДОЈЕВИЋ Новице ДЕЈАН. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године;
у чин старијег водника прве класе техничке службе
старији водник
ПРОКИН Жарка БРАНИСЛАВ. Унапређује се са даном 15. фебруара 2010. године.
Командант
генерал-мајор
Александар Живковић, с. р.

111.
Н А Р Е Д Б А број 65-1
КОМАНДАНТА 1. ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ
ОД 4. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, бр. 39/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
ваздухопловнотехничком старијем воднику прве
класе
ЛАЗИЋ Добривоја БОЈАНУ.
Командант
потпуковник
Лазар Остојић, с. р.

Страна 120 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
102. Одлука о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и
услуга у Министарству одбране и Војсци Србије ...................................................................
103. Решење о изменама Решења о образовању
Сталног радног тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране
о рецензији и реализацији кључних пројеката од значаја за одбрану ..................................
104. Решење о измени Решења о образовању Сталног радног тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о
финансирању кључних пројеката од значаја
за одбрану ........................................................
105. Наредба бр. 1-187 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру .

105
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117
118

106. Наредба бр. 1375-1 начелника Управе за телекомуникације и информатику Генералштаба
Војске Србије о унапређењу подофицира ....
107. Наредба бр. 3-2 команданта Ваздухопловства
и противваздухопловне одбране о унапређењу
подофицира .....................................................
108. Наредба бр. 4-26 команданта Ваздухопловства
и противваздухопловне одбране о престанку
професионалне војне службе подофициру ...
109. Наредба бр. 4-27 команданта Ваздухопловства
и противваздухопловне одбране о престанку
професионалне војне службе подофициру ...
110. Наредба бр. 399-1 команданта Команде за
обуку о унапређењу подофицира ...................
111. Наредба бр. 65-1 команданта 1. центра за обуку о престанку професионалне војне службе
подофициру .....................................................

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уредништво „Службеног војног листа“, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф.
Телефон: 011/3201-979 (23-979) и телефон/факс: 011/3000-200
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б
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