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548. 
На основу члана 105а став 3. Закона о одбрани 

(„Службени гласни РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 − др. 
закон, 104/09 − др. закон, 10/15 и 36/18), министар од-
бране доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ НАД 
СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ 
КОЈА СЕ КОРИСТИ У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се начин и услови за 

обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом која се користи у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

Члан 2. 
Под стабилном специфичном опремом, у смислу 

одредаба овог правилника, подразумевају се непокрет-
не ствари које у току експлоатације раде у условима 
посебног ризика, као што су: котлови, опрема и судови 
под притиском, уређаји на гас, резервоари за гориво, 
опрема и уређаји који се користе у експлозивној среди-
ни, инсталације, као и друга стабилна специфична опре-
ма у области одбране. 

Члан 3. 
Поједини појмови који се користе у овом правил-

нику имају следеће значење: 
1) опрема под притиском − посуде, цевоводи, си-

гурносни уређаји, помоћни уређаји под прити-
ском и припадајући делови ове опреме као што 
су: прирубнице, спојнице, прикључци, ослонци, 
ушке за ношење и други делови сличне намене; 

2) посуда − затворен простор пројектован и израђен 
са наменом да садржи флуиде под притиском, 
укључујући и прикључке за спајање и повези-
вање са другом опремом. Посуда може бити са-
стављена од једне или више комора; 

3) цевовод − цевне компоненте намењене тран-
спорту флуида које међусобно повезане чине 
систем под притиском. Под овим називом под-
разумева се и део цевовода или цевног систе-
ма, цевни развод, фитинзи, компензатори, цре-
ва или друге компоненте цевовода под прити-
ском;  

4) сигурносни уређаји − уређаји који су пројекто-
вани за заштиту опреме под притиском од пре-
корачења дозвољених вредности, и то:  
(1) уређаји за директно ограничење притиска, као 

што су сигурносни вентили, уређаји са сигур-
носном мембраном, компензациони уређаји 
и системи за аутоматску контролу притиска, 

(2) уређаји за ограничење, који активирају еле-
менте за корекцију (регулацију), укључива-
ње или искључивање и блокаду, као што су: 
склопке (прекидачи) који делују на утврђе-
ном притиску, температури или нивоу флуида 
и сигурносни уређаји за регулацију и контро-
лу мерењем;  

5) помоћни уређаји под притиском − уређаји који 
имају радну функцију и кућиште изложено при-
тиску;  

6) склоп − неколико јединица опреме под прити-
ском које после монтаже чине јединствену и 
функционалну целину;  

7) притисак − притисак у односу на атмосферски, 
тј. манометарски притисак (надпритисак). Ваку-
ум (подпритисак) обележава се негативном вред-
ношћу;  

8) највећи дозвољени притисак (Ps) − највећи при-
тисак за који је опрема пројектована и који је 
утврдио произвођач. Овај притисак се утврђује 
за одређено мерно место на опреми, које одреди 
произвођач. Место мора бити у близини уређаја 
за заштиту или ограничење или на највишој тач-
ки на опреми, или ако то није могуће, на другом 
месту које је одредио произвођач; 

9) највиша/најнижа дозвољена температура (ТS) 
− највиша/најнижа температура за коју је опре-
ма пројектована и коју је утврдио произвођач; 

10) највећи радни притисак (Pr) − највећи над-
притисак који се сме достићи у посуди или по-
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јединим просторима за време погона, а једнак је 
или мањи од прорачунског притиска и према ко-
ме се подешава уређај сигурности; 

11) испитни притисак (Pi) − надпритисак којим се 
испитује посуда и њени делови; 

12) запремина (V) − унутрашња запремина коморе, 
укључујући и запремину прикључака до првих 
спојева или заварених спојева, а без запремине 
сталних унутрашњих делова; 

13) називна величина (DN) − бројна вредност која 
је заједничка за све компоненте цевног система 
за разлику од компонената означених спољним 
пречником или величином навоја. То је обично 
цео број који представља референтну вредност. 
Називна величина означава се словном ознаком 
DN и бројем; 

14) флуиди − гасови, течности и паре у чистој фази 
или њихове смеше, које могу да садрже суспен-
зију чврстих материја; 

15) нерастављиви спојеви − спојеви који се не 
могу другачије раставити осим разарањем; 

16) корисник – организациони делови Министар-
ства одбране и Војске Србије који за своје по-
требе употребљавају опрему под притиском у 
сврху за коју је намењена и који су одговорни 
за спровођење захтева из овог правилника; 

17) управник стабилне специфичне опреме − ли-
це овлашћено од стране корисника, који руко-
води радом постројења у чијем саставу се налази 
специфична опрема и одговоран је за сигуран и 
безбедан рад постројења и специфичне опре-
ме и сигурност објекта у чијем саставу је сме-
штено постројење; 

18) руковаоц − лице овлашћено од стране кори-
сника које рукује постројењем у чијем саставу 
се налази специфична опрема и одговорно је за 
сигуран и безбедан рад постројења и опреме; 

19) евиденција опреме под притиском – попис 
опреме под притиском високог нивоа опасно-
сти; 

20) документација опреме под притиском – скуп 
докумената који садржи исправе везане за раз-
врставање опреме према нивоу опасности, оце-
њивање усаглашености, записнике о извршеном 
прегледу и извештаје о испитивању опреме под 
притиском, техничку документацију опреме под 
притиском и, по потреби, пројектну докумен-
тацију технолошке целине у којој се опрема под 
притиском налази; 

21) реконструкција опреме под притиском – из-
вођење радова на опреми под притиском који-
ма се утиче на чврстоћу и стабилност, мењају 
конструктивни делови, технолошки процес, ме-
ња спољашњи изглед, повећава број функци-
оналних јединица и утиче на безбедност љу-
ди, материјалних добара и околине; 

22) санација опреме под притиском – извођење 
радова на опреми под притиском којима се вр-
ши поправка опреме, односно замена конструк-
тивних делова опреме која је под притиском, 
којима се не мења спољашњи изглед;  

23) именовано тело – контролна организација која 
испуњава услове и бави се инспекцијским по-
словима у складу са прописима Републике Ср-
бије;  

24) контролно тело – акредитована тела за испити-
вање и контролисање са акредитационим бро-
јем издато од Акредитационог тела Србије;  

25) акредитоване лабораторије – лабораторије за 
испитивање сензорских, хемијских, физичких 
и механичких особина и испитивање квалитета 
и исправности материјала и производа, са акре-
дитационим бројем издато од Акредитационог 
тела Србије.  

Члан 4. 
Одредбе овог правилника не примењују се на: 
1) котлове, грејна тела и цеви у систему грејања то-

плом водом, под условом да постоје поуздани 
сигурносни уређаји − уређаји који су пројекто-
вани за заштиту опреме под притиском од пре-
корачења дозвољених вредности (поуздан си-
гурносни уређај из члана 3. тачка 4); 

2) опрему под притиском која се загрева пламеном 
или на други начин, са ризиком од прегревања, 
намењену за производњу паре или вреле воде код 
којих највећи радни притисак Pr не прелази 0,5 
бара и температура воде није већа од 110°С, под 
условом да постоје поуздани сигурносни уре-
ђаји − уређаји који су пројектовани за заштиту 
опреме под притиском од прекорачења дозво-
љених вредности (поуздан сигурносни уређај из 
члана 3. тачка 4); 

3) парне казане, чији највећи радни притисак паре 
Pr не прелази 0,5 бара, под условом да постоје 
поуздани сигурносни уређаји − уређаји који су 
пројектовани за заштиту опреме под притиском 
од прекорачења дозвољених вредности (поуздан 
сигурносни уређај из члана 3. тачка 4); 

4) загрејаче воде, чији радни притисак паре Pr не 
прелази 0,5 бара или топле воде температуре 
90°С, под условом да постоје поуздани сигур-
носни уређаји − уређаји који су пројектовани за 
заштиту опреме под притиском од прекорачења 
дозвољених вредности (поуздан сигурносни уре-
ђај из члана 3. тачка 4); 

5) посуде под притиском које се уграђују на вози-
ла друмског, шинског, ваздушног и водног сао-
браћаја; 

6) цевоводе за довод, дистрибуцију и одвод воде са 
пратећом опремом, површински развод са опре-
мом као што су бране, тунели под притиском, 
шахтови под притиском за хидроелектричне ин-
сталације и припадајућу посебну помоћну оп-
рему;  

7) опрему разврстану у категорију 1, а на коју се од-
носе посебни прописи, и то: 
(1) безбедност машина, 
(2) лифтови, 
(3) електричну опрему и постројења за средњи и 

високи напон (10 kV и виши напонски нивои, 
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као што су електродистрибутивне трафоста-
нице 10/0,4 kV, ротационе машине и развод-
на постројења), 

(4) медицински уређаји, (осим уређаја који ко-
ристе пару, а испуњавају услов из члана 10. 
тачка 2), 

(5) гасни апарати; 
8) стабилну опрему за гашење пожара и противпо-

жарне апарате; 
9) опрему пројектовану за коришћење у нуклеарној 

индустрији, а чији отказ може довести до радио-
активне емисије; 

10) опрему која обухвата кућишта или машине, за 
коју се захтеви за димензионисање, избор ма-
теријала и израду првенствено заснивају на за-
довољавајућој чврстоћи, крутости и стабилно-
сти услед статичких и динамичких радних ути-
цаја или услед других радних карактеристика 
за које притисак не представља битан фактор. 
Oпремa из тачке 10. овог члана обухвата ком-
пресоре, пумпе и погонске уређаје.  

11) бродове, ракете, авионе и мобилне обалске уре-
ђаје, као и опрему намењену за уградњу у бро-
дове или у погон бродова; 

12) опрему под притиском која се састоји од флек-
сибилног кућишта, то јест гуме, ваздушне јасту-
ке, чамце на надувавање и другу сличну опре-
му под притиском; 

13) сву осталу покретну опрему под притиском; 
14) посуде за течност са притиском гаса изнад теч-

ности, који не прелази 0,5 бара; 
15) једноставне стабилне посуде под притиском и 

склопови код којих је највећи радни притисак 
Pr мањи од 0,5 бара и производ радног прити-
ска и запремине посуде мањи од 0,3 бара.  

Члан 5. 
Обављање прегледа и начин одржавања уређаја, 

средстава и опреме из члана 4. овог правилника спро-
води се према упутству произвођача и прописима који 
уређују ову област.  

Корисник уређаја, средстава и опреме из члана 4. 
овог правилника у обавези је да организује и спроводи 
прегледе и испитивања ове опреме у временским раз-
мацима које је прописао произвођач опреме, да о из-
вршеним прегледима и испитивањима опреме води 
писану евиденцију и одговоран је за њен безбедан рад 
током века употребе.  

Документацију за уређаје, средства и опрему из 
члана 4. овог правилника, корисник је у обавези да чу-
ва до њеног трајног стављања ван употребе. 

Корисник је у обавези да поседује детаљна писана 
упутства за погон, одржавање, ревизију и ремонт коју 
даје произвођач опреме и уређаја или пројектант.  

Контрола и испитивање поузданих сигурносних уре-
ђаја из члана 3. тачка 4) овог правилника у обавези је 
корисника.  

О контроли и подешавању поузданих сигурносних 
уређаја из става 5. овог члана корисник води писану еви-
денцију.  

II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

Члан 6. 
Техничка контрола над стабилном специфичном 

опремом, обавља се на начин, у обиму и у роковима 
утврђеним стандардима и техничким прописима, за-
висно од врсте стабилне специфичне опреме и усло-
ва под којима се она користи. 

Послови техничке контроле над стабилном спе-
цифичном опремом врше се сагласно техничким про-
писима и стандардима који уређују ову област, као и 
прописима и општим актима о организацији, правима 
и дужностима организационих јединица Министарства 
одбране и Војске Србије. 

Члан 7. 
Техничка контрола над стабилном специфичном 

опремом обухвата контролу: 
1) у току израде техничке документације за изград-

њу, монтажу, реконструкцију и санацију стабилне 
специфичне опреме; 

2) техничке документације за одржавање и експлоа-
тацију стабилне специфичне опреме; 

3) над израдом и испитивањем стабилне специфич-
не опреме; 

4) над изградњом и монтажом стабилне специфич-
не опреме; 

5) над коришћењем стабилне специфичне опреме; 
6) над извођењем поправки, преправки и ремонта 

стабилне специфичне опреме;  
7) знања и бројног стања руковаоца стабилне специ-

фичне опреме. 

Члан 8. 
Послове техничке контроле из члана 7. овог пра-

вилника обављају одговорна стручна лица Управе за 
инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Ми-
нистарства одбране, овлашћена за обављање послова 
техничке контроле над стабилном специфичном опре-
мом (у даљем тексту: овлашћено лице за техничку кон-
тролу).  

 
Послове техничке контроле може обављати лице 

које има високу стручну спрему техничке струке и нај-
мање пет година радног искуства на одговарајућим по-
словима, које има положен стручни испит, лиценцу Ин-
жењерске коморе Србије, сертификате из области опре-
ме под притиском и овлашћење организационе јединице 
Министарства одбране у чијој надлежности су послови 
техничке контроле над стабилном специфичном опре-
мом. 

Члан 9.  
У обављању послова техничке контроле над стабил-

ном специфичном опремом овлашћено лице за технич-
ку контролу врши увид у евиденцију и документацију 
корисника, која је неопходна за обављање техничке 
контроле и предлаже мере које треба предузети ради 
отклањања утврђених неправилности и недостатака.  
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Овлашћено лице за техничку контролу врши тех-
ничку контролу и над коришћењем и одржавањем ста-
билне специфичне опреме. 

Образац овлашћења за обављање послова технич-
ке контроле над стабилном специфичном опремом из 
члана 8. став 2. овог правилника дат је у Прилогу 1. овог 
правилника и чини његов саставни део.  

Члан 10. 
Послови техничке контроле над стабилном спе-

цифичном опремом, по потреби, могу се поверити и 
предузећу или другом правном лицу акредитованом за 
вршење послова техничке контроле над стабилном спе-
цифичном опремом (именовано тело, контролно тело и 
акредитована лабораторија за испитивања). 

Поверавање послова из става 1. овог члана пред-
узећу или другом правном лицу акредитованом за вр-
шење послова техничке контроле врши се: 

1) када овлашћено лице за техничку контролу про-
цени да је то неопходно за проверу конструкци-
оно-техничких карактеристика стабилне спе-
цифичне опреме и када је потребно да се извр-
ше додатни контролни прегледи и испитивања 
стабилне специфичне опреме, који су од утица-
ја на функционалност јединица и безбедност љу-
ди, материјалних добара и околине;  

2) када овлашћено лице за техничку контролу, из 
оправданих разлога, није у могућности да обави 
послове техничке контроле.  

Члан 11. 
Стабилна специфична опрема под притиском при-

премљена за употребу или је у употреби, мора имати 
утврђени ниво опасности и утврђене обавезе корисни-
ка зависно од нивоа опасности предметне специфичне 
опреме под притиском. 

Стабилна специфична опрема под притиском, с об-
зиром на опасност по здравље и безбедност људи, око-
лине или имовине, разврстава се у два нивоа опасности: 

1) опрема под притиском ниског нивоа опасности; 
2) опрема под притиском високог нивоа опасности. 
Разврставање стабилне специфичне опреме под при-

тиском која се по први пут ставља у употребу у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије, или која је у упо-
треби, а није претходно разврстана обавља именовано 
тело по налогу корисника стабилне специфичне опре-
ме под притиском, по налогу произвођача опреме или 
по налогу овлашћеног лица за техничку контролу.  

Именовано тело обавља разврставање стабилне спе-
цифичне опреме под притиском према врсти опреме под 
притиском, групи флуида и радних и пројектних карак-
теристика у складу са прописима који уређују ову област 
и сачињава исправу о разврставању стабилне специфичне 
опреме под притиском. 

Исправа из става 4. овог члана израђује се у три при-
мерка који се достављају кориснику стабилне специ-
фичне опреме под притиском. 

Примерак исправе о разврставању стабилне специ-
фичне опреме под притиском корисник обавезно до-
ставља организационој јединици Министарства одбра-
не у чијој надлежности су послови техничке контроле. 

Члан 12. 
Пре стављања стабилне специфичне опреме под при-

тиском први пут у употребу, за део опреме под прити-
ском која је обухваћена реконструкцијом или за опрему 
на којој се врши замена конструктивних делова опреме 
која је под притиском у Министарству одбране и Војсци 
Србије, произвођач или испоручилац опреме у обавези је 
да, за опрему која представља функционалну целину, 
спроведе поступак контролисања и оцењивања усагла-
шености у складу са прописима који уређују ову област 
и поступцима за оцењивање усаглашености. 

Оцењивање усаглашености стабилне специфичне 
опреме под притиском обавља именовано тело или кон-
тролно тело које је ангажовано од стране произвођача 
опреме, испоручиоца опреме или корисника опреме.  

У току спровођења поступка контролисања и оце-
њивања усаглашености за стабилну специфичну опре-
му под притиском која се ставља у употребу у Мини-
старству одбране и Војсци Србије, неопходно је да про-
извођач опреме, испоручилац опреме или корисник ста-
билне специфичне опреме под притиском обавести овла-
шћено лице за техничку контролу о почетку поступка 
контролисања и оцењивања усаглашености.  

Овлашћено лице за техничку контролу стабилне 
специфичне опреме под притиском, зависно од врсте 
стабилне специфичне опреме, процењује да ли је нео-
пходно да присуствује процедури спровођења поступ-
ка контролисања и оцењивања усаглашености и о томе 
обавештава корисника ове опреме.  

Члан 13. 
О контролисању и оцењивању усаглашености ста-

билне специфичне опреме под притиском која се ста-
вља први пут у употребу или се налази на коришћењу 
у Министарству одбране и Војсци Србије именовано 
тело или контролно тело ангажовано од стране произво-
ђача, испоручиоца или корисника стабилне специфичне 
опреме под притиском издаје исправу. 

Исправа из става 1. овог члана израђује се у три при-
мерка и доставља кориснику стабилне специфичне оп-
реме под притиском. 

Корисник стабилне специфичне опреме под при-
тиском у обавези је да један примерак исправе о из-
вршеном контролисању и оцењивању усаглашености 
стабилне специфичне опреме под притиском достави 
организационој јединици Министарства одбране у 
чијој надлежности су послови техничке контроле. 

 Овлашћено лице за техничку контролу архивира и 
чува исправу о контролисању и оцењивању усаглаше-
ности опреме из става 1. овог члана у бази података 
стабилне специфичне опреме три године.  

   Члан 14. 
Корисник стабилне специфичне опреме под при-

тиском ниског нивоа опасности: 
1) организује и спроводи прегледе и испитивања 

опреме у временским размацима које је пропи-
сао произвођач опреме и води писану евиден-
цију о извршеним прегледима и испитивањима 
опреме; 
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2) чува документацију стабилне специфичне опре-
ме под притиском ниског нивоа опасности до ње-
ног трајног стављања ван употребе; 

3) поседује детаљна писана упутства за погон, одр-
жавање, ревизију и ремонт коју даје произвођач 
опреме и уређаја или пројектант; 

4) обезбеђује контролу и испитивање поузданих си-
гурносних уређаја који се постављају на стабил-
ну специфичну опрему под притиском ниског 
нивоа опасности и о извршеној контроли и ис-
питивању ове опреме води сталну евиденцију. 

Контролу и испитивање из тачке 4. овог члана вр-
ши акредитована лабораторија за испитивање стабил-
не специфичне опреме под притиском ниског нивоа опа-
сности.  

Корисник стабилне специфичне опреме под при-
тиском ниског нивоа опасности није у обавези да о ста-
вљању у употребу ове опреме, обавештава овлашћено 
лице за техничку контролу.  

Члан 15. 
Корисник стабилне специфичне опреме под при-

тиском високог нивоа опасности одговоран је за њен 
безбедан рад током употребе. 

Корисник стабилне специфичне опреме под при-
тиском која се први пут ставља у употребу, у обавези 
је да ангажује именовано тело за први преглед ста-
билне специфичне опреме под притиском.   

Корисник опреме из става 2. овог члана, подноси 
захтев овлашћеном лицу за техничку контролу за при-
суство првом прегледу стабилне специфичне опреме 
под притиском високог нивоа опасности, а ставља се 
први пут у употребу. 

Уз захтев за преглед специфичне опреме под при-
тиском високог нивоа опасности која се први пут ста-
вља у употребу прилажу се: 

1) исправе о усаглашености опреме под притиском 
са захтевима прописаним овим правилником;  

2) техничка документација добијена од произвођа-
ча предметне опреме под притиском;  

3) пројектна документација технолошке целине у 
којој се предметна опрема под притиском налази. 

Корисник стабилне специфичне опреме под прити-
ском високог нивоа опасности у обавези је да, у року од 
осам дана од дана првог прегледа опреме под прити-
ском која се ставља у употребу на месту коришћења, 
овлашћеном лицу за техничку контролу достави ком-
плетну документацију именованог тела о извршеном 
првом прегледу.  

Овлашћено лице за техничку контролу издаје Ре-
шење о стављању стабилне специфичне опреме први 
пут у употребу и пуштање у рад, на обрасцу датом у 
Прилогу 2. овог правилника који чини његов саставни 
део.  

Рок за периодични преглед стабилне специфичне 
опреме под притиском високог нивоа опасности по-
чиње да тече са даном стављања у употребу. 

Члан 16. 
Корисник стабилне специфичне опреме под при-

тиском високог нивоа опасности у обавези је да усмено 
пријави овлашћеном лицу за техничку контролу сваку 
промену на стабилној специфичној опреми под прити-
ском високог нивоа опасности и заустави рад, уколико 
је промена уочена у току радног времена.  

Уколико је промена на опреми из става 1. овог чла-
на уочена ван радног времена, корисник је у обавези да 
ову опрему одмах стави ван употребе и о томе обавести 
овлашћено лице организационе јединице Министар-
ства одбране у чијој надлежности су послови техничке 
контроле првог наредног дана.  

Пријаве о насталим променама на стабилној спе-
цифичној опрему под притиском високог нивоа опа-
сности из ст. 1. и 2. овог члана корисник је у обавези 
да, достави овлашћеном лицу за техничку контролу и 
у писаној форми, у року од три дана од дана настанка 
промене. 

Стабилна специфична опрема под притиском ви-
соког нивоа опасности може се ставити у употребу на-
кон обављеног и овереног првог прегледа и издатог ре-
шења о стављању у употребу стабилне специфичне оп-
реме под притиском високог нивоа опасности од стра-
не овлашћеног лица за техничку контролу. 

Члан 17. 
Корисник стабилне специфичне опреме под при-

тиском високог нивоа опасности у обавези је да у слу-
чају промене корисника, новом кориснику преда сву 
документацију предметне стабилне специфичне опре-
ме под притиском. 

Корисник опреме из става 1. овог члана у обавези је 
да обезбеди, да особе које рукују стабилном специфич-
ном опремом под притиском високог нивоа опасности, 
буду упознате са свим захтевима увезани за исправно 
и безбедно коришћење стабилне специфичне опреме 
под притиском високог нивоа опасности.  

Уградња стабилне специфичне опреме под прити-
ском високог нивоа опасности може да се изврши само 
на основу пројектне документације технолошке цели-
не у чијем саставу се опрема налази. 

Корисник стабилне специфичне опреме под при-
тиском високог нивоа опасности у обавези је да води 
попис опреме под притиском са којом располаже и 
која се налази у објектима, као и да прибави упут-
ство за безбедан и здрав рад и упутство за коришће-
ње опреме за рад на српском језику. 

Члан 18. 
Корисник стабилне специфичне опреме из члана 2. 

овог правилника треба да: 
1) поседује евиденцију стабилне специфичне опре-

ме по просторијама у објектима; 
2) поседује техничку документацију, упутства за 

погон, одржавање, ревизију и ремонт коју даје 
произвођач опреме и уређаја или пројектант; 
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3) поседује интерни документ за одржавање елек-
тричних инсталација и опреме у зонама угро-
женим од експлозије, са дефинисаним периодич-
ним прегледима;  

4) води евиденцију о важећој атестној документаци-
ји о извршеној контроли и испитивању и испра-
ве о усаглашености у складу са овим правилни-
ком. 

Члан 19. 
Испитивање и подешавање сигурносних уређаја ко-

ји се постављају на стабилну специфичну опрему из чла-
на 2. овог правилника може обављати правно акреди-
товано лице које испуњава све захтеве стандарда из ове 
области. 

Након извршеног испитивања и подешавања сигур-
носних уређаја издаје се извештај о извршеном испи-
тивању и подешавању и на сваки сигурносни уређај ста-
вља се идентификациони знак правног лица које је из-
вршило испитивање и подешавање.  

Исправност сигурносних уређаја опреме под при-
тиском проверава се најмање једанпут годишње, а по 
потреби и пре истека овог рока.  

Сигурносни уређаји који се постављају на стабил-
ну специфичну опрему из члана 2. овог правилника 
одржавају се, испитују и подешавају према упутстви-
ма произвођача и техничким спецификацијама.  

Члан 20. 
 Корисник стабилне специфичне опреме, извођач ра-

дова, вршилац услуге или увозник стабилне специфич-
не опреме у обавези је да захтев за вршење техничке 
контроле поднесе најкасније осам дана пре започињања 
поступка извођења радова и пружања услуге у вези са 
стабилном специфичном опремом или увозом стабил-
не специфичне опреме за коју је предвиђена техничка 
контрола. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се организа-
ционој јединици Министарства одбране у чијој надле-
жности су послови техничке контроле.  

Члан 21. 
Захтев за обављање техничке контроле над стабил-

ном специфичном опремом садржи:  
1) назив стабилне специфичне опреме;  
2) основне карактеристике стабилне специфичне 

опреме;  
3) врсту техничке контроле;  
4) место изградње односно прегледа стабилне спе-

цифичне опреме;  
5) потпис овлашћеног лица;  
6) адресу подносиоца захтева;  
7) остале податке неопходне за техничку контролу. 
Уз захтев за обављање техничке контроле над ста-

билном специфичном опремом подноси се документа-
ција предвиђена техничким или другим прописом за 
одређену врсту стабилне специфичне опреме. 

Члан 22. 
По пријему захтева за обављање техничке контро-

ле над стабилном специфичном опремом овлашћено ли-
це за техничку контролу спроводи поступак техничке 
контроле утврђен техничким прописом за одређену вр-
сту стабилне специфичне опреме у складу са одредбама 
овог правилника. 

Овлашћено лице за техничку контролу организаци-
оне јединице Министарства одбране у чијој надлежно-
сти су послови техничке контроле, може извршити тех-
ничку контролу из става 1. овог члана, иако није поднет 
захтев из члана 20. овог правилника, ако је то неопходно 
због техничке и конструкционе сигурности и безбед-
ног рада постројења.  

Члан 23. 
Први преглед стабилне специфичне опреме под при-

тиском високог нивоа опасности, односи се на нову 
опрему или постројење у оквиру поступка пуштања 
стабилне специфичне опреме под притиском у рад.  

Први преглед опреме из става 1. овог члана, обавља 
именовано тело ангажовано од стране испоручиоца 
опреме, извођача радова или корисника, обавезно у при-
суству овлашћеног лица за техничку контролу. 

При првом прегледу стабилне специфичне опреме 
под притиском високог нивоа опасности проверава се: 

1) исправа о усаглашености опреме под притиском; 
2) техничка документација за предметну опрему до-

стављена од произвођача; 
3) испуњеност захтева за постављање, пуштање у 

рад, употребу и одржавање предметне опреме под 
притиском у складу са пројектном документаци-
јом и захтевима произвођача; 

4) усаглашеност сигурносних уређаја са утврђеним 
захтевима произвођача опреме под притиском 
и пројектном документацијом;  

5) пројектна документација за постројење у чијем 
саставу је опрема под притиском. 

Члан 24. 
Уколико се приликом првог прегледа стабилне спе-

цифичне опреме под притиском високог нивоа опасно-
сти утврде недостаци на овој опреми или на техноло-
шкој целини чији је та опрема део, о утврђеном стању 
именовано тело сачињава извештај у писаној форми, а 
овлашћено лице за техничку контролу писмено издаје 
налог кориснику стабилне специфичне опреме под при-
тиском високог нивоа опасности да утврђене недостатке 
отклони у одређеном року. 

Када је први преглед стабилне специфичне опреме 
под притиском задовољио захтеве прописане овим пра-
вилником, именовано тело сачињава извештај у писаној 
форми, који потврђује исправност и усаглашеност ста-
билне специфичне опреме под притиском.  

На основу извештаја именованог тела из става 2. 
овог члана, овлашћено лице за техничку контролу до-
носи Решење о стављању стабилне специфичне опре-
ме први пут у употребу и пуштања у рад, на обрасцу 
датом у Прилогу 2. овог правилника који чини његов 
саставни део. 



25. октобар 2019. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ   Страна 835 – Број 29
 

Решење о стављању стабилне специфичне опреме 
под притиском високог нивоа опасности у употребу и 
пуштања у рад израђује се у два примерка, од којих се 
један примерак даје кориснику стабилне специфичне 
опреме који је у обавези да примерак овог решења чу-
ва трајно док је специфична опрема у употреби. 

О стабилној специфичној опреми под притиском ви-
соког нивоа опасности која је стављена у употребу води 
се евиденција, у електронској и писаној форми, у ба-
зи података стабилне специфичне опреме у организа-
ционој јединици Министарства одбране у чијој над-
лежности су послови техничке контроле. 

Члан 25. 
Када се стабилна специфична опрема под прити-

ском високог нивоа опасности саставља на месту уград-
ње, а састављање опреме није било под надзором име-
нованог тела за оцењивање усаглашености, извођач ра-
дова или корисник у обавези је да за први преглед обез-
беди сву потребну документацију и извештаје о испи-
тивању стабилне специфичне опреме под притиском. 

Овлашћено лице за техничку контролу утврђује, на 
основу приложене документације и извештаја о испи-
тивању, да ли су испуњени прописани услови за упо-
требу и пуштање у рад стабилне специфичне опреме из 
става 1. овог члана.  

Члан 26. 
Документација стабилне специфичне опреме ви-

соког нивоа опасности чува се код корисника код кога 
се налази у употреби.  

Документација специфичне опреме под притиском 
високог нивоа опасности садржи потребне податке за 
идентификацију опреме под притиском, и то: 

1) конструкционо-техничку документацију са фа-
бричким бројем опреме под притиском; 

2) исправе о усаглашености; 
3) по потреби пројектну документацију технолошке 

целине; 
4) документацију о периодичним прегледима и по-

датке о свим активностима и захватима на пред-
метној опреми под притиском у току њене упо-
требе, а посебно о: 

(1) санацијама, 
(2) реконструкцијама, 
(3) стављању опреме ван погона дуже од једне го-

дине, 
(4) пресељењу опреме на другу локацију, 
(5) променама у безбедносним мерама, 
(6) ванредним прегледима предметне опреме под 

притиском, 
(7) прегледима пре поновног пуштања у рад. 
Корисник стабилне специфичне опреме високог ни-

воа опасности у обавези је да чува документацију опре-
ме под притиском високог нивоа опасности до њеног ко-
начног стављања ван употребе и да, ову документаци-

ју, стави на увид овлашћеном лицу за техничку контро-
лу, на његов захтев.  

Члан 27. 
Корисник стабилне специфичне опреме под при-

тиском у обавези је да припреми ову опрему за пери-
одични преглед и обезбеди услове за његово спрово-
ђење на безбедан начин. 

Члан 28. 
Стабилна специфична опрема под притиском у упо-

треби подлеже периодичним прегледима.  
Програм периодичних прегледа стабилне специ-

фичне опреме под притиском може бити: 
1) редовни преглед; 
2) контролни преглед;  
3) ванредни преглед; 
4) преглед пре поновног пуштања у рад. 

Члан 29. 
Редовни преглед стабилне специфичне опреме под 

притиском врши се ради утврђивања исправности ста-
билне специфичне опреме са гледишта техничке и кон-
струкционе сигурности и обезбеђења квалитета и ускла-
ђености са условима прописаним техничким и другим 
прописима, као и ради утврђивања исправности објек-
та где је смештена стабилна специфична опрема, са 
аспекта функционалности и безбедности. 

Редовни периодични преглед опреме из става 1. 
овог члана може бити: 

(1) спољашњи преглед; 
(2) унутрашњи преглед; 
(3) испитивање притиском. 

Пре спровођења редовног периодичног прегледа 
стабилне специфичне опреме под притиском, корисник 
је у обавези да овлашћеном лицу за техничку контро-
лу који врши редован преглед изнесе информације о 
свим недостацима и евентуалним оштећењима и ква-
ровима на стабилној специфичној опреми до којих је 
дошло после задњег редовног прегледа. 

У току спровођења периодичног прегледа или ис-
питивања на стабилној специфичној опреми под при-
тиском потребно је придржавати се свих безбедносних 
мера које је прописао произвођач опреме, у складу са 
мерама из техничких и других прописа и интерним до-
кументима корисника. 

Члан 30. 
Редовни периодични прегледи стабилне специфич-

не опреме под притиском врше се у следећим интер-
валима, уколико евиденционим листом о разврставању 
опреме под притиском, техничким прописима или упут-
ством произвођача за одређену врсту стабилне специ-
фичне опреме под притиском, није другачије одређено: 

1) спољашњи преглед – једанпут годишње; 
2) унутрашњи преглед – на три године; 
3) испитивање притиском – на шест година. 
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Члан 31. 
Спољашњим прегледом стабилне специфичне опре-

ме под притиском: 
1) утврђује се стање стабилне специфичне опреме 

под притиском у раду; 
2) контролишу се сигурносни и други уређаји и ме-

сто постављања стабилне специфичне опреме 
под притиском; 

3) контролише се документација о раду стабилне спе-
цифичне опреме под притиском, извршених ра-
дова редовног одржавања и сервисирања опреме. 

Спољашњи преглед стабилне специфичне опреме 
под притиском, по правилу, визуелни је преглед ове оп-
реме. 

Уколико визуелним прегледом није могуће утвр-
дити стање стабилне специфичне опреме под прити-
ском или се утврде оштећења и недостаци на стабил-
ној специфичној опреми, овлашћено лице за технич-
ку контролу може да захтева и додатна испитивања 
ове опреме. 

Члан 32. 
Унутрашњим прегледом стабилне специфичне опре-

ме под притиском, утврђује се стање површина изло-
жених притиску. 

Унутрашњи преглед стабилне специфичне опре-
ме под притиском, по правилу визуелни је преглед. 

Уколико визуелним прегледом није могуће утврди-
ти стање унутрашњих површина стабилне специфичне 
опреме под притиском или постоји сумња о постојању 
оштећења која није могуће открити визуелном мето-
дом, овлашћено лице за техничку контролу може да зах-
тева и додатна испитивања и прегледе ове опреме. 

Унутрашњи преглед стабилне специфичне опре-
ме под притиском није потребно спроводити уколико 
су обављени одговарајући прегледи и испитивања на 
основу којих се са прихватљивом сигурношћу може 
утврдити стање унутрашњих површина. 

Стабилна специфична опрема под притиском ко-
ју није могуће прегледати изнутра, као што су: цеви, 
фазонски комади, измењивачи топлоте и генератори 
паре, подвргавају се спољашњем прегледу површина 
и према потреби мерењу дебљине зида, испитивањи-
ма без разарања и испитивању притиском. 

Члан 33. 
Испитивање притиском стабилне специфичне опре-

ме под притиском, спроводи се на следећи начин: 
1) испитни притисак Pi треба да износи 1,3 х Pr; 
2) притисак воде при испитивању хладним воде-

ним притиском мери се контролним маноме-
тром који обавезно треба да је еталониран од 
акредитоване лабораторије; 

3) испитивање притиском врши се постепено до 
пробног притиска ручном пумпом, држи на ис-
питном притиску пет минута, после чега се сни-
жава на највећи дозвољени радни притисак. Овај 
притисак одржава се све време прегледа. 

Испитивање притиском сматра се успелим, уколи-
ко у току испитивања није било цурења и сузења на 
основном материјалу, завареним спојевима и прируб-
ницама, ако се нису јавиле пукотине на стабилној спе-
цифичној опреми и ако нису настале видљиве проме-
не облика и пад притиска на контролном манометру. 

Уколико испитивање није успело и утврде се не-
достаци на стабилној специфичној опреми, овлашће-
но лице за техничку контролу утврдиће рок за њихо-
во отклањање, a испитивање притиском поновиће се 
након отклањања уочених недостатака. 

Члан 34. 
Контролни преглед стабилне специфичне опреме вр-

ши се ради провере квалитета одржавања специфичне 
опреме и утврђивања исправности за безбедан рад и ра-
ционалну употребу у редовним и ванредним условима 
њеног коришћења.  

Контролни преглед стабилне специфичне опреме 
врши се по потреби, када овлашћено лице за техничку 
контролу процени да је неопходно за безбедан рад и ра-
ционалну употребу, ако техничким прописом за одре-
ђену врсту стабилне специфичне опреме није другачије 
одређено.  

Контролне прегледе из ст. 1. 2. овог члана могу вр-
шити надлежне организационе јединице корисника, Ми-
нистарства одбране и Војске Србије.  

Члан 35. 
Ванредни преглед стабилне специфичне опреме вр-

ши се ради провере стања стабилне специфичне опреме 
после хаварије или оштећења и ако стабилна специфич-
на опрема у претходном периоду није била обухваћена 
редовним периодичним прегледима, односно за коју ко-
рисник специфичне опреме није подносио захтев за вр-
шење техничке контроле у претходном периоду. 

Преглед из става 1. овог члана врши се одмах по ха-
варији стабилне специфичне опреме или оштећења ин-
сталација или постројења у које је уграђена стабилна 
специфична опрема.  

Члан 36. 
Преглед пре поновног пуштања у рад стабилне спе-

цифичне опреме под притиском спроводи се када опре-
ма није радила дуже од годину дана, након реконструк-
ције, санације или у случају пресељења на другу лока-
цију. 

Приликом прегледа стабилне специфичне опреме 
под притиском пре поновног пуштања у рад узима се 
у обзир да ли су услови постављања стабилне специ-
фичне опреме на новој локацији идентични као и на 
претходној локацији или је ова опрема била конзер-
вирана.  

Прегледом пре поновног пуштања у рад стабилне 
специфичне опреме под притиском оцењује се безбед-
носно техничко стање стабилне специфичне опреме под 
притиском која је већ била у употреби. 
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Приликом прегледа опреме из става 1. овог члана: 
1) спроводи се спољашњи преглед опреме под при-

тиском и утврђује да ли стабилна специфична 
опрема под притиском задовољава безбедно-
сне захтеве о стављању опреме под притиском 
у употребу;  

2) утврђује се да ли постоје оштећења на стабил-
ној специфичној опреми под притиском наста-
ла током прекида рада или промене локације; 

3) врши се преглед и контрола функционалности 
сигурносних и контролних уређаја на стабил-
ној специфичној опреми под притиском; 

4) врши се по потреби унутрашњи преглед стабил-
не специфичне опреме под притиском; 

5) врши се по потреби испитивање стабилне спе-
цифичне опреме под притиском и друга испи-
тивања. 

Преглед пре поновног пуштања у рад стабилне спе-
цифичне опреме спроводи овлашћено лице за техничку 
контролу организационе јединице Министарства од-
бране у чијој надлежности су послови техничке кон-
троле, а по потреби, уколико овлашћено лице за тех-
ничку контролу процени да је неопходно извођач ра-
дова или корисник стабилне специфичне опреме, у 
обавези је да ангажује и именовано тело. 

Члан 37. 

У обављању послова техничке контроле над ста-
билном специфичном опремом овлашћено лице за тех-
ничку контролу: 

1) захтева измене и допуне у техничкој документа-
цији, ради њеног усаглашавања са прописима 
донетим на основу прописа о стандардизацији; 

2) врши редовне прегледе, контролне и ванредне 
прегледе и прегледе пре поновног пуштања у 
рад стабилне специфичне опреме у употреби; 

3) упозорава извођача радова, вршиоца услуга, ко-
рисника стабилне специфичне опреме или друге 
овлашћене органе на недостатке које утврди при 
вршењу техничке контроле и налаже отклањање 
тих недостатака, полазећи од захтева техничке 
и конструкционе сигурности, обезбеђења квали-
тета, безбедности и здравља људи и заштите жи-
вотне средине; 

4) даје стручна упутства за режим употребе стабил-
не специфичне опреме, начин одржавања те опре-
ме и објеката и вршење контроле, у складу са кон-
кретним условима коришћења стабилне специ-
фичне опреме у одређеном објекту односно про-
стору;  

5) сарађује са надлежним органима у вези са врше-
њем послова техничке контроле; 

6) у оквиру својих овлашћења контролише руко-
ваоце, произвођаче, извођаче радова и даваоце 
услуга да ли испуњавају све прописане услове 
за рад са стабилном специфичном опремом. 

Члан 38. 

По завршеној техничкој контроли над стабилном 
специфичном опремом, овлашћено лице за техничку 
контролу сачињава Записник о извршеној техничкој кон-
троли над стабилном специфичном опремом, на обра-
сцу датом у Прилогу 3. овог правилника, који чини ње-
гов саставни део.  

Записник о извршеној техничкој контроли над ста-
билном специфичном опремом садржи:  

1) назив подносиоца захтева; 
2) број и датум захтева; 
3) назив организационе јединице Министарства од-

бране која је извршила техничку контролу;  
4) број и датум записника; 
5) предмет техничке контроле, врсту и карактери-

стике стабилне специфичне опреме над којом је 
извршена техничка контрола;  

6) место извршене техничке контроле и назив ко-
рисника; 

7) мере које су предузете у вршењу техничке кон-
троле са роком отклањања утврђених неправил-
ности и недостатака и закључак; 

8) потпис овлашћеног лица за вршење техничке кон-
троле; 

9) и друге податке.  

Члан 39. 

О извршеној техничкој контроли над стабилном спе-
цифичном опремом овлашћено лице издаје Потврду о 
испуњавању прописаних услова за рад са стабилном 
специфичном опремом, на обрасцу који је дат у При-
логу 4. овог правилника и чини његов саставни део.  

Потврда о испуњавању прописаних услова за рад 
са стабилном специфичном опремом садржи:  

1) назив подносиоца захтева; 
2) број записника о извршеној техничкој контроли; 
3) назив организационе јединице Министарства 

одбране која је извршила техничку контролу;  
4) место извршене техничке контроле; 
5) врсту стабилне специфичне опреме над којом је 

извршена техничка контрола;  
6) оцену о испуњавању услова утврђених технич-

ким прописом за рад са стабилном специфичном 
опремом; 

7) рок важности потврде; 
8) врсту прегледа који следе; 
9) потпис овлашћеног лица за техничку контролу; 
10) и друге податке. 

Члан 40. 

Уколико се у поступку вршења техничке контроле 
над стабилном специфичном опремом утврди да нису 
испуњени неки од прописаних услова или утврде од-
ређене неправилности и недостаци које треба откло-
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нити, овлашћено лице за техничку контролу одређује 
мере и рок за њихово отклањање. 

Подносилац захтева, односно корисник стабилне 
специфичне опреме у обавези је да у одређеном року, 
наведеном у записнику о извршеној техничкој контро-
ли над стабилном специфичном опремом, спроведе на-
ложене мере и отклони недостатке утврђене у поступ-
ку техничке контроле. 
Уколико подносилац захтева, односно корисник стабил-
не специфичне опреме у одређеном року не спроведе 
мере за отклањање недостатака из става 2. овог члана, 
овлашћено лице за техничку контролу организационе је-
динице Министарства одбране у чијој надлежности су 
послови техничке контроле, доноси решење о одбија-
њу захтева за издавање потврде о испуњавању прописа-
них услова за рад са стабилном специфичном опремом 
из члана 39. овог правилника, односно о њеном одузи-
мању и о томе извештава Инспекторат одбране. 

Образац Решења о одбијању издавања потврде за 
рад са стабилном специфичном опремом дат је у При-
логу 5. овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 41. 

Стабилна специфична опрема ставља се ван упо-
требе у случајевима: 

1) дотрајалости стабилне специфичне опреме и не-
сигурности са аспекта безбедности даљег рада;  

2) оштећења стабилне специфичне опреме где се 
поправка не може обавити или економски није 
оправдана; 

3) застарелости стабилне специфичне опреме.  
Овлашћено лице за техничку контролу организа-

ционе јединице Министарства одбране у чијој надле- 

жности су послови техничке контроле, доноси решење 
о стављању стабилне специфичне опреме ван употребе, 
у случајевима из става 1. овог члана.  

Образац Решења о стављању стабилне специфичне 
опреме ван употребе дат је у Прилогу 6. овог правил-
ника и чини његов саставни део. 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 42. 

Објашњења за примену одредаба овог правилника, 
на захтев јединице односно установе који је достављен 
надлежним путем, даје организациона јединица Мини-
старства одбране надлежна за инфраструктуру.  

Члан 43. 

Даном ступања на снагу овог правилника преста-
је да важе одредбе главе VII − Надзор (чл. 133−150) 
Правилника о начину прибављања, располагања, ко-
ришћења, управљања, одржавања и вођења евиденци-
је и о упису права на непокретним стварима за посебне 
намене („Службени војни лист”, бр. 24/14 и 20/17) и 
Упутство о спровођењу одредаба Правилника о тех-
ничком надзору у области одбране („Службени војни 
лист”, број 17/98). 

Члан 44. 

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

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

Управа за инфраструктуру 

_____ број _______ 

______________ године 
                 Б Е О Г Р А Д 

  Прилог 1.
 
 
 

 
 
 
 
 
На основу члана 8. Правилника о начину и условима над стабилном специфичном опремом која се користи у 
Министарству одбране и Војсци Србије над стабилном специфичном опремом која се користи у Министар-
ству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _______) 

 
 
 

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М 
 

________________________________________________ 
(име и презиме лица, звање) 

 
 
 
За обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министар-
ству одбране и Војсци Србије. 
У вршењу послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству 
одбране и Војсци Србије овлашћено лице поступа у складу са одредбама Правилника о начину и условима за 
обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству 
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _______). 
 
Напомена: oво овлашћење важи уз службену легитимацију. 
 
 
 

  
 

(М. П.) 
 
 

НАЧЕЛНИК  
 

__________________________________  
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     (Место штамбиља)  
 

 

Прилог 2.

 
Шифра комплекса: _________________  

Број записника:       _________________ 
 
На основу чл. 15. и 24. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабил-
ном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број ________) овлашћено лице за техничку контролу доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СТАВЉАЊУ СТАБИЛНЕ СПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ ПРВИ ПУТ  

У УПОТРЕБУ И ПУШТАЊЕ У РАД 
 
 

1. Назив подносиоца захтева  
    за техничку контролу:               _____________________________ 
    Место:                 _____________________________ 

2. Врста стабилне специфичне опреме  
    над којом је извршена техничка контрола:  _____________________________ 

    Фабрички број/година производње:             _____________________________ 
    Техничка ознака:                _____________________________ 
    Радни притисак/капацитет (bar/m3):             _____________________________ 
    Врста прегледа:                _____________________________ 

1. Оцена о испуњавању услова: Контролисана стабилна специфична опрема испуњава   
    услове за рад  утврђене техничким прописима. 

2. Одобрава се рад стабилне специфичне опреме _____________________ и његова даља употреба. 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
С обзиром на то да су се стекли услови у складу са одредбом члана 24. Правилника о начину и условима за 
обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству 
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број ________) донето је решење као у диспозитиву. 
 
Саставни део овог решења је Записник о извршеној техничкој контроли број ___________ од ___________ 
године. 

 
 
 

        Овлашћено лице за техничку контролу 
                                                                     (М. П.) 

_________________________________ 
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       (Место штамбиља) 
 

 

Прилог 3.

 
Шифра комплекса: ________________________ 

Назив подносиоца захтева, број и датум захтева: _____________________  
 

 

На основу члана 38. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, 
број ________) овлашћено лице за техничку контролу сачињава: 

 
З А П И С Н И К 

О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ НАД  
СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ 

БРОЈ ЗАПИСНИКА ___________ ДАТУМ _________ 
 
 

1. Корисник: _______________________________________  Место: ______________________ 

2. Одговорно лице корисника:  _______________________  Функција: ___________________  

3. Предмет техничке контроле:  _______________________ 

 Фабрички број/година производње:  _______________ 

 Техничка ознака:  _______________________________ 

 Радни притисак/капацитет (бар/m3):  _______________ 

 Врста прегледа:  ________________________________ 

4. Присутни: 

 Представници корисника: ________________________ 

5. У току техничке контроле утврђено је: 
 
 
 

 
 

Закључак: ____________________________________________________ 

6. Записник је сачињен у два примерка и закључен у  ___________   часова. 
 
 

 
        Овлашћено лице за техничку контролу 
     (М. П.) 
         _________________________________ 
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       (Место штамбиља) 
 

 

Прилог 4.

 
Шифра комплекса: _________________  

Број записника:       _________________ 
 
На основу члана 39. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, 
број ________) овлашћено лице за техничку контролу издаје: 

 
П О Т В Р Д У 

О  ИСПУЊАВАЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА РАД  
СА СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ 

 
 

1. Назив подносиоца захтева:   _______________________________ 

2. Место:      _______________________________ 

3. Врста стабилне специфичне опреме  
    над којом је извршена техничка контрола: _______________________________ 
 
    Фабрички број/година производње:  _______________________________ 

    Техничка ознака:    _______________________________ 

    Радни притисак/капацитет (бар/m3): _______________________________ 

    Врста прегледа:    _______________________________ 
 
преглед послеп 
4. Оцена о испуњавању услова:  
 
5. Потврда важи до: ________________ 
 
6. Прегледи који следе: 
 
 

Врста прегледа Година 
Спољашњи преглед   
Унутрашњи преглед   
Испитивање на ХВП   

 
 
 
                  Овлашћено лице за техничку контролу 
         (М. П.) 
                   _________________________________ 
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       (Место штамбиља) 
 

 

Прилог 5.

 
Шифра комплекса: _________________  

Број записника:       _________________ 
 

На основу члана 40. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, 
број ________) овлашћено лице за техничку контролу доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДБИЈАЊУ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ ЗА РАД 

СА СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ 
 
 

1. Назив подносиоца захтева за  
    техничку контролу:   _______________________________ 

    Место:     _______________________________ 

2. Врста стабилне специфичне опреме  

    над којом је извршена техничка контрола: _______________________________  

    Фабрички број/година производње:  _______________________________ 

    Техничка ознака:    _______________________________ 

    Радни притисак/капацитет (бар/m3):  _______________________________ 

    Врста прегледа:    _______________________________преглед послеп 

3. Оцена о испуњавању услова: Контролисана стабилна специфична опрема не испуњава 
    услове за рад утврђене техничким прописима. 

4. Забрањује се рад стабилне специфичне опреме _____________________ и његова даља употреба. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
С обзиром на то да се нису стекли услови у складу са одредбом члана 39. Правилника о начину и условима за 
обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству 
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број ________) донето је решење као у диспозитиву. 

Саставни део овог решења је Записник о извршеној техничкој контроли број ___________ од ___________ 
године. 

 
 
 

                  Овлашћено лице за техничку контролу 
      (М. П.) 
                   _________________________________ 
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       (Место штамбиља) 
 

 

Прилог 6.

  
Шифра комплекса: _________________  

Број записника:       _________________ 
 

На основу члана 41. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, 
број ________) овлашћено лице за техничку контролу  доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СТАВЉАЊУ СТАБИЛНЕ СПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ  

ВАН УПОТРЕБЕ 
 
 

1. Назив подносиоца захтева  
    за техничку контролу:   _______________________________ 

2. Место:      _______________________________ 

3. Врста стабилне специфичне опреме  

    над којом је извршена техничка контрола: _______________________________ 

    Фабрички број/година производње:  _______________________________ 

    Техничка ознака:    _______________________________ 

    Радни притисак/капацитет (бар/m3):  _______________________________ 

    Врста прегледа:    _______________________________преглед послеп 

4. Оцена о испуњавању услова: Контролисана стабилна специфична опрема не испуњава    
    услове за рад утврђене техничким прописима. 

5. Стабилна специфична опрема ставља се ван употребе. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
У складу са одредбом члана 41. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле 
над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени 
војни лист”, број ________) донето је решење као у диспозитиву. 

Саставни део овог решења је Записник о извршеној техничкој контроли број ___________ од ___________ 
године. 

 
 
 

                             Овлашћено лице за техничку контролу 
     (М. П.) 
                 ________________________________ 
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549. 
На основу члана 13. став 3. Правилника о условима 

и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о по-
ступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања 
(„Службени војни лист”, број 9/19), на предлог органи-
зационе јединице Министарства одбране надлежне за 
кадрове, министар одбране доноси  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ВИСИНИ 
УЧЕНИЧКИХ ОДНОСНО СТУДЕНТСКИХ 

СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ  
2019/2020. ГОДИНУ 

 
1. У Одлуци о броју и висини ученичких односно 

студентских стипендија за школску 2019/2020. годину 
(„Службени војни лист”, број 14/19), тачка 1. мења се и 
гласи: 

„1. Министарство одбране за школску 2019/2020. 
годину додељује 53 стипендијe (28 стипендија за уче-
нике средњих школа и 25 стипендија за студенте).” 

2. Тачка 3. мења се и гласи: 
„3. Министарствo одбране објавиће измену кон-

курса за добијање ученичке односно студентске сти-
пендије у складу са бројем стипендија дефинисаним у 
тачки 1. ове одлуке.” 

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном војном листу”, а примењује се за школску 
2019/2020. годину. 
 
Број 4217-43 
У Београду, 25. октобра 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

550. 
Н А Р Е Д Б А  број 19-15 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД  28. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 36. 

Правилника о војним спомен-медаљама и војним споме-
ницама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 
2/14, 16/14 и 7/19) и у складу са предлогом Генералшта-
ба Војске Србије  

 
I 

д о д е љ у ј е  с е  
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ИЗУЗЕТАН 

ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 
генерал-потпуковнику 
Грехов Николаевичу Јурију, припаднику ОС Руске Фе-
дерације; 

генерал-мајору 
Бабаков Викторовичу Сергеју, припаднику ОС Руске 
Федерације; 
пуковницима: 
Дашкин Ришатовичу Јурију, припаднику ОС Руске Фе-
дерације, 
Климанов Генадијевичу Сергеју, припаднику ОС Ру-
ске Федерације, 
Савељев Алексејевичу Михаилу, припаднику ОС Ру-
ске Федерације; 
 

II 

д о д е љ у ј е  с е  

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС  
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 
потпуковнику 
Павлов Александровичу Роману, припаднику ОС Ру-
ске Федерације; 
мајорима: 
Кротов Сергејевичу Дмитрију, припаднику ОС Руске 
Федерације, 
Пророкин Георгиевичу Александру, припаднику ОС 
Руске Федерације; 
капетанима: 
Коваљчук Андрејевичу Максиму, припаднику ОС Ру-
ске Федерације, 
Серов Јурјевичу Александру, припаднику ОС Руске 
Федерације, 
Турков Сергејевичу Дмитрију, припаднику ОС Руске 
Федерације. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

551. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-286 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 16. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преноше-

њу овлашћења за решавање о стањима у служби и дру-
гим односима у служби у Војсци Србије („Службени вој-
ни лист”, брoj 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику техничке службе 
ЂОРЂЕВИЋ Ранка ЛУКИ. 

 
K о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р.  
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552. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-291 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 20. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпоручнику техничке службе 
СТОЈАНОВИЋ Небојше ДЕЈАНИ. 

K о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

553. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-295 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпоручнику  
ВУКИЧЕВИЋ Зорана КАТАРИНИ. 

K о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

554. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-296 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, брoj 10/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

капетану артиљеријско-ракетних јединица  
за противваздухопловна дејства 
БРЉИЋ Љубомира МАРКУ. 

K о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

555. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-365 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 2. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањи-
ма у служби и другим односима у служби у Војсци Ср-
бије („Службени војни лист”, број 10/19)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 
РИСТАНОВИЋ Василија ВЛАДИМИРУ. 

K о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

556. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-384 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 19. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) 

Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањи-
ма у служби и другим односима у служби у Војсци Ср-
бије („Службени војни лист”, брoj 10/19) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику саобраћајне службе  
КОЦИЋ Милуна ГОРАНУ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р.  

557. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-390 

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 21. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 
На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу 

овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, број 10/19)   

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском поручнику 
ЂУРЂЕВИЋ Радмила МАРИЈИ. 

К о м а н д а н т 
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, 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  
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