Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

ПРЕГЛЕД ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ИЗ ДЕЛОКРУГА
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОБЈАВЉЕНИХ
У„СЛУЖБЕНОМ ВОЈНОМ ЛИСТУ“
АЖУРИРАНО СА ДАНОМ 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
Број/година и страна
АУТОРСКО ДЕЛО

Број/година и страна
Уредба о посебним критеријумима и
поступку за пријем у радни однос
и престанак радног односа у Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији ................ 30/10-455 (86/10)

Правилник о критеријумима за утврђивање висине и начина плаћања
накнаде за ауторско дело створено током вршења службе у Министарству одбране и Војсци Србије ..............................................

20/16-325

Решење о утврђивању обрачунског
основа .............................................

24/16-448

БЕЗБЕДНОСТ
Закон о Војнобезбедносној агенцији
и Војнообавештајној агенцији ... 31/09-693 (88/09)
– измене и допуне: 4/13-41 (17/13);
16/12-356 (55/12 – УС)
Уредба о врсти, облику и садржају
службене легитимације и изгледу значке Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције 22/10-319 (54/10)
Уредба о начину и условима давања на коришћење непокретности
у својини Републике Србије за потребе Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције . 23/10-367 (60/10)
Уредба о изгледу и начину коришћења знакова, симбола и других обележја и ознака Војнобезбедносне
агенције и Војнообавештајне агенције ............................................... 23/10-368 (61/10)
Уредба о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката ................................ 28/10-431 (72/10)
– измене и допуне: 16/13-265
(64/13)

Правилник о раду унутрашње контроле Војнобезбедносне агенције

18/10-277

Правилник о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција ..............................

25/15-581

Правилник о раду Генералног инспектора .......................................

1/16-1

Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за
извршење Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији .................................

38/09-849

Одлука о одређивању степена тајности .

18/10-293

Одлука о одређивању степена тајности

18/10-293

Одлука о одређивању степена тајности

18/10-293

Одлука о одређивању степена тајности

20/10-311

Одлука о одређивању степена тајности

2/16-11

Решење о одређивању овлашћених
службених лица и лица на одређеним дужностима у Војнобезбедносној агенцији Министарства одбране ..............................................

23/04-333

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА
ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Правилник о библиотечко-формационој делатности у Министарству одбране и Војсци Србије .....................

17/16-280

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Број/година и страна
ВАЗДУХОПЛОВИ
Правилник о коришћењу војних ваздухоплова .....................................
Решење о утврђивању цена употребе војних ваздухоплова по типовима ваздухоплова .......................

17/96-426
41/08-518

ВОЈНА ПОЛИЦИЈА
Уредба о овлашћењима, изгледу, издавању, коришћењу и уништавању службене легитимације и значке овлашћених службених лица
Војне полиције ............................. 40/08-505 (90/08)
Правилник о овлашћеним службеним
лицима, начину примене овлашћења и обављању задатака и послова
Војне полиције ................................
16/10-231
– измене и допуне: 17/15-481
Правилник о начину, поступку и овлашћењима за вршење унутрашње контроле рада Војне полиције и поступању по притужбама на рад Војне полиције ..................................

16/11-202

ВОЈНА ПРАВИЛА
Правило службе Војске Србије (ВК
ПРС број 2-3 од 18. децембра 2015.
године, посебно издање)
Правило бродске службе (Управа за
оперативне послове (Ј-3) ГШ ВС,
2010. година, посебно издање)
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Правило о летачима и летачкој служби у Војсци Југославије .............

8/12-133
8/12-133
26/94-669

ВОЈНА, РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА
ОБАВЕЗА
Закон о војној, радној и материјалној
обавези ............................................. 31/09-658 (88/09)
– измене и допуне: 33/10-495
(95/10)
Одлука о обустави обавезе служења
војног рока ................................... 33/10-496 (95/10)
Уредба о мерилима за оцењивање здравствене способности војних обвезника за војну службу и о лекарским и другим прегледима и психолошким испитивањима војних
обвезника ..................................... 11/10-138 (26/10)
Уредба о начину и поступку добровољног служења војног рока са
оружјем ........................................
3/11-17 (7/11)
– измене и допуне: 29/16-556
(95/16)

Број/година и страна
Уредба о служби у активној резерви 14/11-169 (47/11)
– измене и допуне: 30/15-661
(88/15)
Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне
обавезе ............................................ 1/12-1 (100/11)
– измене и допуне: 21/15-556
(60/15)
Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе........ 3/13-26 (16/13)
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење ствари из пописа за потребе Војске Србије и других снага
одбране (Тарифа) .........................
(50/12)
Правилник о начину и условима за
избор и о поступку избора регрута који ће се усавршавати за резервне официре ...................................
10/11-112
– измене и допуне: 27/16-493
Правилник о условима по којима војни рок служи регрут научни радник истраживач, врхунски спортиста и уметник ............................
18/11-286
Правилник о начину рада регрутних
комисија и о условима за одређивање родова и служби у којима ће
регрут служити војни рок ................
21/12-457
– измене и допуне: 24/16-439
Правилник о начину, условима и поступку издавања одобрења регруту
и лицу у резервном саставу за боравак у иностранству дуже од шест
месеци ...........................................
21/13-497
Правилник о битним елементима Уговора о активној резерви ...............
35/15-905
Упутство о психолошким испитивањима војних обвезника ..............
35/10-531
Упутство о медицинско-психолошким
евиденцијама и документима војних обвезника ...............................
35/10-541
Упутство о вођењу евиденције војних
обвезника и радне и материјалне
обавезе ............................................
19/13-297
– измене и допуне: 2/14-26
Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за
извршење Закона о војној, радној
и материјалној обавези ..................
38/09-841
– измене и допуне: 26/13-647
Одлука о одређивању месечне новчане накнаде припадницима активне резерве ...................................
27/15-629
Одлука о преношењу овлашћења за
доношење решења о распоређивању по основу радне обавезе и
саопштавање распореда по основу радне обавезе ..........................
14/16-225

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Број/година и страна
Решење о оцењивању здравственог
стања и психофизичке способности војних обвезника .................

ВОЈНОЛЕКАРСКЕ КОМИСИЈЕ
35/10-544

ВОЈНЕ УСТАНОВЕ
Уредба о трансформацији војних установа које обављају производну и
услужну делатност по принципу
стицања и расподеле добити и о
правима и обавезама цивилних лица на служби у Војсци Србије запослених у тим установама ......... 25/08-285 (58/08)
– измене и допуне: 34/09-781
(94/09); 2/13-13 (10/13)
Одлука о коришћењу капацитета Војне штампарије у пружању услуга за потребе Министарства одбране и Војске Србије и Црне Горе
Одлука о коришћењу дела капацитета војних установа које су у надлежности Дирекције за туризам
и производњу у пружању услуга
за потребе Министарства одбране и Војске Србије ......................

13/06-181

27/06-377

– измене и допуне: 11/07-157
ВОЈНИ ОБЈЕКТИ
Правилник о одређивању заштитних
зона око војних комплекса, војних
објеката и објеката војне инфраструктуре .......................................

37/15-938

– исправка 1/16-7
Одлука о одређивању назива касарни и других војних објеката ........

Број/година и страна

2/08-18

– измене и допуне: 33/09-777
Одлука о одређивању назива војног
објекта у Министарству одбране

4/08-30

Одлука о одређивању назива војних
комплекса ......................................

17/13-276

ВОЈНОЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
Правилник о организовању допунског рада здравствених радника
у војним здравственим установама ..................................................

14/10-204

Одлука о пружању здравствених услуга грађанима у Војномедицинској
академији организовањем рада ван
редовног радног времена ............

38/15-954

Правилник о војнолекарским комисијама за летаче и падобранце Војске Србије ......................................

12/14-165

– измене и допуне: 20/16-311
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Правилник о организацији рада и уређењу Војног правобранилаштва .

32/16-749

ВОЈНО ШКОЛСТВО И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1) Општи прописи
Закон о војним школама и војним научноистраживачким установама . 27/94-693 (80/94)
– измене и допуне: 41/99-836
(74/99); 40/05-477 (44/05)
Уредба о оснивању Војне академије 16/00-361 (23/00)
Уредба о оснивању Института за стратегијска истраживања .................... 28/00-781 (53/00)
– измене и допуне: 25/11-401
(81/11); 34/15-889 (95/15)
Одлука о оснивању Универзитета одбране у Београду ......................... 5/11-56 (14/11)
– измене и допуне: 32/15-729
(90/15)
Одлука о образовању Буџетског фонда за потребе војног образовања и
војне научноистраживачке делатности ................................................. 27/15-628 (82/15)
Решење о давању сагласности на Статут Универзитета одбране у Београду и Статут Универзитета одбране у Београду ............................... 24/11-373 (81/11)
Одлука о давању сагласности на Статут Војне гимназије и Статут Војне гимназије ...................................
24/00-669
Одлука о давању сагласности на Статут Војномедицинске академије и
Статут Војномедицинске академије
24/00-686
Одлука о давању сагласности на Статут Војноисторијског института и
Статут Војноисторијског института
21/01-425
Одлука о давању сагласности на Статут Војне академије и Статут Војне академије ................................
17/12-381
Одлука о давању сагласности на Статут Медицинског факултета Војномедицинске академије и Статут Медицинског факултета Војномедицинске академије ........................

17/12-406

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Број/година и страна
Решење о давању сагласности на Статут Војногеографског института и
Статут Војногеографског института
Решење о давању сагласности на Статут Техничког опитног центра Војске Србије и Статут Техничког опитног центра Војске Србије ..........
Решење о давању сагласности на Статут Института за стратегијска истраживања и Статут Института за стратегијска истраживања ...................
Статут Војнотехничког института у
Београду ......................................
Пословник о раду Сената Универзитета одбране у Београду ........

11/16-169

11/16-172

14/16-225
22/11-346
30/11-496

2) Војне школе
Правилник о организовању последипломских студија, начину полагања усменог докторског испита и
одбрани докторске дисертације у
високим војним школама ...............
– измене и допуне: 12/00-277
Правилник о организацији и раду
школа за усавршавање професионалних официра ........................
Правилник о приправничком стажу,
полагању стручног испита и стажирању наставника и сарадника
војних школа .................................
Правилник о организацији и раду
школа за резервне официре ........
– измене и допуне: 19/95-697
Правилник о допунском школовању свршених ученика Војне гимназије ............................................
Правилник о регистру истраживача и приправника у војним научним установама, војним истраживачко-развојним јединицама и високим војним школама ................
– измене и допуне: 8/01-125
Правилник о регистру војних научних установа и војних истраживачко-развојних јединица ................
– измене и допуне: 8/01-125
Правилник о садржају и облику јавних исправа које издају војне школе
– измене и допуне: 18/01-353
Правилник о садржају докумената,
облику образаца и начину вођења евиденције у војним школама .

5/95-144

6/95-182

6/95-184
9/95-269

11/95-417

3/96-49

3/96-53

12/00-233

17/00-389

Број/година и страна
Правилник о критеријумима за стицање научних звања у војним научним установама .........................
Правилник о школовању лица из грађанства у војним школама ..............
Правилник о стручном оспособљавању за официре и подофицире ангажоване на одређено време у Војсци Србије ..........................................
Правилник о курсевима и другим
облицима усавршавања у Министарству одбране и Војсци Србије
Правилник о школовању странаца у
Министарству одбране и Војсци
Србије .............................................
Правилник о школовању и усавршавању у иностранству професиoналних војних лица, војних службеника и државних службеника
у Министарству одбране .............
Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора ....
Правилник о условима и поступку
доделе почасног доктората Универзитета одбране .......................
Правилник о поступку и условима
доделе звања и права лица изабраног у звање професор емеритус ................................................
Правилник о обезбеђењу квалитета
Правилник о самовредновању .......
Правилник о кадетском односно студентском вредновању квалитета
студија и педагошког рада наставника ..............................................
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту .......................
Правилник о доношењу студијских
програма .......................................
– измене и допуне: 12/13-191
Правилник о условима и поступку
давања сагласности за ангажовање
наставника у другој високошколској установи .................................
Правилник о уџбеницима ..............
Правилник о условима и начину учешћа лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе на
Универзитету ..............................
Правилник о научноистраживачком
раду ..............................................
– измене и допуне: 22/15-564
Правилник о признавању страних високошколских исправа ...............

21/00-589
4/07-49

26/08-294
33/09-741
33/09-761

33/09-773
2/12-25
2/12-26

4/12-49
4/12-52
4/12-63

4/12-65
4/12-72
7/12-117

12/12-288
15/12-341

15/12-344
15/12-344

15/12-349

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације и
промоцији доктора наука ...........
– измене и допуне: 25/13-638;
12/16-192
Правилник о избору у звања сарадника, наставника страних језика
и наставника вештина .................
Правилник о студијама ..................
– исправка 2/13-18
Правилник о начину, поступку и ближим условима за стицање звања
наставника страног језика, наставника вештина и сарадника .........
Правилник о поступку за стицање
научних, истраживачких и стручних звања у Војнотехничком институту ...............................................
Правилник о признавању страних
исправа о завршеним курсевима
и другим облицима каријерног усавршавања ......................................
– измене и допуне: 24/15-575
Правилник о Кадетском парламенту
Војне академије ...........................
Правилник о дисциплинској одговорности студената Војне академије .
Правило о организацији и раду школских центара .................................
Правилник о поступку за стицање научних, истраживачких и стручних
звања у Војногеографском институту .................................................
Правилник о начину, поступку и ближим условима за стицање звања наставника Универзитета одбране ...
Правилник о условима за стицање
стручних звања у Техничком опитном центру ...................................
Наредба о оснивању Војне гимназије
Упутство о изради наставних планова и програма војних школа .........
Упутство о критеријумима за додељивање похвала и награда лицима на школовању у војним школама ................................................
– измене и допуне: 18/05-205
Упутство о организовању образовног
рада у школама за резервне официре ................................................
Упутство о посебном испиту за пријем
на командно-штабно усавршавање
за кандидате који су војне академије завршили са просечном оценом мањом од осам ........................

20/12-449

Број/година и страна
Упутство о пријему кандидата из грађанства у војне школе ..................
Стратегија обезбеђења квалитета ......

10/02-152
20/12-452

ВОЈСКА СРБИЈЕ
27/12-565
27/12-568

4/13-48

Закон о Војсци Србије ..................... 34/07-459 (116/07)
– измене и допуне: 31/09-653
(88/09); (101/10 – др. закон);
4/15-92 (10/15); 29/15-655
(88/15 – УС)
Одлука о одређивању родова и служби Војске Србије ........................
37/08-469
– измене и допуне: 8/11-85
Одлука о одређивању степена тајности

5/13-58

10/13-169

24/13-628
24/13-629
7/95-205

15/16-250
21/16-349
27/16-495
10/70-274
7/95-211

7/95-222

5/96-112

11/00-202

12/12-269

Уредба о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије ....... 46/08-599 (106/08)
Уредба о вршењу верске службе у Војсци Србије .......................................

8/11-85 (22/11)

Уредба о начину и условима остваривања права на пензијско и инвалидско осигурање и на накнаду због
престанка запослења супружника
официра, односно подофицира .. 35/15-902 (99/15)
Правилник о подофицирском кору

10/09-201

Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији формацијских
места у Војсци Србије ..................

27/09-549

– измене и допуне: 31/10-475
Правилник за одређивање формацијских чинова и положајних група
формацијских места официра и подофицира .........................................
– измене и допуне: 17/10-260;
31/10-470; 6/11-66; 18/14-241;
15/15-440; 24/15-573; 37/15-947

27/09-561

Правилник о приправничком стажу
и полагању приправничког испита у Војсци Србије ........................
– измене и допуне: 23/11-357

17/10-255

Правилник о условима за вршење делатности верске службе у Војсци
Србије ..............................................
– измене и допуне: 1/16-4

17/14-225

Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним припадницима Војске
Србије стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем ......................... 6/15-113 (18/15)

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна

ДРЖАВНА УПРАВА
(ОРГАНИ УПРАВЕ)

Правилник о начину одређивања номенклатурних ознака за припаднике Војске Србије и условима и
начину превођења официра односно подофицира из једног рода или
службе у други род или службу ....

30/16-521

Упутство о чувању успомене на погинуле припаднике Војске и односу према њиховим породицама и
ратним војним инвалидима оружаних сукоба од 1991. до 1999.
године ...........................................

8/08-69

Упутство о класификовању, извештавању, евиденцији и анализи ванредних догађаја и догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије ......

14/12-305

– измене и допуне: 26/14-378
Упутство о спомен-собама Војске Србије .................................................

9/09-193

Одлука о критеријумима за вредновање традиција у Војсци Србије .

7/07-105

Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за извршење Закона о Војсци Србије ...

38/09-837

Одлука о одређивању степена тајности

2/11-9

Уредба о начелима и критеријумима
за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране ................................ 46/08-593 (106/08)
Одлука о давању на коришћење и
управљање непокретности ......... 11/03-237 (18/03)
Правилник о програму посебног дела стручног испита за приправнике и државне службенике са високим, вишим и средњим образовањем, који обављају послове из
делокруга Министарства одбране ..
28/08-337
Директива о начину рада и поступања у извршавању послова из надлежности Министарства одбране
17/15-482
Инструкција о избору и функцији „особе од поверења“ као механизма родне равноправности у Министарству одбране и Војсци Србије .....
25/13-637
ЕВИДЕНЦИЈЕ

Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за извршење Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије ........

6/15-124

Одлука о нормативу потрошног материјала и артикала неоходних за вршење богослужбених делатности

10/16-159

Одлука о опозиву тајности података

12/16-191

Одлука о одређивању врста и специјалности родова и служби Војске
Србије .............................................

20/16-334

Одлука о опозиву тајности података

28/16-511

Наредба о поступању припадника Министарства одбране и Војске Србије у односу на лица оптужена пред
Међународним трибуналом за кривично гоњење ..............................

39/06-562

Кодекс части припадника Војске Србије .................................................

29/10-447

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Наредба о организовању прикупљања крви од добровољних давалаца
крви у Војсци Србије и Црне Горе

Број/година и страна

28/03-481

Правилник о евиденцијама за професионална војна лица и цивилна лица
на служби у Војсци Србије ...........

23/16-393

Упутство о установљавању евиденције о кадровима који пружају
здравствене услуге у Министарству одбране и Војсци Србије ...

28/09-597

Упутство о вођењу евиденције о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије за период од 1991.
године до 19. маја 1992. године
и евиденције о несталим и погинулим припадницима Војске Југославије на територији Аутономне
Покрајине Косово и Метохија за
период 1998. и 1999. година .......

18/16-394

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
Закон о Војсци Србије ...................... 34/07-459 (116/07)
(прелазне одредбе – до доношења прописа о здравственом осигурању остаје на
снази поглавље XV – Здравствено осигурање – чл. 211. до 239. Закона о Војсци
Југославије)

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна

ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

1) Општи прописи
Уредба о начину остваривања права из
здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица ............................................ 14/94-284 (36/94)
Правилник о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе ......................................
23/94-577
– пречишћен текст 16/96-401
Правилник о здравственој заштити
војних осигураника и чланова њихових породица ............................
– измене и допуне: 11/96-261;
23/98-505; 2/06-9
Наредба о спровођењу забране пушења у Министарству одбране и Војсци Србије .....................................
2) Здравствене исправе
Одлука о садржини, облику и коришћењу лекарског рецепта у војноздравственим установама ............
Одлука о изгледу здравствене књижице и идентификационе картице војних осигураника ................

31/94-853

29/10-447

16/13-265

1/10-1

3/15-61
12/16-192

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Уредба о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног
лица ............................................... 40/99-809 (69/99)

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Уредба о канцеларијском пословању
у Министарству одбране и Војсци
Србије .............................................. 35/15-897 (96/15)
Правило службене преписке у Војсци Србије .......................................
23/09-313
Листа категорија регистратурског материјала с роковима чувања у Војсци Србије .....................................

14/06-185

4) Накнада путних трошкова
Одлука о висини накнаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања ......
– измене и допуне: 9/06-121;
10/11-115

Упутство о обавештавању јавности
о активностима Министарства одбране и Војске Србије ...............
Одлука о опозиву тајности података

– измене и допуне: 3/05-34 (4/05)
5/11-55 (14/11)

– измене и допуне: 11/10-142
3) Медицинска рехабилитација
Решење о утврђивању индикација за
остваривање медицинске рехабилитације војних осигураника и чланова њихових породица ...............

Број/година и страна

12/94-229

5) Погребни трошкови и посмртна помоћ
Одлука о висини накнаде погребних
трошкова у случају смрти осигураног лица ......................................

8/94-134

Одлука о остваривању права чланова породице војног осигураника
на посмртну помоћ .......................

23/94-585

6) Учешће у трошковима здравствене
заштите
Одлука о учешћу војних осигураника и чланова њихових породица у
трошковима здравствене заштите 26/06-369 (63/06)

23/09-396

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Правилник о психолошкој делатности
у Министарству одбране и Војсци
Србије ..........................................

37/15-933

Одлука о утврђивању мера за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије ...................................

10/12-149

– измене и допуне: 6/14-81;
23/15-570
Одлука о утврђивању Списка болести, повреда, телесних мана, стања и недостатака према којем се
оцењује здравствена способност за
војну службу ................................

22/13-505

– измене и допуне: 2/14-25; 3/15-77;
4/16-33

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
Критеријуми за формирање листа
кандидата за постављење на формацијско место вишег чина, за упућивање на школовање и усавршавање и за унапређење у виши чин .

13/12-293

– измене и допуне: 7/13-105; 8/14-97

Директива о начину и поступку издавања, коришћења, враћања, поништавања и начину вођења евиденције о издатим војним, кадетским и ученичким легитимацијама и идентификационим картицама ..............................................

10/16-149

ЛОГИСТИКА

КАРТОГРАФСКЕ И ДРУГЕ
ПУБЛИКАЦИЈЕ
Одлука о утврђивању података који
се не смеју уносити у картографске
и друге публикације ...................... 13/16-209 (50/16)
Одлука о опозиву тајности података

6/12-102

Одлука о опозиву тајности података

19/12-441

Одлука о опозиву тајности података

10/15-205

Одлука о опозиву тајности података

15/15-445

КОНТРОЛА И ИНСПЕКЦИЈА
1) Ветеринарска контрола и инспекција
Правилник о ветеринарској инспекцији у Војсци Југославије ...............

18/00-501

Правилник о здравственој контроли
над производњом и прометом хране животињског порекла ...............

26/11-409

2) Контрола квалитета и поузданости
Упутство о провери и оцењивању система квалитета испоручилаца наоружања и војне опреме ..............

7/97-153

Упутство о контроли квалитета наоружања и војне опреме ..................

7/97-156

3) Техничка инспекција и контрола
Упутство о техничком надзору над посудама под притиском у области
одбране ...........................................

Број/година и страна

5/99-89

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Уредба о војној легитимацији .......... 27/15-625 (79/15)
Правилник о ученичким и кадетским
легитимацијама и идентификационим картицама које се користе у
Министарству одбране и Војсци
Србије ...........................................

25/15-597

Одлука о легитимацији функционера Министарства одбране ............

22/07-301

Правилник о општим логистичким
потребама у Министарству одбране и Војсци Србије ......................

48/08-617

– пречишћен текст 31/11-505
– измене и допуне: 36/15-926;
17/16-291; 22/16-379
Правилник о ветеринарској заштити
у Министарству одбране и Војсци
Србије .............................................

11/14-149

Правилник о безбедности и здрављу
на раду у Министарству одбране
и Војсци Србије ..............................

20/14-257

Правилник о заштити од пожара у
Министарству одбране и Војсци
Србије ..............................................

1/15-1

Правилник о заштити животне средине у Министарству одбране и
Војсци Србије .................................

11/15-253

Решење о утврђивању цена и услова
продаје униформе и личне опреме

33/10-500

МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ
Уредба о поступку јавне набавке у
области одбране и безбедности ... 16/14-214 (82/14)
– измене и допуне: 15/15-439
(41/15)
Правилник о начину прибављања,
евидентирања, располагања и употребе биолошких средстава .......

6/11-61

Правилник о елементима, садржају
и стандардима за оцену материјалног и финансијског пословања
команди, јединица и установа Војске Србије и организационих делова Министарства одбране ........

14/11-171

Правилник о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије ...................................
– измене и допуне: 3/13-31;
12/14-172

17/11-209

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна

МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Правилник о начину прибављања,
располагања, коришћења, управљања, одржавања и вођења евиденције и о упису права на непокретним стварима за посебне намене

24/14-325

Правилник о материјалном пословању у Министарству одбране и
Војсци Србије ..............................

29/14-401

Правилник о планирању, програмирању, буџетирању и извршењу у
Министарству одбране и Војсци
Србије ...........................................

36/15-916

– исправка 38/15-959
Упутство о материјалном књиговодству у Министарству одбране и
Војсци Србије ................................

12/15-289

Упутство о стручном надзору и контроли рада финансијске службе у
Министарству одбране и Војсци Србије ....................................................

12/16-189

Одлука о начину финансирања изасланстава одбране, војних представника, стипендија професионалних припадника Војске Србије и новчаних примања војних студената на школовању у војној академији у иностранству ................

23/06-325

Одлука о одређивању коефицијената за обрачун новчаних накнада
лицима ван Министарства одбране и Војске Србије која се ангажују за обављање одређених послова уговором о делу односно
уговором о обављању привремених и повремених послова .........

26/08-298

– измене и допуне: 2/09-36; 6/11-73;
15/14-210
Одлука о издавању и коришћењу Visa
Business платних картица за потребе плаћања трошкова службених
путовања у земљи и иностранству
изабраних односно постављених
лица у Министарству одбране и
начину измиривања обавеза насталих коришћењем картице ......
Одлука о овлашћењима за набавку
покретних ствари, радова и услуга
и располагање покретним стварима у Министарству одбране и Војсци Србије ....................................
Повеља интерне ревизије .................
Етички кодекс интерне ревизије у
Министарству одбране ................

Број/година и страна

22/10-363

1/14-2
1/11-1
1/11-2

Правилник о музејској делатности
у Министарству одбране и Војсци
Србије ..........................................

17/16-269

МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
Закон о употреби Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије .............. 31/09-687 (88/09)
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним
операцијама у 2016. години ......... 28/16-501 (91/16)
Одлука о усвајању Годишњег плана
употребе Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама у 2016. години . 28/16-502 (91/16)
Одлука о упућивању припадника Војске Србије у мултинационалне операције у 2016. години .................. .
29/16-513
Уредба о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана примања припадника Војске Србије
и других снага одбране за време
учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије .......................................... 10/11-109 (27/11)
Уредба о начину остваривања права на
осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се
упућују у мултинационалне операције .................................................. 27/14-385 (121/14)
Правилник о накнадама трошкова
професионалних припадника Војске Србије и Црне Горе, особља
цивилне заштите и запослених у
органима Управе Савета министара за време учешћа у мировним
операцијама и другим активностима у иностранству .......................
35/05-418
Правилник 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 ..........................
10/10-121
Одлука о одређивању основице за обрачунавање плате и додатака професионалним припадницима Војске
Србије и Црне Горе за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у иностранству
37/05-433

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
Одлука о утврђивању висине своте
осигурања у случају смрти, рањавања или повреде професионалних припадника Војске Србије и
Црне Горе, особља цивилне заштите и запослених у органима
управе Савета министара за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у иностранству ......................................
Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за
извршење Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије ...............................................
Одлука о одређивању коефицијента
за ризик у служби и коефицијента
за географске и климатске услове
припадницима Војске Србије и других снага одбране за време учешћа
у мултинационалним операцијама
ван граница Републике Србије ....

Уредба о превозу наоружања и војне
опреме ............................................ 20/97-545 (54/97)
Одлука о образовању Буџетског фонда
за наоружање и војну опрему .... 8/15-169 (27/15)

19/06-265

38/09-847

21/15-557

26/10-407

22/12-489

41/08-517

20/00-561

Правилник о опремању Војске Србије
наоружањем и војном опремом
Одлука о одређивању степена тајности ....................................................
Упутство о спровођењу одредаба Правилника о утврђивању усаглашености у области производње наоружања и војне опреме ................

6/13-65
26/16-461
20/11-316

36/99-696

Упутство о пријемној техничкој документацији за средства наоружања и војне опреме која се производе или ремонтују за потребе
Војске Југославије ........................
Упутство о пријављивању испитивања опитним центрима .................
Упутство за вођење евиденција о издатим одобрењима и поднетим пријавама за производњу, прераду, коришћење и складиштење хемијских
супстанци ......................................

4/00-81
20/00-567

7/11-77

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА
ДЕЛАТНОСТ
23/12-513

– измене и допуне: 8/15-170
НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА
(ОРУЖЈЕ)
Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме ................ 19/96-489 (41/96)
(даном почетка примене Закона о спољној
трговини наоружањем, војном опремом
и робом двоструке намене – „Службени
лист СЦГ“, број 7/05 – престају да важе
одредбе овог закона, које се односе на
спољнотрговински промет наоружања и
војне опреме)

20/98-433

– исправка 5/00-115

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

– измене и допуне: 7/11-77;
7/13-97; 2/14-25; 16/14-221
Правилник о признањима и неновчаним наградама ..............................
– измене и допуне: 10/13-169;
13/16-210
Одлука о критеријума за додељивање Годишње награде „Војно дело“
Одлука о условима додељивања годишње награде за најбољи научноистраживачки пројекат, докторску дисертацију и магистарски рад
у Министарству одбране и Војсци Србије .......................................

Правилник о утврђивању усаглашености у области производње наоружања и војне опреме ..................
Правилник о надлежностима, делатностима и начину рада опитних
центара .............................................
Правилник о одржавању наоружања и војне опреме у Министарству одбране и Војсци Србије ....

– измене и допуне: 32/15-736

Правилник о војним спомен-медаљама и војним споменицама ......

Број/година и страна

Правилник о научној делатности у
Савезном министарству за одбрану и Војсци Југославије ...........

9/01-145

(престају да важе одредбе члана 11. тачка 5),
члана 13. тачка 10) и члана 52. тачка 3)
сходно члану 60. Правилника о поступку
испитивања поверљиве пријаве патента,
малог патента и техничких унапређења
значајних за одбрану и остваривању права проналазача – „Службени војни лист“,
број 35/09)

Стратегијске смернице развоја научноистраживачке и инвентивне делатности у Министарству одбране и Војсци Србије за период од
2014. године до 2018. године .........

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.

3/14-45
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
ОБЈЕКТИ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА
ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Правилник о коришћењу, управљању
и одржавању објеката посебне намене који се користе за репрезентативне потребе Министарства одбране и Војске Србије ...................

22/15-561

ОДБРАНА
1) Општи прописи
Закон о одбрани ................................. 34/07-441 (116/07)
– измене и допуне: 31/09-649
(88/09); (88/09 – др. закон);
(104/09 – др. закон); 4/15-81
(10/15)
Одлука о усвајању Стратегије националне безбедности Републике Србије ................................................. 31/09-703 (88/09)
Одлука о усвајању Стратегије одбране Републике Србије ...................... 31/09-716 (88/09)
Уредба о критеријумима и поступку
доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на активностима од значаја за одбрану ... 45/08-581 (100/08)
– измене и допуне: 5/14-73 (3/14);
14/15-425 (37/15)
Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема
за одбрану ......................................... 11/09-213 (24/09)
Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних
покрајина, органа јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и
предузетника у ратном и ванредном стању ................................... 11/09-214 (24/09)
Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе одбране и попуне
Војске Србије ............................... 28/10-433 (75/10)
Уредба о врстама услуга које пружају посебна правна лица у одбрани,
утврђивању висине накнаде стварних трошкова и начину њиховог
плаћања .......................................... 15/15-437 (41/15)
Одлука о одређивању војних и других објеката и рејона који су забрањени за осматрање, снимање
и приступ и о мерама за њихову
заштиту .......................................... 6/96-129 (11/96)
– измене и допуне: 39/05-467
(42/05)

Број/година и страна
Одлука о одређивању правних лица
од значаја за одбрану Републике
Србије ...........................................
Одлука о одређивању производа и
услуга од посебног значаја за одбрану Републике Србије .............
Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану .............................
Одлука о одређивању правних лица
која израђују планове развоја одбране ............................................
Одлука о одређивању шума с посебном наменом за потребе одбране
земље ...........................................
Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану ............................................
– измене и допуне: 13/15-413
(35/15); 25/16-453 (86/16)
Правилник о елементима и критеријумима за оцену рада војних јединица и војних установа које су
организационо и функционално везане за Министарство одбране ..
Правилник о раду Инспектората одбране ................................................
Упутство о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије
са удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије ...............................................
Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за
извршење Закона о одбрани ......
– измене и допуне: 12/11-134
Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за
извршење Закона о изменама и
допунама Закона одбрани ..........

24/08-277 (52/08)
35/08-449 (58/08)
1/09-26 (112/08)
16/11-201 (58/11)
19/11-293 (62/11)
7/14-85 (41/14)

18/15-489
26/15-609

2/16-9
38/09-831

6/15-120

2) Изасланства одбране Републике
Србије и војна представништва
Одлука о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у
иностранству ................................ 30/10-464 (84/10)
– измене и допуне: 27/12-565
(111/12); 5/13-57 (8/13); 12/13-191 (50/13); (101/13); 6/14-81
(28/14)
Правилник о изасланствима одбране
Републике Србије ...........................
25/09-525
– измене и допуне: 15/11-198;
24/13-625; 26/14-377; 21/15-556
Правилник о војним представништвима Републике Србије ....................

22/16-369

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Број/година и страна

Број/година и страна
Одлука о посебним критеријумима
за пријем на рад у изасланство одбране ............................................

12/10-149

– измене и допуне: 6/12-102;
26/12-562; 24/13-626; 26/14-377 ;
21/15-557
Одлука о утврђивању посебних критеријумима за пријем на рад у
војна представништва Републике
Србије ...........................................

28/14-394

3) Безбедност у одбрани земље
а) З а ш т и т а т а ј н и х п о д а т а к а
Уредба о областима научних и других истраживања значајних за одбрану земље и о поступку и условима за издавање одобрења за вршење тих истраживања заједно са страним лицима или за потребе страних лица ....................................... 20/94-433 (54/94)
Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити
применом посебних мера безбедности ............................................. 20/94-435 (54/94)
– измене и допуне: 33/09-740
(88/09); 4/10-57 (111/09)
Уредба о ближим критеријумима за
одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству одбране ........................... 13/14-184 (66/14)
Правилник о критеријумима за утврђивање података о Војсци Југославије, који представљају војну
тајну, степен војне тајне и мере
за њихову заштиту .......................

16/14-221
25/14-373
25/14-373
2/15-49
5/15-101
10/15-205
10/15-205

Одлука о преношењу овлашћења за
одређивање тајности података и
опозив тајности података насталих у раду Инспектората одбране .

2/16-10

Одлука о одређивању степена тајности података у Министарству обране и Војсци Србије .........................

5/16-45

Решење о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље у Савезном министарству за одбрану које треба штитити посебним мерама безбедности
Решење о утврђивању података од интереса за одбрану земље који се
сматрају тајним подацима из делокруга Савезног министарства за
одбрану и о одређивању мера и поступака за њихову заштиту ...........

14/13-231

9/96-206

21/96-565

б) С н и м а њ е и з в а з д у х а
Уредба о поступку за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Савезне Републике Југославије и за издавање картографских и других публикација .......... 20/94-426 (54/94)
(престале да важе одредбе чл. 4. до 13.
сходно члану 199. став 7. Закона о државном премеру и катастру – „ Службени гласник РС“, број 72/09)

22/01-449
4) Мобилизација

(примењују се одредбе које нису у супротности са одредбама Закона о тајности података – „Службени гласник РС“, број
104/09 – члан 104. став 3)

Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности

Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о престанку тајности података
истеком законом одређеног рока .
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности
Одлука о одређивању степена тајности

Уредба о спровођењу мобилизације 19/14-249 (92/14)
11/11-127
14/11-172
14/11-172
15/11-198
21/11-338
23/12-513
14/13-231

Правилник о спровођењу мобилизације војних јединица и војних установа Министарства одбране .......
Упутство о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизације субјеката система одбране .............
– измене и допуне: 30/14-449

7/15-133

8/13-113

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
ОДГОВОРНОСТ
1) Дисциплинска одговорност
Правило о војној дисциплини ........

9/16-129

– измене и допуне: 16/16-261
Упутство о примени одредаба Правила о војној дисциплини ...........
Упутство о контроли и вођењу евиденције и статистике о дисциплинским мерама и дисциплинским казнама ...............................................

34/08-421

34/08-426

Правилник о поступку за утврђивање постојања, висине и накнаде
штете у Војсци Србије и условима и начину преношења овлашћења за одлучивање о накнади штете на старешине Војске Србије ...

25/10-383

– измене и допуне: 16/16-263
ОДЛИКОВАЊА
Одлука о утврђивању критеријума
за предлагање за доделу одликовања у Министарству одбране и
Војсци Србије ...............................

7/13-100

ОЦЕЊИВАЊЕ
6/16-73 (17/16)
6/16-84

17/98-353

17/98-366

9/99-189
22/10-333

Правилник о печатима Војске Србије

Уредба о разврставању професионалних припадника Војске Србије и
Црне Горе ради одређивања плате за време службе у иностранству 11/94-204 (30/94)
– измене и допуне: (39/94);
29/05-25 (32/05)
Правилник о платама професионалних припадника Војске Србије ..
28/11-441
– измене и допуне: 18/13 – др.
правилник; 15/14-209; 28/14-393; 31/15-717; 38/15-953;
24/16-437; 31/16-729
Одлука о одређивању новчаних примања војника, ученика и кадета
војношколских установа и лица на
другом стручном оспособљавању
за официре и подофицире .........

18/13-293

– измене и допуне: 26/14-378;
25/16-453
ПРАЗНИЦИ

ПЕЧАТИ
14/13-225

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА
ОБЈЕКАТА
Одлука о правима и дужностима органа при изградњи војних и других објеката од посебног значаја за
одбрану земље ............................... 16/95-577 (39/95)
Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану земље .................................. 28/15-633 (85/15)
Правилник о планирању, изградњи
и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство
одбране и Војска Србије .............

Упутство о спровођењу одредаба Правилника о техничком надзору у
области одбране ............................
Упутство о садржају и контроли документације за изградњу објеката
за потребе одбране земље .............
Упутство о изградњи објеката за потребе одбране земље у ванредним
условима .......................................
Упутство о уређењу и припреми територије за потребе одбране ......

ПЛАТЕ И НОВЧАНА ПРИМАЊА
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

2) Материјална одговорност

Уредба о оцењивању професионалних
војних лица ....................................
Правилник о критеријумима и поступку за оцењивање цивилних лица
на служби у Војсци Србије ........

Број/година и страна

29/11-457

Одлука о одређивању Дана Војске
Србије и других војних празника

21/15-553

ПРИЈЕМ У СЛУЖБУ У МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ И ВОЈСКУ СРБИЈЕ
Уредба о пријему на службу у Војску Србије и Министарство одбране без јавног конкурса ................

2/09-33 (3/09)

Уредба о пријему у професионалну
војну службу ................................. 13/15-405 (35/15)
Одлука о овлашћењима за одлучивање о попуни формацијских места
у Министарству одбране и Војсци
Србије пријемом професионалних
војника .........................................

19/11-295

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна

Број/година и страна

РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ
И ОДСУСТВА

ПРОНАЛАСЦИ И ТЕХНИЧКА
УНАПРЕЂЕЊА
Уредба о начину, поступку и мерама заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану ....... 47/08-605 (110/08)
Правилник о поступку испитивања
поверљиве пријаве патента, малог патента и техничких унапређења значајних за одбрану и остваривању права проналазача .........

САВЕТИ

35/09-793

ПУТНИ И ДРУГИ ТРОШКОВИ И ДРУГА
ПРИМАЊА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Правилник о накнадама за службена
путовања и селидбе у иностранство војних лица и цивилних лица
на служби у Војсци Југославије ...

13/94-248

– измене и допуне: 15/97-385;
12/99-209; 30/99-521
Правилник о накнади путних и других трошкова и других примања у
Војсци Србије ...................................

18/13-281

– измене и допуне: 32/15-730;
7/16-97; 19/16-305
Одлука о висини солидарне помоћи
за случај смрти ............................

2/16-10

Решење о утврђивању износа дневнице за службено путовање, накнаде трошкова за рад на терену,
накнаде за службу на посебним
војним објектима, дневних накнада за извршавање посебних задатака и активности и вредности
бода за обрачунавање накнаде трошкова због одвојеног живота од
породице, накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања ...............................
– измене и допуне: 7/16-97

33/15-741

ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО
Правилник о условима путовања у
иностранство професионалних припадника Војске Србије и војника
на служењу војног рока ...............

Уредба о радном времену, одморима
и одсуствима професионалних војних лица ........................................ 35/09-789 (95/09)

30/09-641

Одлука о оснивању Савета за одевање војних лица ..............................
– измене и допуне: 5/12-86;
17/13-276
Одлука о оснивању Савета за финансије у Министарству одбране .....
– измене и допуне: 14/09-249;
5/13-57; 13/14-188; 13/16-213
Одлука о образовању Савета за безбедност војних учесника у саобраћају ...............................................
Одлука о образовању Савета за непокретности .....................................
– измене и допуне: 26/12-562;
26/15-619
Одлука о образовању Савета за планирање одбране .............................
– измене и допуне: 2/15-49
Одлука о образовању Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране ......................
– измене и допуне: 27/16-495
Одлука о образовању Савета за управљање људским ресурсима у Министарству одбране .....................
– измене и допуне: 26/15-619;
15/16-249
Одлука о образовању Правног савета
у Министарству одбране .............
Решење о формирању Савета за просторно планирање .........................
Решење о именовању председника и
чланова Савета Војномедицинске
академије ........................................
Решење о именовању чланова Савета
за научноистраживачку делатност
у Министарству одбране .............
Решење о образовању Сталног радног
тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о нормативно-правном уређењу области научноистраживачке
делатности у систему одбране .....
– измене и допуне: 18/16-300

20/08-230

10/09-206

32/10-479
8/11-90

20/13-489

25/14-372

27/14-386

8/16-105
24/08-278
8/12-133
4/13-44

10/13-171

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
Решење о образовању Сталног радног
тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о рецензији и реализацији
кључних пројеката од значаја за одбрану ..............................................
– измене и допуне: 13/16-213
Решење о образовању Сталног радног
тела Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о финансирању кључних пројеката од значаја за одбрану .........

СИМБОЛИ И ОБЕЛЕЖЈА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

10/13-171

10/13-172

– измене и допуне: 18/16-300
Пословник о раду Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране ...........................

2/09-36

– измене и допуне: 25/13-639

Правилник о транспорту људи и средстава у Министарству одбране и
Војсци Србије ..............................

9/13-141

Правилник о регистрацији војних
возила .........................................

13/13-201

Правилник о обуци и полагању возачког испита војних лица за возаче
моторних возила ...........................

15/13-233

Правилник о транспорту опасног терета у Министарству одбране и
Војсци Србије ...............................

23/13-601

Правилник о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима ...

10/14-121

Одлука о одређивању стручног носиоца израде прописа и аката за извршење Закона о транспорту опасног терета .....................................
Одлука о одређивању стручног носиоца израде прописа за извршење
Закона о одбрани ...........................

9/15-177

Одлука о знаку припадности Војсци
Србије и ознакама чинова ..........

41/06-593

– измене и допуне: 7/08-61;
32/09-725
Упутство о начину употребе химне,
грба и заставе Републике Србије
у Војсци Србије .............................

20/10-311

СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖА
И СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ
УСЛОВИМА

Правилник о ронилачкој служби у Војсци Србије .....................................
Правилник о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије
и Министарству одбране на којима
се врши специфична војна служба и
служба под отежаним условима ..

25/14-366
36/15-913

3/16-17

СТАМБЕНИ ОДНОСИ – СТАНОВИ

– измене и допуне: 13/14-187

Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за извршење Закона о безбедности саобраћаја на путевима ......................

Правило о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и
другим симболима и обележјима
Војске Србије ................................

Правилник о војним падобранцима и
падобранској служби у Војсци Србије .................................................

САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Правилник о коришћењу војних возила у Министарству одбране и Војсци Србије ..........................................

Број/година и страна

20/15-505

32/10-480

19/11-295

1/13-6

Одлука о образовању Буџетског фонда
за финансирање стамбених потреба
професионалних припадника Војске
Србије и запослених у Министарству одбране ................................ 26/13-645 (106/13)
Правилник о начину коришћења,
управљања и одржавања стамбених зграда које користе Министарство одбране и Војска Србије .......
– измене и допуне: 39/06-561
Правилник о давању на коришћење
станова за службене потребе у Министарству одбране и Војсци Србије ...................................................
– измене и допуне: 26/09-537
Правилник о решавању стамбених
потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије ...
– измене и допуне: 31/15-721

21/95-733

20/08-225

14/14-193

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна

Број/година и страна
Одлука о коришћењу, управљању,
одржавању и евиденцији објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске
Србије и запослених у Министарству одбране ................................

22/15-562

Упутство о примопредаји станова ..

31/00-853

– измене и допуне: 10/02-154;
28/02-557
Упутство о начину давања на привремено коришћење простора у
стамбеним зградама адаптираних
за становање ................................

1/08-13

– измене и допуне: 20/09-293;
26/12-562
Директива о начину и поступку изјашњавања припадника Министарства одбране и Војске Србије за
трајно решавање стамбеног питања путем кредита ............................
Директива о начину поступања по
захтевима за доделу стана у закуп,
вођења евиденције, сачињавања листа реда првенства, као и другим
пословима у вези са решавањем
стамбених потреба у Министарству одбране ................................
Инструкција о начину спровођења
Програма дугорочног стамбеног
кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2016. годину ..................................................
Решење о листи тешких трајних болести које утичу на решавање стамбених потреба ..................................
Правилник о употреби, условима и
начину коришћења средстава за
побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без
стана ...............................................
– измене и допуне: 4/14-65
Правилник о решавању стамбених
потреба корисника војних пензија

5/14-73

Наредба о мерној опреми која подлеже
прегледу .........................................

4/99-77

Упутство о номенклатури ствари које користе Савезно министарство
за одбрану и Војска Југославије .

22/97-601

Упутство о спровођењу одредаба Правилника о утврђивању стандарда
одбране и техничких прописа у
области одбране ...........................
Упутство о спровођењу одредаба Правилника о метролошкој делатности у области одбране ..................
Методолошко упутство за кодификацију средстава у Министарству
одбране и Војсци Србије .............
Решење о преименовању техничких
услова у акта стандардизације народне одбране ...............................

39/99-757

23/12-516

18/84-618

(даном ступања на снагу Решења о преименовању техничких препорука у стандарде одбране – „Службени војни лист“,
брoj 25/98 – престаје да важи део овог
решења који се односи на техничке препоруке)

Решење о доношењу техничког прописа (Технички пропис за склоништа и друге заштитне објекте)
22/14-313

9/98-181

13/98-277

– исправка 23/98-522
Решење о преименовању техничких
препорука у стандарде одбране ..
Решење о преименовању стандарда
одбране ........................................

25/98-553
16/09-274

8/16-106
СТИПЕНДИЈЕ
36/15-926

32/10-482

34/10-515

СТАНДАРДИЗАЦИЈА, КОДИФИКАЦИЈА,
НОМЕНКЛАТУРА И МЕТРОЛОГИЈА

Правилник о висини стипендије професионалном припаднику Војске
Србије за време школовања у иностранству ...................................... 38/09-829 (101/09)
– измене и допуне: 14/11-171
(47/11); 18/11-286 (61/11)
1/14-1 (102/13)
Правилник о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања .

30/11-489

ТЕЛEKОМУНИКАЦИЈЕ
И ИНФОРМАТИКА

Правилник о материјалној стандардизацији у Министарству одбране и
Војсци Србије ..............................

25/12-545

Правилник о метролошкој делатности у области одбране ...................

29/15-641

Уредба о одређивању Министарства
одбране за издавање квалификованих електронских сертификата 16/14-213 (77/14)

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна

Број/година и страна

УПРАВНИ ПОСТУПАК
И УПРАВНИ СПОР

Упутство о коришћењу Интернета у
Министарству одбране и Војсци
Србије и Црне Горе .....................

1/06-1
1) Општи прописи

Упутство о коришћењу Рачунарске
мреже командовања у Министарству одбране и Војсци Србије ...

3/10-21

ТРОШКОВИ ШКОЛОВАЊА,
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО
УСАВРШАВАЊА
Правилник о поступку утврђивања
и повраћаја трошкова школовања, специјализације, односно усавршавања ..........................................

30/11-494

Одлука о одређивању лица овлашћеног
за пријем информације и вођењe поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије ................

34/15-890

15/16-249

– измене и допуне: 32/16-757
УНАПРЕЂИВАЊЕ, ПОСТАВЉЕЊЕ
И ПРЕВОЂЕЊЕ
Уредба о распоређивању професионалних војника и унапређивању
официра и подофицира за време
ратног стања ..................................

3/95-77 (10/95)

– измене и допуне: 15/02-309 (34/02)
Уредба о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира ... 12/12-269 (35/12)
Правилник о унапређивању у чинове
војника, ученика и кадета војношколских установа и лица на другом стручном оспособљавању за
официре и подофицире и о произвођењу и унапређивању официра
у резерви и подофицира у резерви ...............................................
– измене и допуне: 13/15-413

17/97-433

2) Надлежност за одлучивање
Одлука о овлашћењима за решавање
у управним стварима у Министарству одбране ..................................

2/08-17

– измене и допуне: 15/08-169
21/10-315

УЗБУЊИВАЊЕ ПРИ ПОВРЕДИ
И УГРОЖАВАЊУ ПРАВА
Правилник о поступку унутрашњег
узбуњивања у Министарству одбране и Војсци Србије ................

Упутство о састављању извештаја о
управном поступку у Војсци Југославије и о накнади штете на имовини коју користи Војска Југославије ..................................................

Одлука о преношењу овлашћења за
решавање у управним и другим
стварима у вези са вршењем војне обавезе и цивилне службе у Војсци Србије .....................................

38/09-830

Одлука о овлашћењима за решавање
о стањима у служби и другим односима у служби професионалних
припадника Војске Србије ............

23/15-569

Одлука о одређивању старешина за решавање о управним стварима у Војсци Србије .......................................

24/15-574

Одлука о преношењу овлашћења за
решавање о стањима у служби и
другим односима у служби у Војсци Србије ...................................

4/16-36

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
Уредба о обиму и начину преузимања
имовине, обавеза и запослених од
Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд
за пензијско и инвалидско осигурање ..............................................

1/12-9 (97/11)

Уредба о надлежности, делокругу,
организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање
војних осигураника ...................... 1/12-11 (102/11)
21/09-297

– измене и допуне: 12/12-287
(37/12); 26/12-561 (107/12);
2/14-25 (119/13)

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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Преглед закона и подзаконских аката из делокруга Министарства одбране и Војске Србије

Број/година и страна
Решење о разрешењу председника,
заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника 16/16-262 (65/16)
Решење о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника .......... 16/16-262 (65/16)
Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора Фонда за социјално
осигурање војних осигураника ... 16/16-262 (65/16)
Решење о именовању вршиоца дужности председника, вршиоца дужности заменика председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника .......... 16/16-263 (65/16)
Решење о давању сагласности на Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Статут
Фонда за социјално осигурање војних осигураника ........................... 28/15-636 (78/15)
– исправка 21/16-366 (73/16)
Решење о именовању директора Фонда за социјално осигурање војних
осигураника .................................
Пословник о раду Управног одбора
Фонда за социјално осигурање војних осигураника ..........................

5/13-61

Повеља интерне ревизије ..............

9/14-105

7/14-86

– измене и допуне: 18/14-244

Ценовник пружања здравствених услуга у војноздравственим установама

33/15-741

Ценовник пружања услуга чувања и
складиштења покретних ствари продатих по комисионом или купопродајном уговору правним и физичким лицима ..............................

36/15-928

Ценовник пружања услуга издавања нових електронских идентификационих докумената .................
Ценовник пружања услуга из надлежности културе и војних традиција у Министарству одбране и Војсци Србије ...................................

14/16-228

31/16-730

ЦИВИЛНА СЛУЖБА
Закон о цивилној служби ................ 31/09-676 (88/09)
Правилник о организацији и раду
комисија за цивилну службу ......
Одлука о одређивању стручних носилаца израде прописа и аката за
извршење Закона о цивилној служби ..............................................
Одлука о утврђивању новчане накнаде лицима ван састава Министарства одбране која се ангажују за рад у комисијама за цивилну службу ....................................

33/10-498

38/09-845

15/10-227

ЧАСОПИСИ И ЛИСТОВИ

ЦЕНОВНИЦИ
Ценовник пружања услуга из опште
логистике .....................................
Ценовник пружања услуга инжињеријских јединица Војске Србије ..

Број/година и страна

9/12-142
12/12-290

Правилник о начину објављивања прописа у „Службеном војном листу“...................................
Одлука о издавању гласила „Одбрана“

19/10-295
33/05-405

Одлука о издавању часописа „Војносанитетски преглед“ ...................

10/06-141

Бројке у загради означавају број и годину службеног гласила („Службени лист СРЈ“, „Службени лист СЦГ“
и „Службени гласник РС“) у којем је објављен пропис.
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