
 

 

 

У складу са чланом 125. Закона о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 

88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон и 10/15), а ради информисања јавности, у 

Правној управи Секретаријатa Министарства одбране израђена је  

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А 
О ДОНЕТИМ ПРОПИСИМА И АКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ, 

БЕЗБЕДНОСТИ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ  

 

 

                                    Aката из надлежности Народне скупштине 

 

- Закон о потврђивању Споразума између  Владе Републике Србије и Владе Руске   

Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне војно-

техничке сарадње «Службени гласник РС-Међународни уговори», број 4/16 (споразум 

је ступио на снагу 30.03.2016. године). 

 

 -  Закон о потврђивању Споразума између  Владе Републике Србије и Владе Републике 

Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у области 

одбране «Службени гласник РС-Међународни уговори», број 3/16 (Споразум је ступио 

на снагу 30.03.2016. године). 

 

   - Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације 

НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке 

(«Службени гласник РС-Међународни уговори», број 3/16 (Споразум је ступио на 

снагу 30.03.2016. године). 

 

 

                                Aката из надлежности председника Републике 

            

 - Правило о војној дисциплини («Службени војни лист», број 9/16 од 11. маја 2016). 

 

                                                  Aката из надлежности Владе 

 

      -Уредба о оцењивању професионалних војних лица «Сл. гласник РС», број 17/16 од  

29.02.2016.године и («Службени војни лист», број 6/16 од 18.03.2016. године). 

       - Одлука о утврђивању података који се не смеју уносити у картографске и друге    публикације 

(«Службени гласник РС», број 50/16 од 3. јуна 2016. и «Службени војни лист», број 

13/16 од 9. јуна 2016). 

      - Решење о давању сагласности на Статут Војногеографског института («Службени 

гласник РС», број 33/16 од 1. априла 2016. и «Службени војни лист», број 11/16 од 27. 

маја 2016). 

      - Решење о давању сагласности на Статут Техничког опитног центра Војске Србије 

(«Службени гласник РС», број 44/16 од 29. априла 2016 и «Службени војни лист», 

број 11/16 од 27. маја 2016). 



 

        - Решење о давању сагласности на Статут Института за стратегијска истраживања («Слу-

жбени гласник РС», број 58/16 од 22. јуна 2016 и «Службени војни лист», број 14/16 од 30. 

јуна 2016). 

 

                                   Aката из надлежности министра одбране 
 

    - Правилник о критеријумима и поступку за оцењивање цивилних лица на служби  

Војсци Србије «Службени војни лист», број 6/16 од 18.03.2016. године 

      

     - Правилник о раду Генералног инспектора («Службени војни лист», број 1/16  од 

27. јануара 2016). 

    - Правилник о допунама Правилника о условима за вршење делатности верске службе 

(«Службени војни лист», број 1/16 од 27. јануара 2016).  

    -  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 

(«Службени војни лист», број 3/16 од 12. фебруара 2016).        

     - Правилник о критеријумима и поступку за оцењивање цивилних лица на служби у 

Војсци Србије («Службени војни лист», број 6/16 од 18. марта 2016). 

    - Правилник о допуни Правилника о накнади путних и других трошкова и других 

примања у Војсци Србије («Службени војни лист», број 7/16 од 8. априла 2016). 

                 - Правилник о изменама и допунама Правилника о признањима и неновчаним наградама 

(«Службени војни лист», број 13/16 од 9. јуна 2016). 

 

              Упутства:  

                - Упутство о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима 

која негују традиције ослободилачких ратова Србије («Службени војни лист», број 

2/16 од 5. фебруара 2016). 

               - Упутство о стручном надзору и контроли рада финансијске службе у Министарству 

одбране и Војсци Србије («Службени војни лист», број 12/16 од 27. маја  2016). 

                Одлуке: 

                 - Одлука о преношењу овлашћења за одређивање тајности података и опозив тајности података 

насталих у раду Инспектората одбране  («Службени војни лист», број 2/16 од 5. фебруара 

2016). 

                - Одлука о висини солидарне помоћи за случај смрти («Службени војни лист», број 2/16 од 5. 

фебруара 2016). 

              - Одлука о одређивању степена тајности («Службени војни лист», број 2/16 од              5. 

фебруара 2016). 

                 - Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са 

унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије («Службени вој-

ни лист», број 3/16 од 12. фебруара 2016). 



 

               - Одлука о измени Одлуке о утврђивању Списка болести болести, повреда, телесних мана, 

стања и недостатака према којем се оцењује  здравствена способност за војну службу 

(«Службени војни лист», број 4/16 од 4. марта 2016). 

              - Одлука о одређивању степена тајности података у Министарству одбране и Војсци 

Србије («Службени војни лист», број 5/16 од 8. марта 2016). 

                 - Одлука о образовању Правног савета у Министарству одбране («Службени војни лист», 

број 8/16 од 4. маја 2016). 

                - Одлука о  нормативу потрошног материјала и артикала неопходних за вршење богослуж-

бених делатности («Службени војни лист», број 10/16 од 20. маја 2016). 

                 - Одлука о опозиву тајности података («Службени војни лист», број 12/16 од 27. маја 2016). 

                - Одлука о измени Одлуке о оснивању Савета за финансије у Министарству одбране 

(«Службени војни лист», број 13/16 од 9. јуна 2016). 

                 - Одлука о преношењу овлашћења за доношење решења о распоређивању по основу радне 
обавезе и саопштавање распореда по основу радне обавезе («Службени војни лист», број 
14/16 од 30. јуна 2016). 

 

               Решења: 

- Решење о измени Решења о утврђивању износа дневнице за службено путовање,  накнадe 

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  («Службени војни 

лист», број 7/16 од 8. априла 2016). 

                Остало: 

              - Инструкција о начину спровођења Програма дугорочног стамбеног кредитирања 

професионалних војних лица Војске Србије («Службени војни лист», број 8/16 од 4. 

маја 2016). 

               -  Директива о  начину и поступку издавања, коришћења, враћања, поништавања и начину 

вођења евиденције о издатим војним, кадетским и ученичким легитимацијама и 

идентификационим картицама («Службени војни лист», број 10/16 од 20. маја 2016). 

 

Донетим подзаконским прописима и актима из надлежности председника Републике, 

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). 

 

Сачињено: 05.07.2016. године. 

 

ПРАВНА УПРАВА 

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


