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329.
На основу члана 29. став 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о планирању, изградњи и
одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни
лист“, број 13/17), министар одбране доноси

УПУТСТВО
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОЗАКОЊЕЊА И УВОЂЕЊА У ЕВИДЕНЦИЈУ ВОЈНИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА У ВОЈНИМ КОМПЛЕКСИМА
1. Овим упутством ближе се уређује поступак и начин озакоњења објеката инфраструктуре посебне намене, односно њихових делова, који нису у евиденцији војног катастра (у даљем тексту: објекти), услови, начин
и поступак издавања решења о озакоњењу, као и увођење објеката у евиденцију непокретности Министарства
одбране и Војске Србије.
2. Одредбе овог упутства односе се на:
1) објекте високоградње;
2) објекте нискоградње;
3) спољне инсталационе мреже (подземне и надземне инсталације);
4) остале објекте (резервоари, цистерне, септичке јаме, бунари, базени, ограде и други објекти из Именика непокретности по врстама градње).
3. Предмет озакоњења могу бити само објекти који су завршени у грађевинском смислу, изграђени, односно дограђени или су на било који начин променили своју првобитну намену и изглед у односу на првобитно
стање, до ступања на снагу овог упутства.
4. Предмет озакоњења може бити објекат који се може ускладити са одговарајућим планским документима и плановима (у даљем тексту: плански документи) за уређење простора за потребе одбране.
5. Предмет озакоњења привремено може бити објекат који се налази у оквиру војног комплекса за који
нису донети плански документи за уређење простора за потребе одбране, до доношења планских докумената.
Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру, у складу са одобреним
средствима, обезбедиће израду потребних планских докумената до 31. децембра 2020. године.
6. Поступак озакоњења објекта покреће корисник предметног војног комплекса (у даљем тексту: корисник), подношењем захтева за озакоњење (у даљем тексту: захтев) организационој јединици Министарства
одбране надлежној за инфраструктуру, у редовној процедури преко надлежне команде, односно организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, на прописаном обрасцу, који је дат у Прилогу 1. овог
упутства и чини његов саставни део.
Корисник војног комплекса који је намењен за обуку, уз захтев доставља и сагласност организационе јединице Генералштаба Војске Србије надлежне за обуку.
Корисник уз захтев доставља документацију којом располаже о објекту који је предмет озакоњења, као и
стручне налазе и извештаје о извршеним испитивањима инсталација на објектима (електричних инсталација,
разводних ормана, громобранске инсталације, хидрантске мреже и др.).
Уколико у војном комплексу има више објеката који су предмет озакоњења, корисник доставља све захтеве јединственим пропратним актом.

Страна 570 – Број 33

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

21. новембар 2017.

Крајњи рок за подношење захтева је 31. август 2019. године.
У случају да се не поднесе захтев у наведеном року, организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру у поступку оснивања војног катастра даје кориснику рок за покретање поступка за
уклањање објекта.
7. На основу захтева руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру,
својим решењем образује комисију за израду Елабората затеченог стања објекта (у даљем тексту: комисија).
За чланове комисије одређују се лица из састава организационе јединице Министарства одбране надлежне
за инфраструктуру према врсти и намени објекта, а по потреби, и лица из састава других организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије.
У састав комисије обавезно се одређује и лице из састава корисника.
8. За потребе израде Елабората затеченог стања објекта комисија подноси захтев стручној служби Министарства одбране надлежној за евиденцију и упис непокретности (у даљем тексту: војни катастар) ради извршења премера и израде дигиталног плана.
9. У току премера, војни катастар врши и попис објеката изграђених без исправа у војном комплексу према обрасцу који је дат у Прилогу 2. овог упутства и чини његов саставни део.
Војни катастар доставља извештај комисији о геодетском премеру са пратећим обрасцима и геодетским снимком.
10. Ради оцене испуњености услова за озакоњење објекта, комисија израђује Елаборат затеченог стања
објекта, који садржи:
1) насловну страну са следећим подацима: назив, број и корисник војног комплекса у којем се објекат
налази, податке о катастарској парцели на којој се објекат налази, номенклатурни назив објекта, номенклатурни број објекта;
2) извештај о извршеном геодетском премеру са потребним подацима за упис у војни катастар;
3) текстуалну документацију са следећим подацима:
– опис објекта,
– опис инсталација (хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе, сигналне, машинске,
начин прикључења на спољну мрежу, опис технологија и др.),
– начин коришћења објекта,
– време изградње објекта,
– податке о материјалу од којих је изграђен објекат са мишљењем да ли материјал обезбеђује трајност
и сигурност објекта;
4) нумеричку документацију са следећим подацима:
– табеларни приказ површина објекта (нумерација, намена, нето корисна површина сваког посебног
дела објекта, назив етаже на којој се налази и др.),
– спратност и висину објекта;
5) графичку документацију са следећим подацима:
– графички приказ објекта,
– потребан број фотографија које у потпуности приказују стање објекта;
6) расположиву документацију у вези са извођењем радова, стручне налазе и извештаје о извршеним
испитивањима свих инсталација на објекту које задовољавају прописане услове, као и расположиве атесте, записнике и осталу пратећу документацију;
7) закључак о испуњености услова за озакоњење објекта.
Елаборат затеченог стања објекта садржи и друге податке који су карактеристични за одређену врсту
објекта у складу са правилима струке.
11. Зависно од испуњености услова за озакоњење објекта, комисија доноси један од следећих закључака,
који је саставни део Елабората затеченог стања објекта:
1) објекат испуњава услове за озакоњење;
2) објекат не испуњава услове за озакоњење;
3) објекат тренутно не испуњава услове за озакоњење, али се додатним радовима могу отклонити
уочени недостаци.
12. Уколико објекат испуњава услове за озакоњење, а након увида у Елаборат затеченог стања објекта, корисник у којем се налази објекат који је предмет озакоњења у року од 30 дана доставља комисији изјаву да прихвата објекат на коришћење у виђеном стању, која је дата у Прилогу 3. овог упутства и чини његов саставни део.
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У случају да не прихвата објекат на коришћење корисник доставља комисији у року од 30 дана изјаву да
не прихвата објекат, која је дата у Прилогу 4. овог упутства и чини његов саставни део, са разлозима за неприхватање.
Уколико у војном комплексу постоји више објеката који су предмет озакоњења, корисник доставља одговарајућу изјаву за сваки појединачни објекат.
У случају да корисник не достави одговарајућу изјаву, комисија даје предлог организационој јединици
Министарства одбране надлежној за инфраструктуру да кориснику одреди рок за покретање поступка за уклањање објекта.
Руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру на основу
предлога и налаза комисије о испуњености услова за озакоњење објекта и изјаве корисника о прихватању
објекта на коришћење у виђеном стању, доноси решење о озакоњењу објекта.
Решење о озакоњењу објекта обавезно садржи:
1) констатацију да се тим решењем врши озакоњење објекта или дела објекта из тачке 1. овог упутства;
2) назив и број војног комплекса у којем се објекат налази;
3) назив корисника;
4) податке о објекту који је предмет озакоњења, са основним подацима о његовој намени, врсти, номенклатурном броју и називу, габариту, спратности, нето и бруто развијена грађевинска површина и ознаку
локације на којој се објекат налази (катастарска парцела, катастарска општина, општина, односно град);
5) констатацију да је Елаборат о затеченом стању објекта саставни део решења о озакоњењу;
6) изјаву корисника;
7) забележбу да се објекат уписује у евиденцију војног катастра у поступку озакоњења.
13. У случају да објекат не испуњава услове за озакоњење или корисник не достави изјаву из тачке 12.
став 1. овог упутства, руководилац организационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру, на предлог комисије, доноси решење о одбацивању захтева за озакоњење објекта, којим забрањује његово коришћење и даје кориснику рок за покретање поступка за уклањање објекта у складу са прописом којим је у Министарству одбране и Војсци Србије регулисана област изградње и одржавања објеката
инфраструктуре.
14. У случају да објекат не испуњава услове за озакоњење, али их је сврсисходно отклонити додатним радовима, организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру, на предлог комисије,
даје рок кориснику да отклони недостатке, с тим да уколико отклањање недостатака спада у домен адаптације, реконструкције или инвестиционог одржавања чији је она носилац, задатак се предлаже у Плану набавке
Министарства одбране и Војске Србије за наредну годину, по наменским контима, под условом да је могуће
обезбедити потребна финансијска средства.
15. Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру води службену евиденцију о издатим решењима без обзира на коначну одлуку.
16. Доношењем решења о озакоњењу стичу се услови за упис објекта у војни катастар.
17. Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру доставља два примерка
решења о озакоњењу са осталом документацијом, војном катастру ради доношења решења о упису објекта у
војни катастар.
Решење о упису објекта у војни катастар обавезно садржи забележбу да је објекат уписан у поступку озакоњења.
Један примерак решења о упису објекта у војни катастар, заједно са решењем о озакоњењу војни катастар
доставља кориснику, а други примерак улаже у збирку исправа за предметни војни комплекс и трајно чува.
18. Ради реализације поступка озакоњења, планирају се потребна новчана средства и дефинише задатак у
Плану набавке у Министарству одбране и Војсци Србије за календарску годину, по наменским контима.
19. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 2365-25
У Београду, 10 новембра 2017. године
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.
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Прилог 1.

ОБРАЗАЦ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПРИЈАВУ
НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА У ВОЈНОМ КОМПЛЕКСУ

1. ИД ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА

___________________________________________________

2. НАЗИВ ОБЈЕКТА

__________________________________________________

3. ТИП ОБЈЕКТА

__________________________________________________

4. КОРИСНИК

___________________________________________________

5. ЛОКАЦИЈА (ОПИСНО)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6. КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА И
КАТАСТАРСКА ОПШТИНА

___________________________________________________

7. ВРЕМЕ ИЗГРАДЊЕ

___________________________________________________

8. НАМЕНА

___________________________________________________

9. ОСТАЛО

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
КОРИСНИК
___________________________________________________
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Прилог 2.

СПИСАК НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
Војни комплекс

ИБ

ИД

Врста објекта

Година
изградње

Основ изградње

Напомена
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Прилог 3.

ИЗЈАВА

Као корисник војног комплекса________________________________________________, по увиду у Елаборат
затеченог стања, прихватам на коришћење у виђеном стању објекат ___________________________________.

Датум __________, у _______________
Корисник
Име и презиме
______________________

Потпис

Прилог 4.
ИЗЈАВА

Као корисник војног комплекса________________________________________________, по увиду у Елаборат
затеченог стања, не прихватам на коришћење објекат из следећих разлога:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Датум __________, у _______________

Корисник
Име и презиме
______________________

Потпис
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330.
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о материјалној стандардизацији у Министарству одбране и
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12),
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе
доноси

РЕШЕЊЕ

ра за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије.
3. Стандард одбране из тачке 1. овог решења почиње да се примењују осмог дана од дана објављивања
у „Службеном војном лист“.
Број 42-10
у Београду, 9. новембра 2017. године

О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ
1. Доносe се следећи ревидирани стандарди одбране Републике Србије:
Ревизија СОРС: 8836/17 – ЏЕМПЕР М10.
Ревизија СОРС: 8835/17 – ГАЋЕ КРАТКЕ М10.
Ревизија СОРС: 8834/17 – ГАЋЕ ДУГЕ М10.
Ревизија СОРС: 8798/17 – ПОДОДЕЛО М10.
Ревизија СОРС: 8792/17 – ПОТКОШУЉА ЗИМСКА М10.
Ревизија СОРС: 9351/17 – Текстил. ТКАНИНА ЗА
УНИФОРМУ ТЕРЕНСКУ ЛЕТЊУ М10. Технички захтеви.
Ревизија СОРС: 8788/17 – Текстил. ТКАНИНА
ЗА УНИФОРМУ ТЕРЕНСКУ ЗИМСКУ М10. Технички захтеви.
2. Стандардe одбране из тачке 1. овог решења
штампаће Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију Управе за одбрамбене технологије
Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране
Републике Србије.
3. Стављају се ван снаге ранија издања стандарда
одбране Републике Србије из тачке 1. овог решења.
4. Стандарди одбране из тачке 1. овог решења почињу да се примењују осмог дана од дана објављивања
у „Службеном војном листу“.
Број 42-9
у Београду, 9. новембра 2017. године
В.д. помоћника министра одбране
за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић, с. р.

331.
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о материјалној стандардизацији у Министарству одбране и
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12),
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ
1. Доноси се следећи стандард одбране Републике
Србије:
СОРС 9421/17: ТОРБИЦА МАСКИРНА И ЦРНА
ЗА СТАРЕШИНЕ М-13.
2. Стандард одбране из тачке 1. овог решења штампаће Дирекција за стандардизацију, кодификацију и
метрологију Управе за одбрамбене технологије Секто-
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В.д. помоћника министра одбране
за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић, с. р.

332.
У К А З број 1-9
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 7. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
производи се
КАДЕТ CXXXVIII КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
у чин потпоручника техничке службе
МИТИЋ Зорана ИВАН.
Производи се са даном 9. септембра 2017. године.
Председник Републике
Александар Вучић, с. р.

333.
У К А З број 1-10
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 7. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
производе се
КАДЕТ CXXXVIII КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
у чин инжињеријског потпоручника:
ПАУНИЋ Синише МИЛОШ,
ЦВЕЈИЋ Зорана НИКОЛА;
у чин потпоручника техничке службе
МАТЕЈИЋ Првула АЛЕКСАНДАР.
Производe се са даном 10. октобра 2017. године.
Председник Републике
Александар Вучић, с. р.
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