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                                                       Поштоване даме и господо 
                                                           и драги пријатељи, 
 
Изградња система одбране представља један од најодговорнијих задатака у свакој држави. 
У Републици Србији то је велика одговорност, јер генерацијама младих које долазе желимо 
да створимо неопходне претпоставке за живот у миру, али уз развојну подршку која треба 
да им обезбеди пут у сигурну и стабилну будућност.  
 
Сложена економска ситуација у земљи и рестриктивно финансирање ограничили су домете 
нашим реформским процесима у области одбране. Стога је у оквиру процеса 
реструктурирања, кроз организационо-структурну доградњу Министарства одбране, 
успостављена нова пројектна структура – Дирекција за управљање пројектима, која има 
надлежност, а тиме и одговорност, да у свим структурама Министарства одбране 
покрене пројектну активност у реализацији стратешких и оперативних циљева, као један 
од модела подршке реформи и јачању и развоју адекватних капацитета савременог система 
одбране. Желимо да пројектне активности тежишно усмеримо на савремену функционалну 
подршку структурама Министарства одбране и Војске Србије у реализацији приоритета 
неопходних за модернизацију нашег система одбране. Пред Вама је преглед дела постојећих 
и потенцијалних пројеката који ће нас довести до реализације циљева.  
Желимо да резултати ове активности допринесу повећању поверења грађана у наставак 
реформе система одбране, као и развоју партнерских, добросуседских и пријатељских 
односа.  
Процеси међународне мултилатералне и билатералне сарадње, кроз донаторску пројектну 
подршку, уједно ће допринети унапређењу разумевања и јачању добросуседске и 
пријатељске сарадње. Позитивни ефекти донаторске подршке истовремено ће се одразити 
и на јачање Заједничке одбрамбене и безбедносне политике Европске уније.  
Овом приликом желимо да Вам захвалимо на досадашњем разумевању и подршци у изградњи 
нашег система одбране по савременим стандардима одбрамбеног организовања. Такође, 
желимо да Вам укажемо на чињеницу да сте на тај начин подржали и модернизацију 
Републике Србије за пут у XXI век.  
Стога Вас у име Министарства одбране, и у своје лично име, позивам да и даље заједно 
учествујемо у процесу модернизације система одбране Србије, чиме учвршћујемо и 
безбедност региона. 
 
 
 
                                                                                                                       Министар одбране  
                                                                                                                       Александар Вучић                                                                         
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Назив пројекта 
Унапређење технолошке подршке електронског управљања 
документима у оквиру Министарства одбране и Војске Србије 

 

Носилац пројекта Управа за телекомуникације и информатику 

Опис пројекта 

Увођење електронског система за управљање документима         
(Electronic Document Management System) има за циљ да унапреди 
функционисање Министарства одбране и Војске Србије, као и да 
њихову операбилност подигне на виши ниво путем увођења 
електронског архивирања, електронског печата и потписа.  
Очекивани резултати након имплементације су: 

 Постигнут виши ниво контроле и безбедности поверљивих 
података 

 Унапређено планирање и извештавање 
 Унапређени кадровски капацитети 
 Доступ документима у реалном времену 
 Централизовано архивирање и управљање документима 
 Важна документација доступна и са удаљених локација 
 Смањење трошкова 
 Операбилност система подигнута на виши ниво 
 Унапређена ефикасност реализације задатака и укупног 

функционисања Министарства одбране и Војске Србије 
 

Вредност  2.100.000,00 ЕУР 

Трајање 12 – 18 месеци 
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Назив пројекта 
Успостављање Центра за чување података – Data Center у 
оквиру Министарства одбране и Војске Србије 

 

Носилац пројекта Управа за телекомуникације и информатику 

Опис пројекта 

Успостављање Дата центра подразумева креирање централне базе 
података, као и централног сервера система одбране Републике 
Србије. Планирано је да овај центар у себи интегрише и подршку 
за заштиту и опоравак система у случају земљотреса, пожара, 
поплаве и у сличним ванредним ситуацијама. Пројекат би требало 
да допринесе општем систему заштите и чувања поверљивих 
информација и података. 
 

Вредност 625.000,00 ЕУР 
 

Трајање 6 месеци. 

 
 
 

Назив пројекта Подизање капацитета Центра за усавршавање кадрова АБХО 
Министарства одбране Републике Србије 

Носилац пројекта  Центар за усавршавање кадрова АБХО 

Опси пројекта 

Унапређење капацитета Центра за усавршавање кадрова АБХО у 
циљу његовог институционалног развоја у регионални центар 
АБХО са акцентом на даље усавршавање војних и цивилних 
кадрова како региона тако и света у оквиру ХБРН области, 
квалитетније и ефикасније лабораторијске анализе и контроле, као 
и обуке људства различитог профила из области радиолошке и 
хемијске анализе различитих узорака, РХБ деконтанинације и НХБ 
заштите.  

 

Вредност 1.233.000,00 ЕУР 
 

Трајање  12 месеци 
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Назив пројекта Биотероризам 

Носилац 
пројекта Војно-медицинска академија 

Опис пројекта 
Циљ пројекта је допринос борби против тероризма и употреби 
микроорганизама у терористичке сврхе, као и умањивање штетних 
последица евентуалног биолошког напада 

Вредност 1.000.000,00 – 1.500.000,00 ЕУР 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје заједно са 
носиоцима активности и донаторима 

 
 

Назив пројекта Електронска архива и дигитализација докумената 

Носилац 
пројекта Сектор за буџет и финансије 

Опис пројекта 

Главни циљ који се спроводи имплементацијом пројекта је увођење 
елекстронске архиве и дигитализација докумената Министарства 
одбране и Војске србије. Министарство одбране је једна од највећих 
институција у држави, па се може лако и закључити да поседује 
огромну количину података која је чувана у папирном облику. 
Неопходно је да се у скорије време реши овај проблем, тј да се ти 
подаци и сва документација складиште и чувају на прави начин.  
Електронска архива је апликационо програмско решење које служи 
за архивирање материјала. То је савремено технолошко решење 
архивирања свих врста материјала: докумената, пројеката, предмета 
и планова и које подразумева чување документације у дигиталном 
облику. 
Главне предности увођења електронског архивирања докумената: 

 брз приступ информацијама 
 нижи трошкови пословањѕ 
 пун надзор над документима 
 заштита од уништења и злоупотребе 
 смањење архивског простора 

Вредност око 130.000,00 ЕУР 

Трајање око 9 месеци. 
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Назив пројекта Подизање капацитета кадровске структуре у МО и ВС 
 

Носилац 
пројекта Управа за кадрове 

Опис пројекта 

Пројекат би требало да допринесе целокупној реформи МО и 
ВС у смислу успостављања квалитетног и ефикасног система 
за селекцију и евалуацију кадровских профила, и самим тим, 
унапређење кадровске структуре МО и ВС. 
 

Вредност Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 

 
 

Назив пројекта 
Подизање капацитета Ваздухопловномедицинског 
института  
 

Носилац 
пројекта 

Ваздухопловномедицински институт 
 

Опис пројекта 

Реализација пројекта има за циљ да омогући 
Ваздухопловномедицинском институту да унапреди 
капацитете и, самим тим, допринесе успостављању јединог 
регионалног центра за ваздухопловну медицину на овим 
просторима. Пројекат подразумева набавку хипербаричне 
коморе, рендген апарата, тренажера са избацивим седиштем 
(катапулт), тренажера ноћног вида, комплетне опреме за 
вирусолошку, бактериолошку и серолошку лабораторију, као и 
организацију обука за запослене за рад са набављеном 
опремом. Успостављање оваквог регионалног центра 
доприноси како научно-истраживачком раду у овој области у 
целом региону, тако и квалитетнијој ваздухопловно-војној 
обуци војника Војске Србије, али и војника земаља региона. 

Вредност 1.000.000,00 ЕУР 

Трајање 3 – 6 месеци 
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Назив пројекта Родна равноправност у Војсци Србије 

Носилац 
пројекта Генералштаб Војске Србије 

Опис пројекта 

Пројекат представља подршку родној равноправности у Војсци 
Србије у смислу стварања услова за већу заступљеност жена у 
Мировним операцијама, повећања квалитета задатака у МнОп, 
као и унапређење значаја родне равноправности у систему 
безбедности. Основне активности пројекта су у форми обука у 
Републици Србији, као и похађање сродних курсева 
припрадника МО и ВС у К.Шведској.  
 

Вредност 9.000,00 ЕУР 
 

Трајање Годину дана са могућношћу продужења 

 
 

Назив пројекта 

Унапређење безбедности складиштења муниције кроз 
испитивање стабилности барута - набавка опреме за масену 
спектрометрију 
 

Носилац 
пројекта Управа за одбрамбене технологије 

Опис пројекта 

Утврдити стање барута и погонских горива у ускладиштеној 
муницији поузданом и савременом методологијом испитивања 
ради одређивања приоритета делаборације муниције у 
процесима демилитаризације и ради благовременог уклањања 
неисправне муниције из складишта ради смањења вероватноће 
настанка акцидената услед самозапаљења барута и погонских 
горива. У склопу пројекта потребно је да се реализује набавка 
опреме за масено спектрометријску анализу узорака 
 

Вредност 380.000,00 ЕУР 

Трајање 
Набавка опреме - до 6 месеци 
Пројекат испитивања и праћења - Трајно 
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Назив пројекта Теретана на отвореном 

Носилац 
пројекта Одсек за војни спорт 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је развој опште физичке кондиције припадника 
ВА и МО, развијање снаге и неговање боди билдинга као 
спорта у МО и ВС. 

Развијање спортског комплекса – Спортског центра Војне 
академије постављањем справа – теретане на отвореном. 
Одрживост пројекта у смислу његовог непрекидног 
коришћења:  
- реализација наставе са кадетима ВА 
- обука ученика ВГ и професионалних припадника МО и ВС 
- развоја боди билдинга на Војној академији и у Војсци Србије 
- развоја снаге припадника МО и ВС 
- Неговање упражњавања спортских активности у природном 
амбијенту 
 

Вредност 25.000,00 ЕУР 
 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 

 
 
 

Назив пројекта Балон за спортске игре на Копаонику 

Носилац 
пројекта Одсек за војни спорт 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је унапређивање висинских припрема 
репрезентативаца у спортским играма (рукомет, одбојка, 
кошарка, футсал)  у Војсци Србије и Републици Србији и 
смањење трошкова висинских припрема репрезентације РС. 
Пројекат подразумева набавку и постављање балона за 
спортске игре (површине 35 m ширине x 55 m дужине – 2 
спортска терена, паркет и трава) у оквиру 51. Скијашког 
полигона Копаоник на 1 700 метара надморске висине.  
Одрживост пројекта у смислу његовог непрекидног 
коришћења: од стране ученика ВГ, кадета ВА, као и 
припадника МО и ВС, организовање висинских летњих и 
зимских припрема домаћег и међународног карактера, развоја 
одбојке, рукомета, кошарке и футсала у Републици Србији. 
 

Вредност 100.000,00 ЕУР 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 
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Назив пројекта 
Организација семинара за обуку у изради и управљању 
пројектима 
 

Носилац 
пројекта Одсек за војни спорт 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је обука припадника ВА (и припадника МО и 
ВС) у изради и управљању пројектима (укупно 25 лица). Обука 
припадника ВА (МО и ВС) у изради и управљању пројектима 
ће се обављати кроз: унапређење нивоа знања и вештина у вези 
са свим фазама пројектног циклуса, разумевање општег 
приступа, логике и сврхе управљања пројектним циклусом 
(ПЦМ), примена приступа логичког оквира (ЛФА) и алата за 
планирање – логичке матрице (ЛФМ), Дводневним семинаром 
на Војној академији оспособити од 15 до 25 лица из МО и ВС 
за израду и управљање пројектима. 
 

Вредност 500,00 ЕУР 
 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 

 
 

Назив пројекта Пентатлон препреке 
 

Носилац 
пројекта Одсек за војни спорт 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је Развој пентатлона као војне такмичарске 
спортске дисциплине у у Војсци Србије. Одрживост пројекта 
се остварује путем његовог непрекидног коришћења:  
- обука ученика ВГ, кадета ВА, као припадника МО и ВС 
- развоја војног пентатлона у Војсци Србије 
- организовање летњих припрема пентатлонаца из МО и ВС 
као и из страних оружаних снага.  
- организовање међународних спортских такмичења у војном 
пентатлону у оквиру Међународног савета за војне спортове 
CISM. 
 

Вредност 70.000,00 ЕУР 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 
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Назив пројекта Вештачка стена (на Копаонику) 

Носилац 
пројекта Одсек за војни спорт 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је развој пењачког спорта (слободно пењање на 
вештачкој стени) у ВС и РС. Пројекат подразумева израду 
болдера и вештачке стене за површину (3 m ширине x 10 m 
висине) у оквиру 51. Скијашког полигона Копаоник на 1700м 
надморске висине. Одрживост пројекта у смислу његовог 
непрекидног коришћења од стране ученика ВГ, кадета ВА, као 
и припадника МО и ВС, цивилних структура. Доприноси се 
развоју пењачког спорта у Србији путем организације 
висинских летњих и зимских припрема домаћих и 
међународног карактера. 
 

Вредност 17.000,00 ЕУР 
 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 

 
 
 

Назив пројекта Вештачка стена (на Војној академији) 
 

Носилац 
пројекта Одсек за војни спорт 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је развој пењачког спорта (брзинско слободно 
пењање на вештачкој стени) у Војсци Србије и Републици 
Србије. Пројекат подразумева израду болдера и вештачке 
стене за површину (9,5 m ширине x 18 m висине) која се 
наслања на спољни зид објекта Војне академије (КН-4) према 
Спортском центру и платоу за постројавање.  
Одрживост пројекта се огледа у непрекидном коришћењу од 
стране ученика ВГ, кадета ВА, као и припадника МО и ВС, 
цивилних структура; али и у: 
 организовању домаћих и међународних такмичења 
 развоју пењачког спорта у Репубвици Србији 

 

Вредност 30.000,00 ЕУР 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 
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Назив пројекта Испитивање неуро-мишићне функције 

Носилац 
пројекта 

Одсек за војни спорт 
 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је развијање већ постојеће лабораторије за 
морфолошка и функционална истраживања. Добијени 
резултати ће бити примењени у настави са ученицима и 
кадетима, спорту и рекреацији. Пројектне активности 
подразумевају набавку динамометара и остале пратеће опреме. 
 

Вредност 300.000,00 – 500.000,00 РСД 
 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 

 
 
 
 

Назив пројекта Ваздушно стрелиште 

Носилац 
пројекта 

Одсек за војни спорт 
 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је формирање ваздушног стрелишта на Војној 
Академији. С обзиром на то да просторија која је планирана за 
ваздушно стрелиште није у функцији од 1957. године, 
потребно је просторију привести намени по пројекту 
Спортског центра ВА. Предвиђени резултати који би требало 
да се постигну реализацијом пројекта су обука кадета према 
НПП, обука инструктора, обука инструктора стрељаштва, 
развијање вишег нивоа обуке спортске секције и ПП и 
такмичење. 
 

Вредност 1.000.000,00 РСД 
 

Трајање Биће накнадно утврђено након развијања пројектне идеје 
заједно са носиоцима активности и донаторима 
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Назив пројекта 
Прикупљање имена жртава Војске Краљевине Србије у 
Првом светском рату 
 

Носилац 
пројекта Војни архив  

Опис пројекта 

У склопу учешћа Републике Србије у међународном пројекту 
под називом „Свет се сећа“, а који има за циљ да се прикупе 
имена жртава погинулих током Првог светског рата, Војни 
архив ће имати кључну улогу у истраживању и 
дигитализацији архивске грађе из фонда Војске Краљевине 
Србије, као и у креирању финалне базе података са именима 
жртава Првог светског рата. 
Имајући у виду наведено, потребно је извршити 
осавремењивање информатичке опреме у Војном архиву, 
потребне за реализацију наведеног пројекта, као и обезбедити 
ангажовање додатног људства неопходног за успешну 
реализацију задатка. 

 

Вредност 350.000,00 ЕУР 
 

Трајање 4 године 

 
 
 

Назив пројекта Унапређење логистичке подршке јединица засновано на 
примени енергетски ефикасније војне опреме 

Носилац 
пројекта Универзитет одбране Републике Србије 

Опис пројекта 

Циљ пројекта је да унапреди материјалну базу наставе у Војној 
академији и да створи услове за боље упознавање производа 
насталих као резултат модерних технологија у домену опреме 
од интереса за систем одбране. 

Вредност 20.000,00 ЕУР 

Трајање 12 месеци 
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Контакт: др Прода Шећеров 
Телефон: 011/30-06-285 

Емаил: direkcija_up@mod.gov.rs 
Факс: 011/30-06-286 

 
 
 
 


