У складу са чланом 125. Закона о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07,
88/09, 88/09 - др. закон и 104/09 - др. закон), а ради информисања јавности, Секретаријат
Министарства одбране – Правна управа припремио је информацију о законским
променама у области одбране и Војске Србије и другим законима који се односе на
безбедност земље и међународну сарадњу у области одбране и војне сарадње са листом
прописа и објашњењима о законским променама у периоду јануар – јун 2014. године.

ИНФОРМАЦИЈА
О ДОНЕТИМ ПРОПИСИМА И АКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ,
БЕЗБЕДНОСТИ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2014. ГОДИНЕ
Акта из надлежности Народне скупштине
1. Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години („Службени гласник РС“, број 62/14
од 13. 06. 2014).
2. Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у
2014. години („Службени гласник РС“, број 62/14 од 13. 06. 2014).
Акта из надлежности Владе
3. Уредба о измени Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за
учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на
активностима од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 3/14 од 15 01. 2014. и „Службени војни лист“, број 52/14 од 13. 03. 2014).
4. Одлука о измени и допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране
Републике Србије у иностранству („Службени гласник РС“, број 28/14 од 12. 03. 2014. и „Службени војни лист“, број 6/14 од 01. 04. 2014).
5. Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 41/14 од 16. 04. 2014. и „Службени војни лист“, број 7/14 од 25. 04.
2014).
Акта из надлежности министра одбране
6. Правилник о допунама Правилника о материјалном пословању у Министарству
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 1/14 од 15. 01. 2014).
7. Правилник о измени Правилника о војним спомен-медаљама и војним
споменицама („Службени војни лист“, број 2/14 од 29. 01. 2014).
8. Правилник о безбедности војних учесника у саобраћају на путевима („Службени војни лист“, број 10/14 од 26. 05. 2014).
9. Правилник о ветеринарској заштити у Министарству одбране и Војсци Србије
(„Службени војни лист“, број 11/14 од 16. 06. 2014).
10. Правилник о војнолекарским комисијама за летаче и падобранце Војске Србије
(„Службени војни лист“, број 12/14 од 26. 06. 2014).

11. Правилник о изменама и допунама правилника о финансијском пословању у
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 12/14 од 26. 06.
2014).
12. Упутство о изменама Упутства о вођењу евиденције војних обвезника и радне
и материјалне обавезе („Службени војни лист“, број 2/14 од 29. 01. 2014).

ОБЈАШЊЕЊА О ЗАКОНСКИМ ПРОМЕНАМА
Напред наведеним одлукама Народне скупштине у вези са употребом Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
обезбеђује се учешће у мисијама и задацима у очувању националне, регионалне и
глобалне безбедности и мира у свету, у складу са законом.
Донетим подзаконским прописима и актима из надлежности Владе и министра одбране
разрађују се одредбе системских закона којима је уређен јединствени систем одбране
Републике Србије и операционализују безбедносни интереси и одбрамбене потребе
Републике Србије утврђени Стратегијом одбране Републике Србије ("Службени гласник
РС", број 88/09) и Стратегијом националне безбедности Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 88/09).
Министарство одбране спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама
Закона о одбрани (од 1. до 25. фебруара 2014. године), Нацрту закона о изменама и
допунама Закона о Војсци Србије (од 1. до 25. фебруара 2014. године), Нацрту закона о
војном образовању (од 5. до 31. марта 2014. године) и Нацрту закона о војном
здравственом осигурању и здравственој заштити (од 3. јуна до 2. јула 2013. године) и
предстоји процедура прибављања мишљења у складу са Пословником Владе.
У скупштинској процедури је 6 закона о потврђивању међународних споразума који се
односе на међународну сарадњу у области одбране и војне сарадње: са Републиком
Пољском, Руском Федерацијом, Републиком Молдавијом, Републиком Италијом,
Републиком Азербејџан и Меморандум о разумевању са Уједињеним нацијама који
обезбеђује ресурсе прелазним снагама Уједињених нација у Либану (UNIFIL).
Сачињено 30.06.2014. године
ПРАВНА УПРАВА

