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106. 

На основу члана 95. став 3, а у вези са чланом 
134. став 1. тачка 8) Закона о Војсци Србије („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. за-
кон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18),  

Министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К *  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ 
СТИПЕНДИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА  

ВРЕМЕ ШКОЛОВАЊА  
У ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 
У Правилнику о висини стипендије професионал-

ном припаднику Војске Србије за време школовања у 
иностранству („Службени гласник РС”, бр. 101/09, 
47/11, 61/11, 102/13, 24/17 и 55/18), у члану 5. став 5. 
мења се и гласи: 

„Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана стипен-
дисти који је на обуку у иностранство упућен са је-
диницом, односно установом Војске Србије или ње-
ним делом у оквиру међународне сарадње, стипенди-
ја износи 15 евра”. 

Члан 2. 
Овај правилник, по добијању сагласности Владе, 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Број 56-5 

У Београду, 26. фебруара 2019. године 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

                                                 
* Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 20 од 22. марта 
2019. године 

107. 

На основу члана 14. став 2. Закона о употреби 
Војске Србије и других снага одбране у мултинацио-
налним операцијама ван граница Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 36/18), мини-
стар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР И НАЧИНУ 
ИЗБОРА ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
КОЈИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ОБУЧАВАЈУ ЗА 

УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 
ОПЕРАЦИЈАМА И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА 
СЕРТИФИКАТА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ 

Члан 1. 
У Правилнику о критеријумима за избор и начи-

ну избора припадника Војске Србије и запослених у 
Министарству одбране који се припремају и обучавају 
за учешће у мултинационалним операцијама и начи-
ну издавања сертификата о оспособљености („Служ-
бени војни лист”, број 10/10), у члану 3. став 1. мења 
се и гласи: 

„Припреме и обуку припадника Војске Србије и 
запослених у Министарству одбране за учешће у 
мултинационалним операцијама у земљи врше Цен-
тар за мировне операције (у даљем тексту: Центар) и 
јединице Војске Србије и установе Министарства од-
бране, у складу са својим делокругом и у сарадњи са 
надлежним командама, јединицама и установама Ми-
нистарства одбране и Војске Србије”. 

Став 2. мења се и гласи: 
„Припреме и обука лица из става 1. овог члана мо-

же се вршити и у иностранству, на основу закључених 
међународних уговора у области одбране и војне сарад-
ње са другим државама, а спроводе је органи утврђени 
тим уговорима и актима за њихово извршавање”. 

Члан 2. 
У члану 5. став 1. речи: „из закључених уговора” 

замењују се речима: „сходно закљученим међународ-
ним уговорима”. 
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У ставу 1. тачка 4) мења се и гласи: 
„4) Одговарајући степен стручне спреме и радно 

искуство, у складу са захтевом мултинационалне 
операције или прописом међународне организације 
под чијим мандатом је мултинационална операција”. 

Члан 3. 
Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 
Избор кандидата који се припремају и обучавају 

за учешће у конкретној мултинационалној операцији, 
врши се реализацијом поступка селекције и избора 
кандидата за учешће у конкретној мултинационалној 
операцији, у складу са прописом којим је регулисана 
селекција у оквиру каријерног вођења и саветовања у 
Министарству одбране и Војсци Србије”. 

Члан 4. 
Члан 8. брише се. 

Члан 5. 
Члан 9. брише се. 

Члан 6. 
Члан 10. брише се. 

Члан 7. 
У члану 11. став 1. мења се и гласи: 
„На основу донете одлуке о избору, са изабраним 

кандидатима реализују се припреме и обука у Цен-
тру и јединицама Војске Србије и установама Мини-
старства одбране, у складу са Планом”. 

Члан 8. 
У члану 12. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Припреме и обуку појединаца, тимова и једини-

ца пред упућивање у мултинационалне операције ре-
ализује Центар на основу утврђеног посебног про-
грама припрема и обуке који израђује Центар. 

Припреме и обука тимова и јединица Војске Ср-
бије врше се у матичним јединицама и центрима за 
обуку Војске Србије, на основу посебног програма 
припрема и обуке који израђују матичне команде и 
установе Војске Србије, а одобрава начелник Гене-
ралштаба Војске Србије”.  

Члан 9. 
У члану 13. став 3. брише се. 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”. 
 

Број 266-3 
У Београду, 28. марта 2019. године 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

108. 

На основу члана 45. став 3. и став 1. тачка 2. За-
кона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 
36/18), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О СНАБДЕВАЊУ НАОРУЖАЊЕМ  

И ВОЈНОМ ОПРЕМОМ И ОСТАЛИМ 
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У МИНИСТАРСТВУ 

ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се организација си-

стема снабдевања и дефинишу опште специфичности 
снабдевања наоружањем и војном опремом и оста-
лим покретним стварима у Министарству одбране и 
Војсци Србије које пружају основе за успешно функ-
ционисање система снабдевања. 

Правилник је намењен организационим једини-
цама Министарства одбране и Генералштаба Војске 
Србије, командама и јединицама свих нивоа.  

Члан 2. 
Снабдевање је организована делатност стручних 

органа команди, јединица и установа који планским 
и економичним коришћењем материјалних извора и 
залиха Војске Србије и територије обезбеђују право-
времено и непрекидно снабдевање јединица и уста-
нова наоружањем и војном опремом и осталим по-
кретним стварима неопходним за живот и рад и извр-
шавање свих додељених задатака. 

Снабдевање представља систем са својим еле-
ментима и подсистемима (стручни органи, јединице, 
установе, материјалне резерве и залихе) и везама и 
односима међу њима. 

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

нику имају следеће значење: 
1) подсистеми система снабдевањa су: снабдева-

ње убојним средствима, снабдевање погонским 
средствима, снабдевање изворима електричне 
енергије, снабдевање резервним деловима, по-
трошним и репродукционим материјалима, снаб-
девање основним средствима, снабдевање интен-
дантским покретним стварима, снабдевање сани-
тетским покретним стварима и снабдевање гра-
ђевинским покретним стварима; 

2) органи у систему снабдевања су: управни органи, 
извршни органи и корисници покретних ствари; 

3) управни органи реализују задатке из области 
планирања и организације система снабдевања у 
организационим јединицама Министарства од-
бране и Генералштаба Војске Србије, командама 
и установама у чијем су саставу, као и контролу 
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и усмеравање рада извршних органа. Команде свих 
нивоа одређују носиоце послова функције снаб-
девања за свој органски састав; 

4) извршни органи непосредно извршавају задатке 
снабдевања наоружањем и војном опремом и оста-
лим покретним стварима. Формацијски припада-
ју логистичким јединицама команди и установа. 
Извештаје и информације достављају управним ор-
ганима који усмеравају њихов рад; 

5) корисници покретних ствари су организацио-
не јединице и органи управе у саставу Мини-
старства одбране и команде, јединице и устано-
ве Војске Србије којима је у складу са организа-
цијом – формацијом, критеријумом припадања 
или стварним потребама за функционисање и 
извршавање задатака из њихове надлежности, до-
дељено наоружање и војна опрема и остале по-
кретне ствари;  

6) покретне ствари су покретне ствари за посебне 
намене, превозна средства, опрема, материјал и 
потрошни материјал; 

7) покретне ствари за посебне намене су наору-
жање и војна опрема, превозна средства (вазду-
хоплови, пловни објекти, моторна возила и др.) 
која се користе за службене потребе, опрема и 
потрошни материјал (рачунарски системи, ре-
прографска и биротехничка опрема, телекомуни-
кациона средства, наставна средства и лаборато-
ријска опрема) које Министарство одбране и Вој-
ска Србије користе за војне потребе; 

8) статус покретних ствари – корисник у послов-
ним књигама дужи покретне ствари које су на 
употреби, у ратним резервама, у економским за-
лихама и која су решењем надлежног старешине 
оглашена застарелим, неперспективним, суви-
шним или су изложена продаји. Корисници могу 
да имају вишак или мањак покретних ствари у 
односу на књиговодствено стање; 

9) ратне резерве представљају наоружање и војну 
опрему и остале покретне ствари које су по коли-
чини и асортиману прописане материјалном фор-
мацијом и критеријумом за ешелонирање и утвр-
ђене прорачуном. Прорачунате и ешелониране 
ратне резерве обезбеђују непрекидно и потпуно 
снабдевање команди и јединица Војске Србије за 
потребан број дана рата; 

10) мирнодопске залихе представљају одређене ко-
личине покретних ствари које се формирају и 
служе за задовољење потреба живота и рада је-
диница и установа у одређеном временском пе-
риоду у миру. Прорачунавају се на основу нор-
матива, критеријума, планова обуке, планова ре-
монта и других прописа о следовању и дозвоље-
ним утрошцима; 

11) застареле и неперспективне покретне ствари 
су покретне ствари чија даља употреба, на осно-
ву решења надлежног старешине, није економич-
на, ствари које се не могу користити у наменске 
сврхе због техничко-технолошке застарелости и 
немогућности економичног одржавања или би 

њихово коришћење могло бити опасно по здра-
вље и безбедност људи и средстава; 

12) неподобне покретне ствари су животиње и дру-
ге покретне ствари чија употреба, на основу ре-
шења надлежног старешине, није у складу са по-
требама Министарства одбране и Војске Србије;  

13) претичуће покретне ствари су покретне ствари 
које корисници дугују у пословним књигама у ко-
личини већој од прописане у складу са организаци-
јом – формацијом, нормативом, критеријумом при-
падања или стварним потребама а нису потребне за 
функционисање и извршавање задатака;  

14) сувишне покретне ствари су покретне ствари 
чија је количина код корисника покретних ства-
ри већа од количине предвиђене формацијом, 
нормама припадања, критеријумима и другим 
прописима. Покретне ствари које су сувишне за 
Министарство одбране и Војску Србије одређују 
се решењем надлежног старешине; 

15) недостајуће покретне ствари су покретне ствари 
потребне за функционисање и извршавање зада-
така, а у пословним књигама се дугују у количи-
нама мањим од прописаних у складу са организа-
цијом – формацијом и критеријумом припадања 
или стварним потребама; 

16) попис покретних ствари је утврђивање стварног 
стања ствари, одступања књиговодственог стања 
од стварног стања и усклађивање књиговодстве-
ног стања са стварним стањем; 

17) вишак и мањак покретних ствари представља 
утврђено одступање књиговодственог од ствар-
ног стања приликом пописа, током реализације 
инспекцијског надзора, контрола или било које 
друге активности којом се утврђује квантитатив-
но стање покретних ствари односно разлику из-
међу стварног стања и рачуноводствене исправе 
утврђене приликом пријема – предаје; 

18) опасне материје су експлозивне, запаљиве, ок-
сидирајуће, отровне, гадне, заразне, корозивне, 
канцерогене и радиоактивне материје утврђене 
стандардима и другим прописима, а које се про-
изводе, користе или складиште у процесу рада, 
као и материје чија су својства, када су везане за 
неке супстанце, опасна по живот и здравље; 

19) отпад је свака материја или предмет садржан у 
листи категорија отпада који корисник одбацује, 
намерава или мора да одбаци у складу са пропи-
сима Републике Србије којима се уређује област 
заштите животне средине и прописима којима се 
уређује материјално и финансијско пословање у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 

20) опасан отпад је отпад који по свом пореклу, са-
ставу или концентрацији опасних материја може 
проузроковати опасност по животну средину и 
здравље људи и има најмање једну од опасних 
карактеристика утврђених посебним прописима, 
укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад 
био или јесте упакован; 

21) неопасан отпад је отпад који нема карактеристи-
ке опасног отпада. 
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II. ОСНОВЕ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА 

Принципи снабдевања 

Члан 4. 
Принципи на којима се заснива систем снабдева-

ња су: 
1) централизовано руковођење проистиче из си-

стема командовања у Војсци Србије. На основу овог 
принципа носиоци функција, тактички носиоци, ко-
манде и јединице израђују јединствене планове, ор-
ганизују и руководе снабдевањем наоружањем и 
војном опремом и осталим покретним стварима; 

2) непрекидност подразумева стално снабдевање у 
миру, ванредном стању и рату. Остварује се успо-
стављањем повољне организације, распоредом ма-
теријалних резерви и синхронизацијом рада управа, 
команди и јединица за снабдевање који обезбеђује 
континуитет у попуни утрошених залиха; 

3) правовременост подразумева попуну корисника 
покретним стварима у тренутку када су му оне 
потребне; 

4) потпуност подразумева комплетност испоруче-
них покретних ствари односно задовољење свих 
потреба корисника; 

5) аутономност у снабдевању огледа се у кадров-
ској и материјалној опремљености основних једини-
ца и јединица за снабдевање за извршавање послова 
и задатака снабдевања из своје надлежности; 

6) еластичност подразумева способност система 
снабдевања да своју организацију и рад прилаго-
ђава условима и променама ситуације; 

7) економичност подразумева извршавање послова 
и задатака уз најмањи утрошак средстава и рада; 

8) уредност осигурава економичност времена, а по-
стиже се правилним руковањем са покретним ства-
рима посебно током складиштења. 

Планирање снабдевања 

Члан 5. 
Планирање снабдевања представља основни про-

цес у управљању системом снабдевања. 
Планирањем се стварају услови за правовремено 

и потпуно снабдевање команди јединица и установа. 
Процес планирања реализују управни органи у са-

радњи са носиоцем функције, тактичким носиоцима за 
поједине покретне ствари и носиоцима конта економ-
ске класификације по којима се реализују набавке. 

Члан 6. 
Планови снабдевања усаглашавају се са подаци-

ма из:  
1) плана развоја и опремања Војске Србије; 
2) програма реализације опремања наоружањем и 

војном опремом; 
3) планова набавки; 
4) решења о увођењу у наоружање и опрему Војске 

Србије и оперативну употребу;  

5) студија о застарелости и перспективности поје-
диних покретних ствари;  

6) планова занављања покретних ствари са ограни-
ченим роком употребе; 

7) евиденција о попуни;  
8) планова рада и обуке; 
9) материјалних формација, критеријума следовања 

и утрошка; 
10) планова расељавања покретних ствари; 
11) планова усавршавања и ремонта; 
12) планова комплетирања сложених покретних ствари;  
13) организацијских наређења о формирању, префор-

мирању и дислокацији јединица и установа Ми-
нистарства одбране и Војске Србије;  

14) захтева корисника за одобрењем коришћења и 
утрошка покретних ствари;  

15) решења о финансирању послова одбране. 

 Члан 7. 
За снабдевање појединим врстама покретних ства-

ри израђују се посебни планови. 
Плановима снабдевања са убојним средствима 

обухватају се бојева, маневарска, школска, вежбовна 
и опитна убојна средства. Планове снабдевања са убој-
ним средствима израђује носилац функције снабдева-
ња у сарадњи са тактичким носиоцима, а на основу 
захтева организационе јединице Генералштаба Вој-
ске Србије надлежне за обуку, команди оперативног 
нивоа и Гарде. За опитна убојна средства планове снаб-
девања израђују Војнотехнички институт и Технички 
опитни центар у сарадњи са носиоцем функције снаб-
девања и тактичким носиоцем. 

Плановима снабдевања са погонским средствима обу-
хватају се све врсте погонских горива и пратећих погон-
ских средстава. Планове снабдевања са погонским сред-
ствима израђује носилац функције снабдевање. Потребне 
податке за израду плана достављају команде оперативног 
нивоа, организационе јединице Министарства одбране и 
Генералштаба Војске Србије и Гарда.  

Укупне потребе погонских средстава планирају 
се на основу евиденција о попуни ратних резерви и 
залиха за редовну потрошњу, планова обуке и вежби, 
планова транспорта и радова и планова занављања по-
стојећих погонских средстава. Посебно се исказују по-
требе за попуну ратних резерви, а посебно потребе за 
редовну потрошњу.  

Планове снабдевања резервним деловима, потро-
шним и репродукционим материјалом израђује носи-
лац функције одржавање на основу: планова одржа-
вања и ремонта, норматива следовања, стања залиха 
и резерви и њиховог занављања, анализе годишњег 
или вишегодишњег утрошка, плана перспективности 
средстава, плана опремања новим средствима и про-
цене количина за рентабилну набавку. 

Снабдевање електроенергетским средствима (хе-
мијски извори струје и електроагрегати) планира но-
силац функција одржавање и снабдевање. Снабдева-
ње хемијским изворима струје, начелно, реализује се 
након извршене набавке на тржишту. 
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Организација, начини и извори снабдевања 

Члан 8. 
Организација снабдевања је заснована на токови-

ма информација и покретних ствари на начин да они 
представљају јединствену целину. 

Токови информација и покретних ствари су дво-
смерни и усаглашени су са захтевима и потребама 
командовања односно са реалним потребама кори-
сника покретних ствари за живот и рад и извршавање 
свих додељених задатака. 

Члан 9. 
Корисници покретних ствари исказане потребе 

задовољавају на један од следећих начина: 
1) коришћењем сопствених залиха и резерви; 
2) пријемом из складишта Војске Србије; 
3) пријемом од осталих корисника покретних ствари 

након прерасподеле; 
4) набавком на домаћем или страном тржишту; 
5) пријемом из производње или са ремонта – регене-

рације; 
6) пријемом донације од домаћих или страних дона-

тора; 
7) коришћењем ратног плена и осталих извора снаб-

девања у рату. 

Члан 10. 
Изворе снабдевања у миру представљају: покрет-

не ствари које се чувају у мирнодопским залихама, 
покретне ствари које су ремонтоване или регенериса-
не, покретне ствари прерасподељене као сувишне из-
међу корисника, дониране покретне ствари и покретне 
ствари које су набављене из производње односно као 
готови производи на домаћем или страном тржишту. 

Као извори снабдевања у рату користе се и: рат-
не резерве свих нивоа ешелонирања, ратни плен, по-
кретне ствари из ратне производње и покретне ства-
ри из државних резерви. 

Члан 11. 
Висина залиха покретних ствари које се чувају 

код корисника прописују се и одређују на начин да 
обезбеде живот и рад и извршавање додељених зада-
така сваког корисника покретних ствари. 

Целокупне количине покретних ствари које се 
дугују у пословним књигама и чувају се у склади-
штима јединице за логистичку подршку на стратегиј-
ском нивоу представљају залихе Војске Србије. За 
залихе Војске Србије јединица за логистичку подр-
шку на стратегијском нивоу корисник је покретних 
ствари у смислу овог правилника. 

Покретне ствари које се решењем надлежног ста-
решине расходују, огласе застарелим и неперспек-
тивним или огласе сувишним за Војску Србије и из-
ложе продаји не представљају залихе у смислу овог 
правилника.  

Уз сагласност тактичких носиоца, носиоца функци-
је одржавање и снабдевање део покретних ствари из за-

лиха Војске Србије или њихови саставни делови могу 
се користити у процесу одржавања осталих покретних 
ствари уз обавезу вођења прописане евиденције. 

Члан 12. 
Ратне резерве су материјалном формацијом и кри-

теријумом прописане и прорачунате, по количини и 
асортиману, покретне ствари које чувају корисници 
покретних ствари, а ради обезбеђења непрекидног и 
потпуног снабдевања за одређен број дана рата. 

Прописане и прорачунате количине ратних резерви 
ешелонирају се на трупном и вантрупном нивоу.  

Трупне резерве чувају извршни органи корисни-
ка покретних ствари закључно са нивоом бригаде. 

Вантрупне резерве чувају извршни органи једи-
нице за логистичку подршку на стратегијском нивоу. 

Уз сагласност носиоца функције снабдевање, а 
ради обезбеђења прописаних услова за чување поје-
диних покретних ствари, део трупних резерви може 
се чувати у складиштима јединице за логистичку по-
дршку на стратегијском нивоу односно део вантруп-
них резерви може се чувати у складиштима из надле-
жности корисника покретних ствари. 

Корисници покретних ствари обезбеђују да се у 
ратним резервама чувају исправне, комплетне и конзер-
висане покретне ствари и одговорни су да обезбеде 
прописане услове за њихов смештај, прописано одржа-
вање током чувања, као и да планирају занављање.  

Коришћење и утрошак ратних резерви наређују 
надлежни нивои командовања. 

Члан 13. 
Снабдевање јединица покретним стварима које 

су ремонтоване или регенерисане врше извршни ор-
гани на основу одлуке тактичких носиоца и распоре-
да носиоца функције снабдевање и носиоца функције 
одржавање за резервне делове. 

Члан 14. 
Команде свих нивоа, а на основу извршене ана-

лизе:  
1) наређују прерасподелу покретних ствари између 

потчињених корисника;  
2) достављају захтев за попуном или планирање на-

бавке за недостајуће покретне ствари; 
3) претичуће покретне ствари пријављују за прера-

споделу или повлачење у складишта јединице за 
логистичку подршку на стратегијском нивоу.  
Корисници покретних ствари могу, због утроше-

них ресурса, да траже и њихову замену са покретним 
стварима из залиха Војске Србије које се чувају у скла-
диштима јединице за логистичку подршку на страте-
гијском нивоу. Сагласност за замену издају тактички 
носиоци покретних ствари. 

Члан 15. 
Пријем донираних покретних ствари врши се у 

складу са одредбама правилника којим је уређено ма-
теријално пословање у Министарству одбране и Вој-
сци Србије. 
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Члан 16. 

Снабдевање јединица покретним стварима које 
су набављене из производње, на домаћем или стра-
ном тржишту врше извршни органи на основу одлуке 
тактичких носиоца и распореда носиоца функције снаб-
девање и функције одржавање за резервне делове. 

Евиденције, документација и извештавање 

Члан 17. 
Евиденција стања попуне основним средствима и 

залихама води се у складу са прописима којима је уре-
ђено материјално књиговодство у Министарству од-
бране и Војсци Србије. 

Евиденција стања попуне покретним стварима 
које су битне за оперативне способности команди и 
јединица води се у складу са прописима којима је 
уређено вођење оперативне евиденције. 

Евиденција стања покретних ствари у саставу 
индивидуалних комплета и резервног алата и прибо-
ра води се у материјалном делу техничке књижице 
сложених покретних ствари. 

Евиденција стања покретних ствари која су саставни 
део комплета води се у техничкој књижици комплета. 

Члан 18. 
Евиденције стања воде се ради: остваривања уви-

да у стање попуне покретним стварима у складу са 
материјалном формацијом и критеријумима следова-
ња и утрошка; обезбеђивања података за благовреме-
но планирање и одређивање приоритета снабдевања 
и планирање набавки, као и сагледавања стања опе-
ративне способности потчињених команди и једини-
ца и предузимање потребних мера. 

Члан 19. 
Ажурирање евиденција стања врши се сукцесив-

но и периодично. 
Корисници покретних ствари ажурирање евиден-

ција врше сукцесивно односно одмах по настанку 
промене. Извештаје о стању попуне корисници по-
кретних ствари достављају претпостављеном старе-
шини периодично у складу са прописаном динами-
ком или ванредним потребама. 

Комаде свих нивоа, тактички носиоци и органи-
зационе јединице Генералштаба Војске Србије ажу-
рирање евиденција врше периодично у складу са 
прописаном динамиком. Ажурирање се може вршити 
сравњењем евиденција или достављањем извештаја. 

Претпостављени старешина може наредити и пот-
пуно или делимично ванредно ажурирање оперативне 
евиденције у случајевима када наступе веће промене 
или се утврде битна неслагања у извештајима. 

Члан 20. 
Корисници покретних ствари устројавају и ажур-

но воде: 
1) евиденцију о стању попуне; 
2) евиденцију о квалитативном стању покретних 

ствари које дугују у пословним књигама; 

3) евиденцију о стању попуњености индивидуалних 
комплета сложених покретних ствари и комплета 
алата; 

4) евиденције техничког одржавања и конзервације; 
5) прегледе покретних ствари у сваком магацину и 

осталу складишну документацију;  
6) планове занављања за покретне ствари са ограни-

ченим роком употребе; 
7) евиденцију о степену задовољења исказаних по-

треба. 

Успостављање система снабдевања при увођењу 
нових средстава у наоружање и војну опрему 

Члан 21. 
При увођењу нових средстава у наоружање и вој-

ну опрему почетни сток резервних делова, систем на-
бавке резервних делова потребних за одржавање у 
животном веку, састав комплета резервног алата и 
прибора, номенклатурна обрада, услови за склади-
штење, упутство за коришћење и обука дефинишу се 
у складу са правилником којим је уређено опремање 
наоружањем и војном опремом. 

Нормативи и критеријуми 

Члан 22. 
У складу са овлашћењима тактички носиоци за 

поједине покретне ствари: 
1) израђују критеријуме и нормативе припадања или 

следовања; 
2) израђују критеријуме за ешелонирање покретних 

ствари по нивоима ешелонирања у складу са до-
дељеним мисијама и задацима; 

3) одређују нормативе следовања и критеријуме 
утрошка. 

III. СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ  

Члан 23. 
Покретне ствари се, зависно од врсте и располо-

живог простора, смештају и чувају у прописаним – 
типским објектима, вантипским објектима, испод 
надстрешница, привременим објектима и изузетно на 
отвореном простору.  

Покретне ствари смештене у објектима који не 
задовољавају захтеване услове чувања или на отво-
реном простору чешће се контролишу. Овакав сме-
штај може да буде само привремен на основу одлуке 
старешине на положају команданта бригаде – базе – 
центра за обуку којом се дефинишу и посебне мере 
чувања (осим за убојна средства). 

Зависно од врсте и количине покретних ствари, 
условности објекта и простора за смештај и чување, 
утицаја околине и других ризика од пожара и експло-
зија предузимају се превентивне мере за спречавање 
настанка и ширења пожара и експлозија, као и мере 
за успешно гашење пожара у складу са прописима 
којима се уређује област заштите од пожара и зашти-
те од експлозија. 
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Члан 24. 

Приликом смештања покретних ствари у мага-
цин посебно се води рачуна о следећем: 
1) да се слагањем и распоредом покретних ствари 

рационално искористи простор; 
2) покретне ствари које се чешће издају смештају се 

ближе вратима; 
3) габаритне и теже покретне ствари смештају се у 

доњем делу стока и сталажа; 
4) формирају се прегледни и стабилни стокови (на 

подметачима, ако покретне ствари нису палетизо-
ване) који омогућавају брзо проналажење, кон-
тролу, безбедан рад и употребу средстава инте-
гралног транспорта; 

5) под и амбалажа се оптерећују у границама издр-
жљивости; 

6) покретне ствари се смештају по врстама, модели-
ма, категоријама и серијама – годинама производње; 

7) ако се претичуће, неисправне и покретне ствари 
за расход чувају у истој просторији са исправним 
покретним стварима оне се издвајају и видно обе-
лежавају. 

Члан 25. 
Све просторије, сталаже, стокови и ормари у ко-

јима се смештају покретне ствари видно се и једно-
значно обележавају (словима, арапским и римским 
бројевима). Систем обележавања преноси се у одго-
варајућа документа ради брзог проналажења покрет-
них ствари. 

Покретне ствари које се смештају и чувају под 
настрешницом и на отвореном простору обележавају 
се на исти начин. 

Пре смештаја све покретне ствари се идентифи-
кују и обележавају. Обележавање се врши уписива-
њем прописаних података у идентификациони кар-
тон и листу стокирања која се поставља на сток, ста-
лажу, сандук, кутију и слично. 

Члан 26. 
За смештај и чување покретних ствари на отворе-

ном простору обезбеђују се следећи минимални 
услови чувања:  
1) земљиште се поравнава и насипа слојем шљунка, 

песка или шљаке, најмање 5 cm дебљине;  
2) око стокова се уређују канали за одвод воде;  
3) стокови се формирају на подметачима и прекри-

вени су церадама или покривкама од приручног 
материјала;  

4) стокови се чешће проветравају; 
5) количина покретних ствари у стоку и њихов раз-

мештај се прилагођава мерама безбедности, пиро-
техничке безбедности и заштите од пожара.  

Смештај и чување пешадијског наоружања 

Члан 27. 
Зависно од тренутне намене, пешадијско наору-

жање је: на употреби, у ратним резервама јединице, у 

ратним резервама Војске Србије, сувишно, оглашено 
за продају и припремљено за предају купцу (комиси-
онару).  

Пешадијско наоружање се смешта и чува у: ход-
ницима јединица, приручним магацинима (оружана-
ма), магацинима трупних и вантрупних складишта и 
касама у просторијама за живот и рад органа чувар-
ске – стражарске службе и службе дежурства. 

Члан 28. 
Код корисника где је обезбеђена непрекидна слу-

жба пожарства, пешадијско наоружање на употреби 
чува се у сошкама смештеним у ходницима зграда за 
становање уз поштовање следећег: 
1) пешадијско наоружање се чува без муниције са 

припадајућим резервним алатом и прибором, чи-
сто и исправно; 

2) ажурне техничке књижице се чувају у канцелари-
ји командира; 

3) наоружање се на погодан начин закључава и обез-
беђује од крађе;  

4) за евидентирање издавања – враћања наоружања 
у сошке формира се посебна књига;  

5) на сошке се поставља списак наоружања са типом 
и фабричким бројем, поименично за сваког припад-
ника јединице у коме се евидентира свака трајна 
промена. 

Члан 29. 
Код корисника где се не може организовати не-

прекидна служба пожарства, пешадијско наоружање 
на употреби се чува у сошкама смештеним у прируч-
ни магацин – оружану зграде за становање уз пошто-
вање следећег: 
1) пешадијско наоружање се чува без муниције са 

припадајућим резервним алатом и прибором, чи-
сто и исправно; 

2) ажурне техничке књижице се чувају уз наоружа-
ње; 

3) наоружање се обезбеђује постављањем металних 
решетки на прозоре и врата приручног магацина; 

4) за евидентирање издавања – враћања наоружања 
у приручни магацин формира се посебна књига;  

5) у приручном магацину поставља се списак наору-
жања са типом и фабричким бројем; поименично 
за сваког припадника јединице у коме се евиден-
тира свака трајна промена; 

6) пиштољи се чувају у закључаним и запечаћеним 
касама или сандуцима. Сандуци ван каса се фик-
сирају за подлогу или сталажу. У сандуку – каси 
држи се примерак списка пиштоља по фабричким 
бројевима и словним ознакама.  

Члан 30. 
Пешадијско наоружање које је опредељено као: 

ратне резерве јединице, ратне резерве Војске Србије, 
сувишно или оглашено за продају смешта се и чува у 
оригиналној амбалажи (затворени и пломбирани сан-
дуци) по врстама, са резервним алатом и прибором и 
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техничком књижицом. Може се чувати у магацинима 
зграда у касарни и магацинима трупних и вантруп-
них складишта уз поштовање следећег: 
1) наоружање мора бити заштићено у одређеном 

степену конзервације (краткорочно – рок конзер-
вације 18 месеци или дугорочно – рок конзерва-
ције десет година);  

2) наоружање се чува без муниције;  
3) сваки сандук са наоружањем у једној просторији 

обележава се редним бројем и на њега се поста-
вља списак наоружања на три стране сандука и са 
унутрашње стране поклопца, са рубрикама које са-
држе: назив и модел, номенклатурни и фабрички 
број, датум техничког прегледа и конзервације; 

4) наоружање у стоковима вантрупних складишта уве-
зује се палетизационим тракама са две стране. 

Смештај и чување убојних средстава 

Члан 31. 
Смештај и чување убојних средстава обавља се у 

складу са прописима којима је уређен рад складишта 
убојних средстава.  

При планирању и реализацији смештаја и чувања 
убојних средстава посебна пажња посвећује се:  
1) класификацији убојних средстава у групе опасно-

сти и компатибилности за складиштење; 
2) растојањима раздвајања убојних средстава;  
3) контроли микроклиматских услова и проветрава-

њу магацина; 
4) мерама пиротехничке безбедности и заштите од 

пожара. 

Члан 32. 
Убојна средства могу се смештати у типске и 

вантипске магацине и на отвореном. На месту где се 
смештају убојна средства формирају се стокови убој-
них средстава. 

Привремени смештај убојних средстава на отво-
реном одобрава организациона јединица Генерал-
штаба Војске Србије надлежна за логистику, а стал-
ни смештај – технички носилац. 

Убојна средства се не смеју чувати у подрумским 
или таванским просторијама. 

Смештај и чување погонских средстава 

Члан 33. 
Смештај и чување погонских средстава обавља 

се у складу са прописима којима је уређен рад скла-
дишта погонских средстава.  

Погонска горива, начелно, чувају се у резервоа-
рима и цистернама. 

Уља, мазива и погонска горива која се чувају ван 
резервоара и цистерни, стокирају се у бачвама, лиме-
ним кантама и пластичној амбалажи. 

Бачве, лимене канте и пластична амбалажа напу-
њена погонским горивима не сме се чувати у затво-
реним објектима и на отвореном без надстрешнице. 

Члан 34. 
Рокови складиштења и контроле квалитета по-

гонских средстава су прописани посебним билтеном. 
Рокови складиштења за све врсте погонских 

средстава могу се продужити на основу одобрења 
надлежне лабораторије за испитивање горива и мази-
ва Војнотехничког института. 

Корисницима се могу издавати искључиво по-
гонска средства која по квалитету одговарају важе-
ћим стандардима. 

Члан 35. 
Квалитет погонских горива контролише се: 

1) у току пријема; 
2) шестомесечно за погонска горива која су усклади-

штена у металним бурадима, кантама, пластичној 
амбалажи, надземним цистернама и резервоарима; 

3) годишње за погонска горива ускладиштена у ци-
стернама и полуукопаним и укопаним резервоарима 
у току прве три године, а потом шестомесечно; 

4) по указаној потреби, ако постоји сумња да је до-
шло до нарушавања квалитета. 

Члан 36. 
Квалитет уља, масти и осталих погонских сред-

става контролише се: 
1) у току пријема; 
2) шестомесечно за уља и масти која су ускладиште-

на под настрешницом или у отвореној амбалажи; 
3) годишње за уља и масти која су ускладиштена у 

магацинима; 
4) пре издавања јединицама, ако је анализа квалите-

та старија од једне године; 
5) по указаној потреби, ако је дошло до нарушавања 

оригиналне амбалаже или постоји сумња да је до-
шло до нарушавања квалитета. 

Смештај и чување телекомуникационих и 
информатичких средстава  

Члан 37. 
Телекомуникациона и информатичка средства 

чувају се у сувим просторијама, смештена на полица-
ма, сталажама и у сандуцима.  

Извори за напајање чувају се, у истој просторији, 
одвојено од телекомуникационих и информатичких 
средстава.  

Средства криптозаштите, као и телекомуникациона 
и информатичка средства у којима су уграђени склопо-
ви или модули који садрже криптолошке параметре 
смештају се и чувају у складу са одредбама прописа ко-
јима је уређена криптозаштита и шифрарски систем. 

Смештај и чување основних техничких 
покретних ствари 

Члан 38. 
Основне техничке покретне ствари, када нису на 

употреби или у магацинима ратних резерви, чувају 
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се у магацинима основних средстава, мешовитим 
складиштима, складиштима сувишних покретних 
ствари и у другим погодним објектима. Покретне 
ствари се чувају заштићене конзервацијом. 

Покретне ствари смештају се према одредбама 
техничких упутстава за одржавање.  

На конзервисаним покретним стварима, за време 
чувања, не смеју се предузимати никакве друге рад-
ње осим оних које су предвиђене Упутством за кон-
зервацију.  

Члан 39. 
При планирању смештаја и чувања основних тех-

ничких покретних ствари посебна пажња посвећује 
се следећем:  
1) место смештаја одређује се према особинама по-

кретних ствари, а у складу са посебним прописи-
ма о смештају и погодностима за заједничко чува-
ње појединих врста материјала; 

2) комплетност покретних ствари не сме се нарушавати, 
изузев ако то захтевају посебни прописи о смештају 
појединих делова – склопова покретних ствари (ни-
шанске справе, инфрацрвени уређаји и слично); 

3) од места конзервације до места складиштења кон-
зервисане покретне ствари допремају се и поста-
вљају тако да се не оштети заштитно средство; 

4) возила точкаши постављају се на подметаче тако 
да точкови буду 10-15 cm изнад тла; 

5) возила гусеничари постављају се на даске чија је 
ширина једнака ширини гусеница, а дебљина нај-
мање 5 cm, уз отпуштање гусеница; 

6) међусобни положај појединих делова и склопова 
мора бити такав да се при дужем стајању не оште-
те или не ослабе, па је потребно растеретити 
опруге изравњача артиљеријских оруђа и друге 
опреме, подесити притисак у пнеуматицима и 
слично; 

7) размештај покретних ствари мора бити такав да 
омогући извлачење појединих покретних ствари 
из стокова без померања других и да омогући 
прилаз покретним стварима и поправке заштит-
ног средства; 

8) ради заштите конзервисаних покретних ствари од 
сунца, прозори магацина морају бити покривени 
засторима или премазани белом бојом изнутра; 

9) заједно са конзервисаним покретним стварима не 
смеју се чувати запаљиве експлозивне и лако ис-
парљиве материје, а магацин мора бити обезбеђен 
средствима за противпожарну заштиту према ва-
жећим прописима. 

Смештај и чување интендантских  
покретних ствари 

Члан 40. 
Смештај и чување интендантских покретних 

ствари организује се ради очувања квалитета, пра-
вилног искориштења складишног простора, примене 
система интегралног транспорта и потпуно, тачно и 
ажурно вођење складишне евиденције. 

Смештај и чување интендантских покретних 
ствари обавља се у складу са прописима којима је 
уређено складиштење интендантских покретних 
ствари, а ради подмирења мирнодопских или ратних 
потреба јединица Војске Србије и обухвата: пријем, 
комплетирање, занављање, издавање и одређивање 
квалитета.  

Просторије за смештај и чување интендантских 
покретних ствари треба да задовоље следеће услове:  
1) да су изоловане од влаге и да имају релативно 

стабилну температуру; 
2) да су заштићене од уласка инсеката и глодара; 
3) да задовољавају хигијенске услове за смештај и 

чување; 
4) да омогућавају регулисање релативне влажности 

ваздуха; 
5) да се могу прилагодити посебним захтевима за 

смештај и чување појединих интендантских по-
кретних ствари; 

6) да омогућавају коришћење средстава интегралног 
транспорта; 

7) да се отвори могу херметички затворити или по-
десити за такво затварање ради спречавања про-
дирања отровних материја и биолошких борбених 
средстава. 
При планирању и организовању смештаја и чува-

ња интендантских покретних ствари са посебним 
својствима, посебна пажња се посвећује њиховом 
груписању на начин да се сачувају њихова својства 
(мирис, већи или мањи садржај влаге и друго). У 
условима када не постоје засебне просторије за сме-
штај и чување интендантских покретних ствари са 
посебним својствима обезбеђује се оптимални распо-
ред за елиминисање штетних последица. 

Члан 41. 
За интендантске покретне ствари са ограниченим 

роком употребе израђује се план занављања. План 
занављања израђују органи интендантуре на свим 
нивоима и исти обухвата све мере, поступке и радње 
којима се обезбеђује замена интендантских покрет-
них ствари пре истека рока чувања. 

Интендантске покретне ствари, које се чувају као 
материјалне резерве, редовно се и плански занављају 
новопроизведеним, а пре истека прописаног рока чу-
вања. На утрошак или употребу издају се покретне 
ствари најстаријег датума производње. 

Рок употребе је временски период од датума про-
изводње до рока из декларације произвођача за који 
интендантске покретне ствари могу, уз адекватне 
услове чувања, непрекидно и правилно коришћење и 
одржавање да служе за намењене сврхе. 

Рок употребе артикала хране је временски пери-
од, из декларације произвођача, у коме се оне морају 
утрошити без обзира на време чувања. 

Рок употребе осталих интендантских покретних 
ствари рачуна се од дана када су издате на употребу. 
Рачуна се само стварно време коришћења конкретне 
покретне ствари док се време чувања у магацину не 
рачуна у рок употребе.  
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Гарантни рок за новопроизведене интендантске 

покретне ствари рачуна се од дана њиховог пријема 
у складиште, односно од дана уградње за техничке 
интендантске покретне ствари. За артикле хране га-
рантни рок се рачуна од датума производње. 

Рок чувања је време које се интендантске покрет-
не ствари, од дана производње, могу најдуже чувати 
у магацину у условима прописаним чланом 40. овог 
правилника.  

Смештај и чување санитетских  
покретних ствари 

Члан 42. 
Санитетске покретне ствари се смештају и чувају 

у сувим просторијама на полицама, сталаже или у 
сандуке упакована у оригиналну амбалажу. 

За санитетске покретне ствари са ограниченим 
роком употребе израђује се план занављања. 

Санитетске покретне ствари које су по плану за-
нављања предвиђене за замену, а које је могуће утро-
шити у санитетским одељењима Војске Србије, пре-
дају се на утрошак шест месеци пре истека рока упо-
требе.  

Смештај и чување резервних делова, потрошног  
и репродукционог материјала 

Члан 43. 
Ратне резерве и мирнодопске залихе резервних 

делова, потрошног и репродукционог материјала за 
потребе Војске Србије и Министарства одбране сме-
штају се и чувају у мешовитим складиштима једини-
це за логистичку подршку на стратегијском нивоу и 
у магацинима резервних делова корисника за потре-
бе одржавања покретних ствари.  

Члан 44. 
При планирању и организовању смештаја и чува-

ња резервних делова, потрошног и репродукционог 
материјала посебна пажња се посвећује њиховим фи-
зичко-хемијским особинама да не дође до међусоб-
ног штетног деловања.  

Пре смештаја резервних делова врши се њихова 
дугорочна конзервација у складу са упутством про-
извођача. 

Ускладиштени резервни делови подвргавају се 
прегледима и контроли као и остале покретне ствари.  

Члан 45. 
Резервни делови произведени од обојених метала 

се, начелно, не конзервишу, али морају бити потпуно 
изоловани од дејства киселина, база и соли, а просто-
рије за смештај не смеју бити влажне. 

Гумени производи, пнеуматици, као и производи 
од пластичних маса, чувају се у посебним простори-
јама. Заштићују се лакирањем или премазивањем 
средством за заштиту гума. 

Ситнији гумени делови одлажу се у сталаже или 
сандуке, при томе се не савијају под оштрим углом. 

Одлажу се на начин да слободно висе или полажу на 
сталажу. 

Резервни делови у чијем саставу има коже или 
текстила, или су од њих израђени, чувају се у посеб-
ним просторијама у којима су влажност и температу-
ра сталне, без већих колебања током целе године. 

Резерве боја и лакова смештају се у посебне про-
сторије, одвојено од других резервних делова. Про-
сторије у којима се чувају боје и лакови су заштиће-
не од директног продора сунчевих зрака.  

Амбалажа за боје и лакове мора бити лимена или пла-
стична и потпуно херметички затворена. На посудама мо-
ра постојати етикета на којој су означени врста и тон боје, 
датум израде и рок употребе, произвођач и тежина. 

Резервни делови који садрже елементе осетљиве 
оптике чувају се у посебним просторијама које су 
светле и са температуром од +8 0С до +20 0С без ве-
ћих колебања у кратком времену. 

Смештај и чување електроенергетских  
средстава 

Члан 46. 
Смештај и чување електроенергетских средстава 

планира се и организује заједно са основним технич-
ким покретним стварима.  

У магацинима се чувају сувопуњени акумулато-
ри, са херметички затвореним ћелијама. Електролит 
за формирање ових акумулатора чува се у издвојеној 
просторији.  

Формирани оловни акумулатори за покретне ства-
ри на употреби и у материјалним резервама чувају се 
уз средство, у акумулаторској станици или у посеб-
ној просторији, уз обавезну контролу и допуњавање 
у складу са упутством за одржавање оловних акуму-
латора. 

Суве анодне батерије и наливајући елементи чу-
вају се херметички затворени и упаковани у амбала-
жу произвођача.  

Смештај и чување средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, ватрогасне опреме  

и средстава за гашење пожара 

Члан 47. 
Средства и опрема за личну заштиту на раду и 

ватрогасна опрема смештају се и чувају у сувим про-
сторијама на палетама или у сталажама у оригинал-
ној амбалажи у складу са упутствима произвођача за 
њихову употребу и одржавање.  

Средства за гашење пожара која се чувају у одго-
варајућим бурадима и канистерима или у челичним 
боцама смештају се на под магацина на начин да се 
обезбеде од превртања. 

Смештај, чување и уклањање опасног отпада 

Члан 48. 
Опасан отпад који настаје у процесу редовног 

одржавања и расходовања покретних ствари (употре-
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бљавана погонска средства, расходовани оловни и 
алкални акумулатори, расходовани лекови, расходо-
ване хемикалије и др.) смешта се и чува на посебним 
локацијама – просторијама у касарнама и складишти-
ма, које су технички опремљене за привремено чува-
ње опасног отпада, у складу са законом којим се уре-
ђује управљање отпадом. 

Приликом сакупљања, разврставања, складиште-
ња, транспорта, поновног искоришћења и одлагања, 
опасан отпад се пакује и обележава на начин који 
обезбеђује сигурност по здравље људи и животну 
средину. 

Амбалажа у коју се пакује опасан отпад мора 
да одговара карактеристикама опасног отпада и 
да буде обележена у складу са законом којим се 
уређују услови за обављање транспорта опасне 
робе. 

Опасан отпад може се, у складу са законом којим 
се уређује управљање отпадом и прописом којим се 
уређује материјално и финансијско пословање у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије, предати само 
предузећу, правном лицу или предузетнику који за 
ту врсту отпада поседује одговарајућу дозволу за 
обављање делатности у области управљања отпадом 
коју је издао надлежни орган. 

На поступање са опасним отпадом примењују се 
одредбе правилника којим се уређује начин и посту-
пак планирања, организовања, спровођења и контро-
ле заштите животне средине у Министарству одбра-
не и Војсци Србије, као и републички закони којима 
се уређује област заштите животне средине, упра-
вљање отпадом, транспорт опасне робе и прописа до-
нетих на основу њих. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
ОДРЕДБЕ 

Члан 49. 
Објашњења у вези са применом одредаба овог 

правилника даје организациона јединица Генерал-
штаба Војске Србије надлежна за логистику. 

Члан 50. 
Стручна правила и стручна упутства којима се 

ближе уређује начин функционисања система снаб-
девања покретним стварима и покретним стварима за 
посебне намене израдиће организациона јединица 
Генералштаба Војске Србије надлежна за функцију 
снабдевања у сарадњи са тактичким носиоцима, у ро-
ку од две године од дана ступања на снагу овог пра-
вилника. 

До доношења стручних правила и стручних 
упутстaва из става 1. овог члана примењују се одред-
бе Правила техничке службе (ССНО, 1979. година, 
посебно издање), Правила ваздухопловнотехничке 
службе оружаних снага (ССНО, 1986. година, посеб-
но издање) и Правила морнаричкотехничке службе 
(ССНО, УРМ, 1981. година, посебно издање), у дело-
вима који нису у супротности са одредбама овог пра-
вилника. 

Члан 51. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном војном листу”.  
 
Број 7002-2 
У Београду, 29. марта 2019. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
109. 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној 
управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 
95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), а у вези са 
чланом 14. став 5. Законa о заштити узбуњивача 
(„Службени гласник РС”, број 128/14) и чл. 1. и 2. За-
кона о печату државних и других органа („Службени 
гласник РС”, број 101/07), министар одбране доноси  

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ  
ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ 

ИНФОРМАЦИЈE И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  
У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. У Одлуци о одређивању лица овлашћеног за при-
јем информацијe и вођење поступка у вези са унутра-
шњим узбуњивањем у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени војни лист”, број 28/17), тач-
ка 1. мења се и гласи: 

„1. За лица овлашћена за пријем информације и во-
ђење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у 
Министарству одбране и Војсци Србије одређују се 
потпуковник Раца Бјелановић, број телефона 064/1998-
052 и војни службеник Марија Јовановић, број телефо-
на 011/3201-334, Београд, Немањина 15, зграда 5”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу”. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
110. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-276 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

мајору авијације 
МИЛУТИНОВИЋ Томислава САШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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111.  

Н А Р Е Д Б А  број 1-277 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 13. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпоручнику информатичке службе 
КИКИЋ Зорана СТЕФАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
112. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-285 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику авијације 
ВОШТИЋ Светислава ВЕЛИМИРУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
113. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-286 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

санитетском заставнику 
КРПИЋ Момира ГОРДАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
114. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-287 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

артиљеријском потпуковнику 
КРУПЕЖ Станише ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 
 

115. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-288 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

санитетском пуковнику 
БРКЉАЧА Јована БРАТОЉУБУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

116. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-289 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

пуковнику саобраћајне службе 
КЕЦМАН Воина ЖЕЉКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

117. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-290 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 20. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

пешадијском пуковнику 
МАЧКИЋ Ђурђа РАНКУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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118. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-296 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 21. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  
капетану артиљеријско-ракетних јединица  
за противваздухопловна дејства 
СТАМЕНКОВИЋ Милорада СЛАВИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

119. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-335 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  
потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
РАЈКОВИЋ Драгутина ЧЕДИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

120. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-336 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  
потпуковнику артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 
МИКАЋ Стевана СИНИШИ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
 

121. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-337 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

интендантском заставнику прве класе 
ЖИВАНОВИЋ Станојла МИЛАНУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

122. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-338 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

потпуковнику телекомуникација 
ПАЈИЋ Михаила ВЛАДИСАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

123. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-344 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 26. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА  

пуковнику атомско-биолошко-хемијске службе 
ОБРЕНОВИЋ Симе ВЛАДИСАВУ. 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

124. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-29 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 
ОД 25. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе телекомуникација 
ДЕНИЋ Миливоја ДЕЈАНУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Mилосав Симовић, с. р. 
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125. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-30 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 6. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о 
стањима у служби и другим односима у служби у 
Војсци Србије („Службени војни лист”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском воднику на одређено време 
ПАВЛОВИЋ Горана НЕНАДУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Mилосав Симовић, с. р. 

 

126. 

Н А Р Е Д Б А  број 1-61 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 18. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, брoj 4/16)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском капетану 
РИЛАК Светолика ДЕЈАНУ. 

Командант 
генерал-потпуковник 
Mилосав Симовић, с. р. 

 

127. 

Н А Р Е Д Б А  број 54-54 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2) Одлуке о преноше-
њу овлашћења за решавање о стањима у служби и 
другим односима у служби у Војсци Србије („Слу-
жбени војни лист”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 
– УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе техничке службе 
СТЕФАНОВИЋ Богољуба ЖИВОЈИНУ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 

128. 

Н А Р Е Д Б А  број 54-57 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 30. ЈАНУАРА 2019. 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”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. тачка 2. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијскoм заставнику 
МИЛАДИНОВИЋ Златомира БОЈАНУ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 

 
129. 

Н А Р Е Д Б А  број 54-99 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. 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”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. тачка 6. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском старијем воднику прве класе 
СТАШЕВИЋ Радивоја НИКОЛИ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 

 
130. 

Н А Р Е Д Б А  број 54-108 
КОМАНДАНТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 25. ФЕБРУАРА 2019. 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”, брoj 4/16) и члана 110. став 1. тачка 9. Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе оклопних јединица 
МАТОВИЋ Љубише ДРАГАНУ. 

Командант 
бригадни генерал 
Жељко Кузмановић, с. р. 
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131. 

Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е *  

о просечним зарадама и просечним зарадама  
без пореза и доприноса по запосленом,  

за новембар 2018. године 

 

Република Србија  РСД 

Зараде Номинални индекс  

XI. 2018. I–XI. 2018. 
XI. 2018. 

X. 2018. 

Просечна 
зарадa 69.949 68.300 101,4 

Просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

50.556 49.397 101,3 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

 
  

* Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 4 од 25. 
јануара 2019. године. 

 

132. 

Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е *  

о просечним зарадама и просечним зарадама  
без пореза и доприноса по запосленом,  

за децембар 2018. године 

 

Република Србија  РСД 

Зараде Номинални индекс  

XII. 2018. I–XII. 2018. 
XII. 2018. 

XI. 2018. 

Просечна 
зарадa 72.167 68.629 103,2 

Просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса 

52.372 49.650 103,6 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

 
  

* Објављени у „Службеном гласнику РС”, број 13 од 28. 
фебруара 2019. године. 
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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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