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Про мо ви са ње ква ли
Ди рек ци ја за стан Дар Ди за ци ју, ко Ди фи ка ци ју 
и ме тро ло ги ју ми ни стар ства оД бра не
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и рек ци ји за стан дар ди за ци ју, ко ди фи -
ка ци ју и ме тро ло ги ју Упра ве за од -
брам бе не тех но ло ги је Сек то ра за ма -
те ри јал не ре сур се Ми ни стар ства од -
бра не по ве ре но је оба вља ње по сло ва
стан дар ди за ци је, ко ди фи ка ци је, но -
мен кла ту ре и ме тро ло ги је у си сте му

од бра не. По твр да успе шно сти ње ног ра да је сте
чи ње ни ца да већ две го ди не оба вља функ ци је
На ци о нал ног ко ди фи ка ци о ног би роа Ре пу бли ке
Ср би је. 

Ка ко ис ти че ди рек тор Ди рек ци је пу ков ник
доц. сц Ве се лин Ра и че вић, ко ли ко је у по чет ном
пе ри о ду, не по сред но по сле осни ва ња 2010. го -
ди не, би ло ва жно по ди за ње све сти о зна ча ју по -
ме ну тих функ ци ја и по ве ћа њу спо соб но сти, то -
ли ко је да нас, на кон шест го ди на, зна чај но им -
пле мен ти ра ти та кве про це се обез бе ђе ња ква -
ли те та сред ста ва и ква ли те та по да та ка, чи ме се
обез бе ђу је кон ти ну и ра но, мер љи во уна пре ђе ње
из вр ше ња по сло ва у обла сти стан дар ди за ци је,
ко ди фи ка ци је и ме тро ло ги је.

– Стан дар ди за ци ја, ко ди фи ка ци ја, но мен -
кла ту ра и ме тро ло ги ја су ве о ма зна чај не за си -
стем од бра не и сту бо ви су обез бе ђе ња по треб -
ног ни воа спо соб но сти и ква ли те та од лу чи ва ња,
ка ко укуп них спо соб но сти из вр ше ња ми си ја, та -
ко не по сред но у до ме ну њи хо вог ма те ри јал ног 

обез бе ђе ња. Ва жност тих функ ци ја мно ги су
бла го вре ме но пре по зна ли, а окол но сти су на -
мет ну ле по тре бу да се уна пре ди стан дар ди за -
ци ја, од но сно де фи ни ше по треб ни ква ли тет ма -
те ри јал них сред ста ва ко ји ма се опре ма мо, те
обез бе ди од го ва ра ју ћи ква ли тет по да та ка о тим
сред стви ма, као и им пле мен ти ра ме тро ло ги ја у
том до ме ну – об ја шња ва пу ков ник Ра и че вић.

спе ци фич ност вој них стан дар да

Пре ма ре чи ма пу ков ни ка Ра и че ви ћа, стан -
дар ди за ци ја у си сте му од бра не има тех но ло шки
аспект, ко ји се од но си на сред ства на о ру жа ња и
вој не опре ме, и опе ра тив но-ад ми ни стра ци о ни
аспект, ко ји се при ме њу је на так ти ке, тех ни ке и
про це ду ре при оба вља њу вој них ак тив но сти и
ор га ни за ци ју ад ми ни стра тив них про це са. 

– У овој услов ној по де ли Ди рек ци ја за стан -
дар ди за ци ју, ко ди фи ка ци ју и ме тро ло ги ју над -
ле жна је за ма те ри јал ну стан дар ди за ци ју, али не
и за опе ра тив ну и ад ми ни стра тив ну. Пре ма са -
да шњем ре ше њу, за ту област над ле жне су
Упра ва за стра те гиј ско пла ни ра ње Сек то ра за
по ли ти ку од бра не и Упра ва за пла ни ра ње и раз -
вој Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је. Ка да је реч о
ма те ри јал ној стан дар ди за ци ји, за про це се, про -
из во де и услу ге за ко је по сто је ћи стан дар ди и
тех нич ки про пи си Ре пу бли ке Ср би је не од го ва -
ра ју по тре ба ма од бра не, утвр ђу ју се стан дар ди
од бра не и про пи си о ква ли те ту про из во да на о -
ру жа ња и вој не опре ме – на гла ша ва пу ков ник
Ра и че вић и до да је да се у на ред ном пе ри о ду
оче ку је бо ље ин сти ту ци о нал но по ве зи ва ње и
уна пре ђе ње нор ма тив ног уре ђе ња тих по себ них
обла сти стан дар ди за ци је, на ро чи то има ју ћи у
ви ду по тре бу да се нор ма тив но уре де пи та ња
пре у зи ма ња спе ци фич них вој них стан дар да
про гла ша ва њем, пре штам па ва њи ма и пре во -
ђе њем. 

Циљ по ме ну тих про ме на, ко је су не ми нов -
не, об ја шња ва он, је сте про мо ви са ње и по ди за -
ње ква ли те та на о ру жа ња и вој не опре ме и уна -
пре ђе ње ефи ка сно сти про це са и услу га у ма те -
ри јал ном до ме ну.

– Из ра да и усва ја ње стан дар да од бра не
зах те ва ју ди сци пли но ван про цес у ко јем не сме
да бу де им про ви за ци ја. Стан дар ди се усва ја ју
кон сен зу сом, што не зна чи да не по сто је раз ли -
ке у ми шље њи ма, али су од сут не раз ли ке о бит -
ним пи та њи ма. Има мо до бро по ста вљен и раз -
ра ђен си стем стан дар ди за ци је, бо га то на сле ђе
прет ход них ге не ра ци ја, па би све то тре ба ло са -
мо да ље до гра ди ти. Кон сен зус се ус по ста вља за -
сни ва њем на на уч но тех нич ком раз во ју, до број
прак си и мо гућ но сти ма до ма ће од брам бе не ин -
ду стри је и при вре де у це ли ни, ра ди по сти за ња
оп ти мал ног ква ли те та про из во да раз ви је ног за
по тре бе од бра не – на во ди пу ков ник Ра и че вић,
до да ју ћи да се ци вил ни стан дар ди мак си мал но
ко ри сте у си сте му од бра не, јер се стан дард од -
бра не и про пис о ква ли те ту про из во да на о ру жа -
ња и вој не опре ме раз ви ја са мо у слу ча ју ка да
ци вил ни или стра ни вој ни стан дар ди ни су на
рас по ла га њу.

Он по себ но ис ти че са рад њу с Ин сти ту том
за стан дар ди за ци ју Ср би је, јер је Ми ни стар ство

те та 
Да би Ди рек ци ја у пу ном 
ка па ци те ту оба вља ла сво ју ми си ју,
уз по ди за ње све сти о зна ча ју ње них
функ ци ја у си сте му од бра не, 
на ро чи то у обла сти ис тра жи ва ња,
раз во ја и про из вод ње, на бав ке 
и екс пло а та ци је на о ру жа ња и вој не
опре ме, у про те клих шест го ди на
де фи ни са ла је од го ва ра ју ћи 
нор ма тив но-прав ни оквир 
за де ло ва ње. та ко ђе, раз ви ла је
спо соб но сти, обез бе ди ла нео п ход не
сер ти фи ка те, те се 
ма те ри јал но-тех нич ки 
и ин фор ма ци о но опре ми ла. 



бра не је сте по пу на од го ва ра ју ћим ка -
дром, али и раз вој ме тро ло шке ин фра -
струк ту ре, што не ће би ти лак по сао. Зна -
чај но смо оси ро ма ши ли у ме тро ло шком
ка дру, и то нас нај ви ше бри не – оце њу је
пу ков ник Ра и че вић, по себ но на гла ша ва -
ју ћи од лич ну са рад њу с Ди рек ци јом за
ме ре и дра го це не ме та ле, на ро чи то око
ре ша ва ња кон цеп циј ских пи та ња.

Ка да је реч о ме -
тро ло шкој де лат ност у
си сте му од бра не, она
об у хва та до но ше ње
про пи са у скла ду са
За ко ном о ме тро ло -
ги ји, при ме ну за кон -
ских мер них је ди ни -
ца, рад и кон тро лу
ме тро ло шких ла бо ра -
то ри ја, ета ло ни ра ње,
еду ка ци ју ме тро ло -
шког ка дра и слич но,
ра ди обез бе ђе ња ви -
со ког ква ли те та про -
из во да и услу га и

ефи ка сни јег и по у зда ни јег функ ци о ни -
са ња сред ста ва на о ру жа ња и вој не
опре ме. 

Пре ма ре чи ма ди рек то ра Ди рек ци -
је, ме тро ло шка де лат ност је си стем ски
уре ђе на за по тре бе је ди ни ца и уста но ва
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је и
пред у зе ћа од брам бе не ин ду стри је Ср би -
је. Ме тро ло шки си стем са чи ња ва ју ор га -
ни ко ји се ба ве ор га ни зо ва њем, си стем -
ским упра вља њем и кон тро лом, као и
мре жа од 14 ме тро ло шких ла бо ра то ри ја
с ви ше од 1.400 ета ло на и ви ше од 70 ме -
тро ло га, од ко јих ве ћи на има ви со ку
струч ну спре му и на уч на зва ња. 

– У на шем си сте му по сто је ква ли -
тет не ме тро ло шке ла бо ра то ри је. Уо чи ли
смо и од ре ђе не сла бо сти, та ко да тра жи -

од бра не, као ве ли ки си стем, је дан од нај -
ве ћих ко ри сни ка стан дар да у зе мљи, а
ње го ви при пад ни ци су у ве ли кој ме ри ан -
га жо ва ни у ра ду на ци о нал них ко ми си ја
Ин сти ту та за усва ја ње стан дар да. 

ко ди фи ка ци ја у слу жби 
ин тер о пе ра бил но сти
Мо же се ре ћи да ко ди фи ка ци о ни

си стем НА ТО-а ни је стран од брам бе ној
ин ду стри ји Ср би је, ма да још увек по сто -
је про бле ми и не по зна ни це за што је по -
треб но про из вод до ма ће ин ду стри је ко -
ди фи ко ва ти ка да су пред мет сред ства ко -
ја не пот па да ју стрикт но под на о ру жа ње
и вој ну опре му. 

– Ко ди фи ка ци ја је ве о ма бит на и за
уче шће на ших сна га у ми ров ним опе ра -
ци ја ма, јер се у про це су снаб де ва ња зна -
чај но ко ри сте прин ци пи ко ди фи ка ци је,
од но сно ко ди фи ка ци о ни скла ди шни бро -
је ви и озна ке про из во ђа ча. Ко ди фи ка ци -
о ни си стем је сте еле мент ин тер о пе ра -
бил но сти, спо соб но сти за јед нич ког де ло -
ва ња. Али пра ва ко рист ко ди фи ка ци је је -
сте за крај ње ко ри сни ке у Ми ни стар ству
од бра не и Вој сци Ср би је, за ло ги сти ку, за
так тич ке и тех нич ке но си о це, од но сно
но си о це пла ни ра ња. Ко ди фи ка ци јом се
при ли ком уво ђе ња сред ста ва, при на бав -
ци и опре ма њу но вим сред стви ма, обез -
бе ђу ју и сви по треб ни по да ци у жи вот -
ном ци клу су сред ства, у то ку екс пло а та -
ци је до ко нач ног рас хо до ва ња – об ја -
шња ва пу ков ник Ра и че вић и ка же да се
ко ди фи ка ци јом сред ста ва обез бе ђу ју ин -
фор ма ци је о озна ка ма до ба вља ча, про из -
во ђа ча и кон струк то ра, као и оста лих су -
бје ка та у си сте му снаб де ва ња, а пот пу ни
опис сред ства да је по треб не ин фор ма ци -
је о ње го вој на ме ни, об ли ку и ве ли чи ни. 

Ука зу је и да ме ха ни зам ко ди фи ка ци -
је тре нут но ни је до вољ но ис ко ри шћен у
на шем си сте му од бра не и да је по треб но
нор ма тив но уна пре ди ти тај аспект, оба -
ве зно при ме њу ју ћи кла у зу ле о ко ди фи ка -
ци ји у уго во ри ма о на бав ци сред ста ва за
по тре бе си сте ма од бра не. На тај на чин,
те жи ште обез бе ђе ња по треб них по да та -
ка би би ло пре не то не по сред но на ствар -
ни из вор ин фор ма ци ја – до ба вља че и
про из во ђа че, од но сно но си о це ин те лек -
ту ал них пра ва.

– По сто је ћа но мен кла ту ра из оправ -
да них раз ло га оста је основ за ма те ри јал -
но-фи нан сиј ско ра чу но вод ство. У на ред -
ном пе ри о ду уна пре ди ће мо си стем, сход -
но ме ђу на род ним стан дар ди ма и на уч -
ном раз во ју те обла сти и, пре све га, на

осно ву зах те ва да се обез бе де ква ли тет -
ни по да ци у нор ма тив ном и ин фор ма ци о -
ном по гле ду. Ово ва жно пи та ње обез бе -
ђе ња ви шег ква ли те та по да та ка о сред -
стви ма по зи тив но би се од ра зи ло на при -
ме ну но мен кла ту ре у си сте му ма те ри јал -
ног књи го вод ства, а са мим тим и на по -
бољ ша ње ло ги стич ке по др шке уоп ште –
ис ти че ди рек тор Ди рек ци је.

ква ли тет не ме тро ло шке 
ла бо ра то ри је 
У прет ход ном пе ри о ду, на осно ву

но вог За ко на о ме тро ло ги ји и усво је них
под за кон ских ака та и ди рек ти ва, усво јен
је и но ви Пра вил ник о ме тро ло шкој де -
лат но сти у обла сти од бра не. Го во ре ћи о
зна ча ју тих за кон ских ре ше ња, пу ков ник
Ра и че вић ука зу је да је др жа ва на тај на -
чин пре по зна ла си стем ме тро ло ги је у
обла сти од бра не као све о бу хват ни, ко ји
се у по след њих 45 го ди на раз ви јао у свим
обла сти ма у ко ји ма је др жав на ме тро ло -
ги ја има ла ма ло ин те ре са или је би ла не -
до вољ но раз ви је на.

– Кључ ни услов за по бољ ша ње ста -
ња ме тро ло шке де лат но сти у си сте му од -
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мо ре ше ња. Ре лак са ци ја ме тро ло шког
си сте ма је сте им пе ра тив, има ју ћи у ви ду
по тре бу да се ра ци о нал ни је ко ри сте рас-
по ло жи ви ка па ци те ти, а да се Ди рек ци ја
ви ше ба ви ко ор ди на ци јом ак тив но сти из -
ме ђу ко ри сни ка и из вр ши ла ца ме тро ло -
шких услу га – ис ти че пу ков ник Ра и че вић.
Та ко ђе ка же да овла шће ње по моћ ни ка
ми ни стра од бра не за ма те ри јал не ре -
сур се не огра ни ча ва име но ва не и овла -
шће не ме тро ло шке ла бо ра то ри је у
обла сти од бра не да се акре ди ту ју пре -
ма не ким од срп ских стан дар да за ета -
ло ни ра ње ме ри ла уко ли ко је то у ин те -
ре су си сте ма од бра не.

умре жа ва ње 
им фор ма ци о них си сте ма
Го во ре ћи о пла но ви ма, пу ков ник Ра -

и че вић на во ди да се они, пре све га, од но -
се на уна пре ђе ње ма те ри јал ног књи го -
вод ства и сход но то ме, но во нор ма тив но

уре ђе ње си сте ма но мен кла ту ре. 
– У скла ду с усво је ним нор ма тив ним

ре ше њем би ће по треб но до гра ди ти и из -
вр ши ти ре ин же ње ринг по сто је ћег, при -

вре ме ног ин фор ма ци о ног си сте -
ма но мен кла ту ре ко ји је раз ви ла
Ди рек ци ја. У про те клом пе ри о -
ду, на осно ву раз ви је ног софт -
вер ског ре ше ња ЦКИ СИП-а,
Ди рек ци ја је ди ги та ли зо ва ла
стан дар до те ку, ка ко би обез бе -
ди ла до ступ ност стан дар да ко -
ри сни ци ма у Ми ни стар ству од -
бра не и Вој сци Ср би је – об ја -
шња ва пу ков ник Ра и че вић. 

До да је, та ко ђе, да је основ -
ни про дук ци о ни алат за ко ди фи -
ка ци ју „BULCOD”, ко ји је раз ви -
ла бу гар ска софт вер ска ком па -
ни ја „Тех но ло ги ка”, као и да ад -
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По тре ба за стан Дар Ди за ци јом
Ди рек ци ја је фор ми ра на 2010. го ди не ра ди је дин стве ног ор га ни за ци о ног об ли -

ко ва ња стан дар ди за ци је, ко ди фи ка ци је и ме тро ло ги је у си сте му од бра не. Ове го -
ди не је пр ви пут све ча но обе ле жен 5. јул – Дан Ди рек ци је, као се ћа ње на 1863. го -
ди ну, ка да је, на осно ву За ко на о устрој ству вој них по сло ва Ми ло ша Обре но ви ћа,
Ар ти ље риј ска упра ва до не ла пр ву уред бу ко ја се од но си на стан дар де, од но сно
тех нич ке про пи се –Ад ми ни стра ци ја сви ју тех нич ких за ве де ни ја ко ји са чи ња ва ју
тех нич ки ор га ни.

По че так ме тро ло ги је ве зу је се за 1873. го ди ну и фор ми ра ње 2. ге о граф ског оде -
ље ња Ге не рал шта ба срп ске вој ске ФН 577, те пр ву упо тре бу мер них ета ло на за оба -
вља ње пре ме ра. Исте го ди не усво јен је и За кон о ме ра ма. Стан дар ди за ци ја и ме тро -
ло ги ја ка кве по зна је мо да нас раз ви ја ју се кра јем ше зде се тих го ди на 20. ве ка. 

Ка да је реч о тре ћој ва жној функ ци о нал ној над ле жно сти Ди рек ци је, ко ја се од -
но си на си стем озна ча ва ња сред ста ва је дин стве ним скла ди шним бро је ви ма, при ме -
њу ју се два си сте ма – си стем но мен кла ту ре, ко ји има кон ти ну и тет од 1959. го ди не и
основ је ин тер ног ма те ри јал но-фи нан сиј ског ра чу но вод ства у Ми ни стар ству од бра не
и Вој сци Ср би је, и ме ђу на род ни стан дар ди зо ва ни ко ди фи ка ци о ни си стем, ко ји се им -
пле мен ти ра од тре нут ка при сту па ња ко ди фи ка ци о ном си сте му НА ТО-а, 25. ма ја
2010. го ди не.

ин сти ту ци ја оД По ве ре ња
Ка ко ис ти че ди рек тор Ди рек ци је за стан дар ди за ци ју, ко ди фи ка ци ју и ме тро ло -

ги ју пу ков ник Ра и че вић, го ди ну за на ма обе ле жи ло је пот пи си ва ње спо ра зу ма с Ин -
сти ту том за стан дар ди за ци ју Ср би је и ме ђу на род ног спо ра зу ма о са рад њи у обла сти
стан дар ди за ци је и ко ди фи ка ци је с Ди рек то ра том за стан дар ди за ци ју, ко ди фи ка ци ју
и кон тро лу ква ли те та Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Сло вач ке. Та са рад ња се не
од но си са мо на усва ја ње стан дар да и по ве ћа ње ква ли те та из вор них на ци о нал них и
стан дар да од бра не, већ об у хва та и струч ну са рад њу, те са рад њу у обу ци. 

Да би Ди рек ци ја у пу ном ка па ци те ту оба вља ла сво ју ми си ју, ис ти че пу ков ник Ра -
и че вић, уз по ди за ње све сти о зна ча ју ње них функ ци ја у си сте му од бра не, на ро чи то у
обла сти ис тра жи ва ња, раз во ја и про из вод ње, на бав ке и екс пло а та ци је на о ру жа ња и
вој не опре ме, у про те клих шест го ди на де фи ни са ла је од го ва ра ју ћи нор ма тив но-прав -
ни оквир за де ло ва ње. Та ко ђе је раз ви ла спо соб но сти, обез бе ди ла нео п ход не сер ти -
фи ка те, те се ма те ри јал но-тех нич ки и ин фор ма ци о но опре ми ла. Оно што јој не до ста -
је је сте ка дров ска по пу на и уна пре ђе ње ор га ни за циј ско-фор ма циј ске струк ту ре. 

ми ни стра тор из Ди рек ци је одр жа ва
веб-стра ну на ин тер не ту и ин тра нет
мре жи Ми ни стар ства и Вој ске.

– Одр жа ва ње пет основ них ин фор -
ма ци о них си сте ма, као и не ко ли ко до -
пун ских, пре све га софт ве ра за ко му ни -
ка ци ју с ко ди фи ка ци о ним си сте мом НА -
ТО-а, као и при ступ Глав ном ка та ло гу –
ре ги стру ко ди фи ко ва них сред ста ва у
том си сте му али јан се, да ју сло же ну сли -
ку са да шњег ста ња ин фор ма ци о не по др -
шке у Ди рек ци ји – оце њу је пу ков ник Ра -
и че вић и ис ти че да се ра ди на из ра ди је -
дин стве ног пор та ла за сер ви се ко ји ма
ко ри сник има при ступ. 

Дру ги очи глед ни пра вац раз во ја,
пре ма ње го вим ре чи ма, је сте ин те гра ци -
ја свих по да та ка о сред стви ма, та ко да
се ин фор ма ци је о но мен кла ту ри, ко ди -
фи ка ци о ни по да ци и стан дар ди или про -
пи си о ква ли те ту сред ста ва по ко је ма се
вр ши њи хо ва на бав ка и при јем на ђу на
јед ном ме сту, а не у раз ли чи тим ин фор -
ма ци о ним си сте ми ма, као што је са да.

– Основ ни за да так Ди рек ци је као
НА ТО ко ди фи ка ци о ног би роа Ре пу бли -
ке Ср би је би ће уна пре ђе ње ква ли те та
по да та ка ко је ко ди фи ку је, као и по да та -
ка о сред стви ма ко ја ко ри сти си стем од -
бра не. Ово укљу чу је ана ли зу де тек то ва -
них ано ма ли ја и пред лог ре ше ња – нор -
ма тив ног, ор га ни за ци о ног, про це ду рал -
ног, и уна пре ђе ње ин фор ма ци о ног си -
сте ма у са рад њи с про из во ђа чем „Тех но -
ло ги ком”, као и са рад њу с ко ри сни ци ма
„BULCOD” си сте ма – за кљу чу је пу ков -
ник Ра и че вић, ди рек тор Ди рек ци је за
стан дар ди за ци ју, ко ди фи ка ци ју и ме -
тро ло ги ју. ƒ

Би ља на МИ ЉИЋ
Сни мио Да ри мир БАН Д


