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Издаје 

Министарство одбране 

Одговорни уредник 
Славица Јерковић, дипл. правник 

Главни уредник 
Нада Сибинчић, проф. 

Четвртак, 30. октобар 2008. 

БЕОГРАД 

БРОЈ 42           ГОДИНА СХХVII

 
Уредништво 

„Службеног војног листа“ 

11002 Београд, Бирчанинова 5 

Телефон 011/3201-979 (23-979)     

Телефон и факс 011/3000-200 

927. 
На основу члана 101. Закона о одбрани („Служ-

бени гласник РС“, број 116/07) и члана 42. став 1. За-
кона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07 и 65/08), 

 Влада доноси  

У Р Е Д Б У∗ 
о спровођењу мобилизације 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом уредбом уређују се начин и поступак спро-
вођења мобилизације субјеката система одбране, ства-
ри и материјалних добара за потребе одбране земље, 
осим мобилизације Војске Србије. 

Члан 2. 

 Мобилизацијом, у смислу ове уредбе, сматра се 
поступак којим грађани, државни органи, привредна 
друштва, друга правна лица и предузетници (у даљем 
тексту: субјекти мобилизације) из мирнодопске орга-
низације и стања прелазе на ратну организацију и усло-
ве рада, ради извршавања обавеза које су им дефини-
сане Планом одбране Републике Србије. 

 Члан 3.  

 Мобилизација се спроводи према Плану одбране 
Републике Србије. 

Члан 4.  

 Мобилизација по обиму може бити општа или де-
лимична, а саопштава се јавним оглашавањем или по-
јединачним позивом. 

 Општа мобилизација обухвата све субјекте систе-
ма одбране којима су дефинисане обавезе у одбрани 
и чија се ратна организација разликује од мирнодоп-
__________ 

∗ Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 96 од 23. 
октобра 2008. године.  

ске, као и материјална средства потребна за одбрану 
земље. 

 Делимична мобилизација обухвата потребан део 
субјеката одбране чија се ратна организација разли-
кује од мирнодопске, као и материјална средства по-
требна за адекватан одговор на изазове, ризике и претње.  

 Члан 5.  

 Субјекти мобилизације чија је ратна организаци-
ја истоветна мирнодопској, не израђују план мобили-
зације већ поступају по мерама приправности. 

Члан 6.  

 Општу и делимичну мобилизацију наређује пред-
седник Републике. 

 Влада предлаже председнику Републике општу и 
делимичну мобилизацију, осим мобилизације Војске 
Србије. 

Члан 7.  

 Делимична мобилизација субјеката система одбра-
не и материјалних средстава за потребе одбране земље 
може се наредити ради провере спремности за извр-
шење мобилизације, у оквиру планираних вежби и кон-
троле организовања припрема за одбрану. 

 Мобилизацију из става 1. овог члана за субјекте 
мобилизације, као и за материјална средства наређује 
председник Владе. 

 Члан 8.  

 Општа мобилизација субјеката система одбране са-
општава се јавним оглашавањем, посебно прописаним 
знаком узбуњивања и преко средстава информисања. 

 Истовремено са оглашавањем мобилизације из 
става 1. овог члана доноси се и наређење о спровође-
њу мобилизације субјеката мобилизације.  

Члан 9.  

 Делимична мобилизација субјеката мобилизације 
саопштава се појединачним позивом односно наређе-
њем надлежних органа.  
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Члан 10.  

 Спровођење мобилизације војних јединица и вој-
них установа које су функционално и организационо 
везани за Министарство одбране, извршава се према 
Правилу о мобилизацији Војске Србије. 

Члан 11.  

 Руковалац плана мобилизације за државни орган, 
органе аутономне покрајине и орган јединице локал-
не самоуправе је руководилац који руководи тим ор-
ганом односно лице које он овласти, за привредно 
друштво и правно лице директор односно лице које 
он овласти а за предузетника – предузетник или лице 
које он овласти. 

Члан 12. 

  Руковалац плана мобилизације је одговоран за: 
примену прописане ратне организације и системати-
зације; планирање, организовање, припрему и изврше-
ње мобилизације; израду и ажурирање плана мобили-
зације; чување плана мобилизације и оспособљеност 
за извршење мобилизације. 

Члан 13. 

 Лица која се старају о спровођењу мобилизације 
односно извршиоци мобилизације за:  

 1) државне органе, органе аутономне покрајине, 
органе јединица локалне самоуправе су руководиоци 
који руководе тим органима односно лица која они 
овласте; 

 2) привредна друштва и друга правна лица су ди-
ректори односно лица која они овласте; 

 3) предузетнике – предузетници односно лица ко-
ја они овласте. 

Члан 14.  

 Извршиоци мобилизације у току припреме моби-
лизације обављају задатке који се односе на:  

1) учешће у процењивању услова и могућности за 
припремање и извршење мобилизације;  

2) одређивање снага и средстава, задатака, мера и 
поступака за припремање и извршење мобилизације;  

3) одређивање мобилизацијскoг зборишта уз сагла-
сност Регионалног центра Министарства одбране;  

4) учешће у припреми појединачних планова мо-
билизације;  

5) сарадњу са надлежним органима Министарства 
одбране при постављању захтева за попуну људством 
и покретним стварима из пописа;  

6) одређивање и саопштавање распореда обвезни-
ку радне обавезе у државном органу, органу аутоном-
них покрајина, органу јединица локалне самоуправе, 
привредном друштву, другом правном лицу и код пред-
узетника; 

7) оспособљеност обвезника мобилизације и кон-
тролу организовања припрема за извршење мобили-
зације;  

8) извршење мобилизације по пријему наређења 
(сигнала) за мобилизацију државних органа, органа 

аутономних покрајина, органа јединица локалне са-
моуправе, привредних друштава, других правних ли-
ца и предузетника. 

Члан 15.  

 Извршиоци мобилизације у току мобилизације из-
вршавају послове и задатке којима се обезбеђује пре-
лазак на ратну организацију, ради обезбеђења проце-
са рада у ванредном и ратном стању и обављају друге 
послове у складу са планом мобилизације.  

 За сваког извршиоца мобилизације одређује се и 
његов заменик.  

Члан 16.  

 За прихват, опремање и обуку обвезника мобили-
зације, ствари и материјалних добара из пописа одре-
ђују се мобилизацијско место и мобилизацијско збо-
риште. 

Члан 17. 

  Мобилизацијско место је општепознат географски 
појам, по правилу, насељено место.  

 Мобилизацијско место за субјекте мобилизације је 
дефинисано њиховом мирнодопском локацијом. 

Члан 18.  

 Мобилизацијско збориште је одређена земљишна 
просторија у близини мобилизацијског места где се 
организује и извршава прихват обвезника мобилиза-
ције, ствари и опремање и припрема за извршавање 
обавеза које су дефинисане Планом одбране Републи-
ке Србије. 

  Мобилизацијско збориште се одређује као основ-
но и резервно. 

 Мобилизацијско збориште се може одредити и у ре-
јону мирнодопске локације. 

 Сагласност на предложено мобилизацијско збори-
ште за државне органе, органе аутономне покрајине и 
органе јединица локалне самоуправе даје Регионални 
центар Министарства одбране. 

Члан 19. 

  Време трајања мобилизације је период у којем 
субјекти мобилизације извршавају припреме за функ-
ционисање по ратној организацији и извршавање оба-
веза из Плана одбране Републике Србије.  

 Време трајања мобилизације се изражава у часо-
вима (до 48 часова) и у данима (преко 48 часова). 

 Време трајања мобилизације за субјекте мобили-
зације одређују извршиоци мобилизације, у складу са 
задацима који су им дефинисани у Плану одбране Ре-
публике Србије. 

Члан 20. 

 Лица која су у радном односу у државном орга-
ну, органу аутономне покрајине, органу јединица ло-
калне самоуправе, правном лицу и код предузетника, 
дужна су да наставе обављање послова на свом рад-
ном месту ако нису позвана на службу у Војску Ср-
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бије или ако нису распоређена на друге послове и за-
датке. 

 По потреби, а на основу ратне систематизације, 
попуна субјеката мобилизације може се вршити и 
другим лицима којима је одређена радна обавеза у 
том субјекту, као и стварима из пописа.  

Члан 21. 

 Субјекти мобилизације регионалном центру Ми-
нистарства одбране и центру Министарства одбране 
за јединицу локалне самоуправе (у даљем тексту: над-
лежни орган Министарства одбране) достављају спи-
сак запослених лица ради вођења евиденције и одре-
ђивања обавезе, у складу са законом. 

II. ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

1. Основна правила 

Члан 22.  

 Припреме за извршење мобилизације имају за циљ 
да обезбеде организовану и правовремену мобилиза-
цију свих субјеката мобилизације, ради успешног из-
вршења задатака који су им дефинисани у Плану од-
бране Републике Србије. 

Члан 23. 

 Припреме за извршење мобилизације обухватају: 
1) процену услова и могућности припреме и из-

вршења мобилизације; 
2) израду Иницијалне директиве за планирање мо-

билизације; 
3) израду планова мобилизације субјеката моби-

лизације којима су дефинисане обавезе у одбрани;  
4) израду извода из планова мобилизације; 
5) израду појединачних планова мобилизације; 
6) устројавање и ажурирање евиденције и саопшта-

вање радне обавезе у надлежном органу Министарства 
одбране; 

7) оспособљавање за извршење мобилизације; 
8) организовање логистичке подршке мобилиза-

ције; 
9) контролу мобилизацијских припрема. 

Члан 24. 

 Проценом услова и могућности извршења моби-
лизације утврђују се могући утицаји:  

1) безбедносне ситуације на територији;  
2) војних и невојних изазова и ризика на ток и вре-

ме трајања мобилизације;  
3) географских и метеоролошких услова на извр-

шење мобилизације;  
4) размештаја и удаљености мобилизацијских збо-

ришта;  
5) могућности попуне људством и покретним ства-

рима;  

6) логистичке подршке мобилизације;  
7) услова организовања руковођења и телекому-

никационо-информатичког система; 
8) других чинилаца и околности битних за припре-

му и извршење мобилизације. 
 Мобилизацијску процену израђује Министарство 

одбране у сарадњи са осталим државним органима. 
 Мобилизацијска процена садржи кратке закључ-

ке о условима и могућностима по свим њеним еле-
ментима, који могу позитивно или негативно утицати 
на припрему и извршење мобилизације. 

2. Планирање мобилизације 

Члан 25.  

 Мобилизација се планирa у складу са Планом од-
бране Републике Србије. 

 Полазни документ за планирање мобилизације је 
Иницијална директива за планирање мобилизације 
коју израђује Министарство одбране. 

Члан 26. 

 Иницијална директива за планирање мобилиза-
ције служи за јединствено планирање мобилизације 
субјеката система одбране. 

 Иницијална директива за планирање мобилизације 
садржи: 

1) разматрање ситуације; 
2) стратегијске циљеве; 
3) политичке и војне обавезе и ограничења; 
4) претпоставке; 
5) стратегијску мисију; 
6) задатке; 
7) друге елементе координације. 

Члан 27. 

 За извршење мобилизације државни органи, орга-
ни аутономне покрајине, органи јединица локалне са-
моуправе, правна лица и предузетници планирају и ре-
ализују своје обавезе утврђене плановима мобилиза-
ције, у складу са Планом одбране Републике Србије. 

Члан 28. 

 Планови мобилизације су:  
1) План мобилизације Војске Србије; 
2) планови мобилизације државних органа, орга-

на аутономне покрајине и органа јединица локалне са-
моуправе; 

3) планови мобилизације привредних друштава, 
других правних лица и предузетника којима су дефи-
нисане обавезе у одбрани; 

4) планови мобилизације структура цивилне за-
штите;  

5) појединачни планови мобилизације. 
 Планови из става 1. овог члана су саставни део Пла-

на одбране Републике Србије. 
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Члан 29. 

 Планове мобилизације државних органа, органа 
аутономне покрајине, органа јединица локалне само-
управе, привредних друштава, других правних лица и 
предузетника, израђују они сами на основу извода из 
Плана одбране Републике Србије и Иницијалне ди-
рективе за планирање мобилизације. 

  Иницијалну директиву за планирање мобилизаци-
је Министарство одбране доставља организационим 
јединицама Министарства одбране, Генералштабу Вој-
ске Србије и надлежној управи Министарства одбра-
не за планирање мобилизације државних органа, ор-
гана аутономне покрајине, органа јединица локалне са-
моуправе, привредних друштава, других правних лица 
и предузетника. 

Члан 30. 

 Појединачне планове мобилизације израђују су-
бјекти мобилизације који у свом саставу немају орга-
низационе јединице, а на основу добијених извода из 
плана мобилизације. 

  Субјектима мобилизације се достављају изводи 
из планова мобилизације којима су обухваћене њихо-
ве обавезе и задаци ради припреме појединачних пла-
нова мобилизације. 

 Изводи из планова мобилизације обухватају еле-
менте из планова мобилизације који су прописани од-
редбама чл. 32. и 33. ове уредбе.  

Члан 31. 

 Појединачни планови мобилизације субјеката мо-
билизације обухватају разраду садржаја извода из пла-
нова мобилизације који су прописани одредбама чл. 32. 
и 33. ове уредбе. 

Члан 32. 

 План мобилизације државних органа, органа ауто-
номне покрајине и органа јединица локалне самоу-
праве садржи: 

1) процену услова и могућности извршења моби-
лизације; 

2) ратну организацију и систематизацију; 
3) организацију и начин пријема, преношења и са-

општавања наређења (сигнала) за извршење мобили-
зације; 

4) план руковођења мобилизацијом; 
5) организацију, начин и приоритете позивања и 

прихвата људства и ствари;  
6) логистичку подршку мобилизације; 
7) план обезбеђења производа и услуга од значаја 

за одбрану земље;  
8) мере предвиђене за извршење мобилизације. 

Члан 33. 

 План мобилизације привредних друштава, прав-
них лица и предузетника садржи: 

1) ратну организацију и систематизацију; 
2) план узбуњивања; 

3) план руковођења мобилизацијом; 
4) план позивања; 
5) мере за рад у ратном и ванредном стању који-

ма се обезбеђује вршење производне односно услуж-
не делатности, у складу са потребама утврђеним Пла-
ном одбране Републике Србије. 

3. Oрганизовање припрема мобилизације 

Члан 34.  

Организовање припрема мобилизације обухвата: 
припреме за саопштавање наређења за мобилизацију, 
припреме за позивање и прихват обвезника мобилиза-
ције, припреме за издавање − пријем ствари из скла-
дишта, припреме за превожење до мобилизацијског 
зборишта, припреме за регулисање и контролу сао-
браћаја, оспособљавање извршилаца мобилизације и 
проверавање оспособљености за извршење мобилиза-
ције. 

Члан 35.  

 За саопштавање наређења (сигнала) за мобилиза-
цију израђује се план саопштавања наређења (сигна-
ла) за мобилизацију који садржи: ко, коме, којим ре-
доследом и на који начин саопштава наређење (сиг-
нал) за мобилизацију. Тај план израђују сви субјекти 
система одбране који имају израђене и одобрене пла-
нове мобилизације и у свом саставу имају ниже орга-
низационе јединице. 

Члан 36. 

Припреме за позивање људства и давалаца ства-
ри из пописа обухватају: припрему и груписање по-
зива за мобилизацију, организовање система позива-
ња, припрему за прихват обвезника мобилизације и 
организовање превожења до мобилизацијског збори-
шта.  

Члан 37. 

 Припремама за пријем људства и давалаца ства-
ри обезбеђују се: организован и брз прихват, опрема-
ње и ангажовање обвезника мобилизације. 

Члан 38. 

Државни органи, органи аутономних покрајина, 
органи јединица локалне самоуправе, правна лица и 
предузетници позивање људства које је запослено у 
тим субјектима и којима је одређена радна обавеза, 
врше сопственим системом позивања. 

Обвезника радне обавезе који је планом попуне 
одређен да радну обавезу извршава у другом субјекту 
одбране, позива надлежни орган Министарства од-
бране. 

Члан 39. 

Ради ефикаснијег пријемa обвезника мобилизаци-
је, субјекти мобилизације могу образовати привреме-
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не органе односно тела по сопственој одлуци. Обавезе 
и задаци тих органа односно тела регулишу се планом 
мобилизације. 

Члан 40. 

Преузимање и превожење ствари до мобилиза-
цијског зборишта организују и извршавају субјекти 
мобилизације у којима су те ствари распоређене пла-
ном попуне. 

Члан 41. 

 За реализацију задатака из члана 40. ове уредбе 
могу се ангажовати јединице радне обавезе, у складу 
са законом.  

Члан 42. 

Ради обезбеђења брзог пристизања људства на мо-
билизацијско збориште, надлежни орган Министарства 
одбране може организовати њихово превожење кори-
шћењем капацитета привредних друштава, правних 
лица и предузетника, уз надокнаду. 

Члан 43.  

Регулисање и контролу саобраћаја врши Мини-
старство унутрашњих послова и Војна полиција, на 
основу захтева из планова мобилизације. 

Члан 44. 

Оспособљавање за извршење мобилизације пла-
нирају, организују и реализују сви субјекти мобилиза-
ције. 

Члан 45.  

Логистичку подршку мобилизације субјеката мо-
билизације планира надлежна организациона једини-
ца Министарства одбране. 

Члан 46. 

Провера спремности за спровођење мобилизаци-
је обухвата: 

1) планирање, организацију и усклађеност припре-
ма за мобилизацију;  

2) планове мобилизације; 
3) планове попуне људством и покретним стварима; 
4) организацију пријема, преношења и саопштава-

ња наређења за мобилизацију; 
5) организацију и рад службе позивања обвезни-

ка мобилизације; 
6) оспособљеност извршилаца мобилизације; 
7) стање логистичке подршке мобилизације. 

Члан 47. 

Проверу спремности за спровођење мобилизаци-
је врше: 

1) Инспекторат одбране – за све субјекте мобили-
зације; 

2) министар одбране или лице које он овласти – 
за државне органе, привредна друштва, правна лица 
и предузетнике; 

3) руководилац органа односно лице које он овла-
сти – за државне органе, органе аутономне покрајине 
и органе јединица локалне самоуправе; 

4) директор односно лице које он овласти – за при-
вредна друштва и правна лица, и 

5) за предузетнике – предузетник односно лице 
које он овласти. 

III. МОБИЛИЗАЦИЈА СУБЈЕКАТА 
МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

1. Мобилизација грађана 

Члан 48.  

Мобилизацијом грађани се ангажују на изврша-
вању утврђених обавеза и задатака у: 

1) командама, јединицама и установама Војске Ср-
бије; 

2) у Министарству унутрашњих послова; 
3) државним органима, органима аутономне по-

крајине и органима јединица локалне самоуправе; 
4) привредним друштвима, правним лицима и код 

предузетника којима су дефинисане обавезе Планом 
одбране Републике Србије; 

5) цивилној заштити; 
6) јединицама радне обавезе; 
7) извршавању материјалне обавезе. 
Грађани из става 1. овог члана своје обавезе из-

вршавају на основу ратног распореда који им је одре-
ђен и саопштен.  

Члан 49. 

Ратни распоред војним обвезницима у резервном 
саставу Војске Србије саопштава надлежни орган Ми-
нистарства одбране. 

Ратни распоред обвезницима мобилизације који 
имају одређену радну обавезу у државним органима, 
органима аутономне покрајине, органима јединица 
локалне самоуправе, привредним друштвима, другим 
правним лицима и код предузетника, одређује руко-
водилац, директор или оснивач, а саопштава надле-
жни орган Министарства одбране. 

Члан 50.  

Надлежни орган Министарства одбране позива 
обвезнике мобилизације за Војску Србије, државне ор-
гане, органе аутономне покрајине и органе јединица 
локалне самоуправе. 

Орган из става 1. овог члана у организовању и 
извршењу службе позивања обвезника мобилизације 
остварује сарадњу са осталим субјектима система од-
бране. 



Страна 530 – Број 42 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Четвртак, 30. октобар 2008.
 

Лица која су у радном односу и настављају са ра-
дом у државном органу, органу аутономне покрајине, 
органу јединица локалне самоуправе, привредном дру-
штву, правном лицу и код предузетника, позива слу-
жба позивања тог органа. 

2. Мобилизација јединица радне обавезе 

Члан 51.  

Јединице радне обавезе се мобилишу, организују 
и припремају за извршење радне обавезе која произ-
лази из потреба утврђених плановима мобилизације: 

1) команди, јединица и установа Војске Србије; 
2) државних органа, органа аутономне покрајине 

и јединица локалне самоуправе; 
3) привредних друштава, правних лица и преду-

зетника којима су дефинисане обавезе Планом одбра-
не Републике Србије; 

4) цивилне заштите. 
Мобилизацију из става 1. овог члана планира и 

организује надлежни орган Министарства одбране у 
сарадњи са државним органима, органима аутономне 
покрајине и органима јединица локалне самоуправе, 
привредним друштвима, правним лицима и предузет-
ницима, којима су дефинисане обавезе Планом од-
бране Републике Србије. 

3. Мобилизација ствари 

Члан 52.  

Мобилизација ствари се планира, организује и из-
вршава у оквиру извршења материјалне обавезе гра-
ђана, привредних друштава, правних лица и предузет-
ника. 

Мобилизацију из става 1. овог члана планира и 
организује надлежни орган Министарства одбране у 
сарадњи са Војском Србије, државним органима, ор-
ганима аутономне покрајине и органима јединица ло-
калне самоуправе, привредним друштвима, правним 
лицима и предузетницима, а на основу исказаних по-
треба у плановима мобилизације. 

4. Мобилизација државних органа, органа 
аутономне покрајине и органа јединица 

локалне самоуправе 

Члан 53. 

Државни органи, органи аутономне покрајине и 
органи јединица локалне самоуправе мобилизацијом 
прелазе на ратну организацију и систематизацију и 
припремају се за извршавање задатака и обавеза утвр-
ђених Планом одбране Републике Србије. 

Члан 54. 

 Планови мобилизације државних органа, органа 
аутономне покрајине и органа јединица локалне са-
моуправе припремају се у сарадњи са надлежним ор-
ганом Министарства одбране. 

Члан 55. 

Организацију и реализацију телекомуникационо-
-информатичког система за потребе државних органа 
у мобилизацији планира и организује Генералштаб 
Војске Србије. 

5. Мобилизација привредних друштава, 
правних лица и предузетника 

Члан 56. 

Привредна друштва, правна лица и предузетници 
мобилизацијом се организују и припремају за: 

1) обезбеђење производа и пружање услуга за по-
требе извршења мобилизације субјеката система од-
бране; 

2) обезбеђење производа и пружање услуга су-
бјектима система одбране за време ванредног и рат-
ног стања; 

3) извршење обавезе заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара од невојних изазо-
ва, ризика и претњи безбедности. 

 Привредна друштва, правна лица и предузетнике 
који извршавају обавезе из става 1. овог члана одре-
ђује Влада, на предлог министра одбране. 

Члан 57.  

 Планови мобилизације привредних друштава, прав-
них лица и предузетника се припремају у сарадњи са 
надлежним органом Министарства одбране. 

6. Мобилизација цивилне заштите 

Члан 58.  

Јединице цивилне заштите се мобилишу ради до-
вођења у стање спремности за предузимање мера за-
штите и спасавања од елементарних непогода, тех-
ничко-технолошких несрећа и катастрофа, последица 
тероризма, ратних и других већих несрећа. 

Члан 59. 

План мобилизације штабова и јединица цивилне 
заштите поред елемената из члана 32. ове уредбе са-
држи и: 

1) евиденцију предузећа, организација и служби 
оспособљених за заштиту и спасавање;  

2) назив органа одређеног за руковођење зашти-
том и спасавањем; 

3) спискове чланова штаба и старешина јединица 
цивилне заштите. 

Члан 60.  

Служба осматрања, обавештавања и узбуњивања 
мобилизацијом развија центре за обавештавање, осма-
трачке станице, јединице за узбуњивање и јединице 
везе ради осматрања, раног упозорења и узбуњивања 
при појави опасности од невојних изазова, ризика и 
претњи безбедности. 
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IV. ЗАДАЦИ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ЦЕНТРА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЈЕДИНИЦУ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПЛАНИРАЊУ, 

ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗВРШЕЊУ 
МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

1. Регионални центар Министарства одбране 

Члан 61. 

Регионални центар Министарства одбране плани-
ра, организује и реализује послове припремања и из-
вршења мобилизације из војне, радне и материјалне 
обавезе у зони одговорности и у вези с тим обавља и 
следеће задатке: 

1) анализира стање људског и материјалног по-
тенцијала у зони одговорности и планира њихово ра-
ционално ангажовање; 

2) обезбеђује попуну људством и стварима Вој-
ске Србије, државних органа, органа аутономне покра-
јине, органа јединица локалне самоуправе, привредних 
друштава, правних лица и предузетника, којима су де-
финисане обавезе Планом одбране Републике Србије 
на територијалном и екстериторијалном принципу; 

3) врши усклађивање припрема за извршење моби-
лизације у зони одговорности; 

4) планира, организује и извршава објављивање 
наређења за јавну мобилизацију у зони одговорности; 

5) планира, организује и спроводи позивање обве-
зника мобилизације; 

6) за време мобилизације предузима мере за бла-
говремену попуну и предлаже командама, јединица-
ма и установама Војске Србије, државним органима, 
органима аутономне покрајине, јединицама локалне 
самоуправе, привредним друштвима, правним лици-
ма и предузетницима мере из њихове надлежности; 

7) обезбеђује координацију и сарадњу са рукова-
оцима плана мобилизације за чију попуну је надле-
жан; 

8) врши припреме за пријем и преношење наре-
ђења (сигнала) за извршење мобилизације;  

9) израђује сопствени план мобилизације и обез-
беђује његово спровођење; 

10) планира, организује и изводи обуку за извр-
шење мобилизације; 

11) контролише степен реализације припрема за 
извршење мобилизације у потчињеним организацио-
ним јединицама. 

2. Центар Министарства одбране за јединицу 
локалне самоуправе 

Члан 62. 

Центар Министарства одбране за јединицу локал-
не самоуправе непосредни је носилац организације и 
реализације послова припремања и извршења моби-
лизације из војне, радне и материјалне обавезе у зони 
одговорности и у вези с тим обавља и следеће задатке: 

1) води евиденцију и ажурира податке о свим об-
везницима мобилизације у зони одговорности; 

2) реализује планове попуне људством и стварима 
за све субјекте система одбране у зони одговорности; 

3) планира, организује и обезбеђује благовремено 
позивање обвезника мобилизације; 

4) анализира квантитет и квалитет попуне, предла-
же и предузима мере за њено побољшање; 

5) непосредно сарађује са свим субјектима систе-
ма одбране у зони одговорности на задацима припре-
мања и извршења мобилизације; 

6) формира привремене саставе ако су предвиђени 
плановима мобилизације; 

7) израђује сопствени план мобилизације и обезбе-
ђује његово спровођење; 

8) планира, организује и изводи обуку за изврше-
ње мобилизације; 

9) извршава и друге задатке које му одреди Реги-
онални центар Министарства одбране, као и задатке 
који произлазе из његове надлежности. 

Члан 63. 

При извршавању задатака из одредаба чл. 61. и 62. 
ове уредбе, приоритет имају ратне јединице Војске Ср-
бије. 

Члан 64. 

 Министар одбране донеће упутство о поступању 
регионалних центара Министарства одбране и цента-
ра Министарства одбране за јединицу локалне самоу-
праве у припреми и извршењу мобилизације субјека-
та система одбране. 

V. ИЗВРШЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 65. 

Почетак јавне мобилизације рачуна се од тренут-
ка (дан и час) јавног објављивања наређења односно 
позива за мобилизацију, а почетак мобилизације – по-
јединачним позивањем од тренутка (дан и час) одре-
ђеног за почетак мобилизације у наређењу односно 
одлуци за извршење мобилизације. 

Члан 66. 

Обвезницима мобилизације наређење за мобили-
зацију се преноси мобилизацијским позивом који им 
уручује надлежни орган Министарства одбране преко 
система позивања. 

Државни органи, органи аутономне покрајине, ор-
гани јединица локалне самоуправе, привредна дру-
штва, правна лица и предузетници, позивање запо-
слених врше организацијом сопственог система по-
зивања. 

Члан 67. 

Наређење за мобилизацију се преноси системом 
оперативног дежурства преко Оперативног центра си-
стема одбране. 
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Наређење (сигнал) за општу мобилизацију грађа-
на преноси и служба осматрања, обавештавања и уз-
буњивања. 

Члан 68. 

Одлуку за извршење мобилизације у државном ор-
гану, органу аутономне покрајине и јединици локал-
не самоуправе доноси руководилац тог органа одно-
сно лице које је он овластио.  

Одлуку за извршење мобилизације у привредном 
друштву, правном лицу и код предузетника, којима 
су дефинисане обавезе у одбрани, доноси директор, 
односно предузетник или лица која они овласте, а на 
основу акта надлежног органа Министарства одбране. 

 Члан 69. 

Одлуком за извршење мобилизације дефинишу се: 
1) услови извршења мобилизације; 
2) време почетка и завршетка мобилизације; 
3) састави који се мобилишу; 
4) задаци у току извршења мобилизације; 
5) одговорна лица; 
6) поступак са документима плана мобилизације; 
7) извештавање о току мобилизације; 
8) друга питања. 

Члан 70.  

Извршиоци мобилизације о наређењу односно од-
луци за извршење мобилизације обавештавају се не-
посредно уручивањем писаног наређења односно од-
луке за извршење мобилизације.  

Члан 71.  

Након пријема наређења за мобилизацију, обве-
зници мобилизације поступају на начин и према ре-
доследу радњи које су им дефинисане појединачним 
плановима мобилизације. 

Члан 72.  

Приоритет у позивању имају обвезници мобили-
зације распоређени у Војску Србије, привредна дру-
штва и друга правна лица која имају утврђене обаве-
зе за извршење мобилизације Војске Србије, а затим 
остали субјекти мобилизације, сходно плану мобили-
зације.  

Члан 73.  

Министарство одбране прати ток извршења мо-
билизације и извештава Владу и председника Репу-
блике о извршењу мобилизације и предлаже им мере 
из његове надлежности. 

Члан 74. 

Извршење мобилизације прате: 
1) Министарство одбране – за државне органе, 

органе аутономне покрајине, јединице локалне само-
управе, привредна друштва, правна лица и предузет-
нике; 

2) Генералштаб Војске Србије – за ратне једини-
це Војске Србије. 

Члан 75. 

Извршиоци мобилизације у време дефинисано пла-
новима мобилизације извештавају о одзиву позваних 
обвезника мобилизације, појавама које негативно ути-
чу на извршење мобилизације и о завршеној мобили-
зацији. 

Члан 76.  

Ако се позиву односно наређењу за мобилизацију 
не одазове планирани број обвезника мобилизације, 
надлежни орган Министарства одбране наређује по-
новно позивање, уз упозорење о примени привођења 
због неодазивања позиву за мобилизацију.  

Ако се обвезник мобилизације после упозорења о 
примени привођења не одазове на позив за мобилиза-
цију, надлежни орган Министарства одбране у управ-
ном поступку донеће закључак о привођењу. 

Привођење из става 2. овог члана врше органи 
Министарства унутрашњих послова у складу са Зако-
ном о полицији. 

Члан 77.  

Логистичку подршку мобилизације Министарства 
одбране планира и реализује Генералштаб Војске Ср-
бије, по захтевима организационих јединица Мини-
старства одбране. 

Члан 78.  

Обвезнику мобилизације врши се исплата свих тро-
шкова превоза у вези са одзивом на мобилизацију. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 79.  

Субјекти мобилизације израдиће планове моби-
лизације у складу са овом уредбом, у року од шест 
месеци од дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

Члан 80.  

Спровођење мобилизације Министарства унутра-
шњих послова извршава се према Закону о полицији. 

Члан 81. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 
важе:  

1) Уредба о мобилизацији („Службени лист СРЈ“, 
број 35/97), осим Поглавља II. ОРГАНИЗАЦИЈА МО-
БИЛИЗАЦИЈЕ, 2. Мобилизација Војске (чл. 10, 11. и 
12) до доношења Правила о мобилизацији Војске Ср-
бије; 

2) Инструкција о припреми и извршењу мобили-
зације државних органа, предузећа и других правних 
лица и јединица Савезног министарства за одбрану 
(„Службени војни лист“, број 14/98).  
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Члан 82. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

05 број 110-4315/2008  
У Београду, 23. октобра 2008. године 

Влада 
Први потпредседник Владе – 
заменик председника Владе, 

Ивица Дачић, с. р. 

928. 
На основу члана 50. став 3. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05 и 62/06) и члана 106. став 2. Закона о 
одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07), мини-
стар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕ-
ЊИМА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИ-
МА, НАБАВКУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И УСЛУГА И 
РАСПОЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА НА 
КОРИШЋЕЊУ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ 

1. У Одлуци о овлашћењима за располагање нов-
чаним средствима, набавку покретних ствари и услу-
га и располагање покретним стварима на коришћењу 
у Министарству одбране и Војсци Србије и Црне Го-
ре („Службени војни лист“, бр. 21/05), у тачки 3. ре-
чи: „материјално-финансијски орган (у даљем тексту: 
МФО IV) степена“ и речи: „МФО IV степена“ заме-
њују се речима: „корисник средстава“, у одговарају-
ћем падежу“. 

2. У тачки 4. став 1. на крају алинеје под е) тачка 
се замењује тачком и запетом. 

После алинеје под е) додаје се алинеја под ж) ко-
ја гласи: 

„ж) услуга телекомуникација (телефонских при-
кључака са јавне АТЦ, ИСДН, АДСЛ, услуге Интер-
нета, мобилне телефоније, сателитска веза и друго), а 
које су регулисане Законом о телекомуникацијама, уз 
сагласност организационе јединице Генералштаба Вој-
ске Србије надлежне за телекомуникацију и инфор-
матику.“ 

3. У наслову и тексту Одлуке речи: „Војска Срби-
је и Црне Горе“ замењују се речима: „Војска Србије“, 
у одговарајућем падежу. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 57 
28. октобра 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

929. 
На основу члана 23. став 2. Закона државној упра-

ви („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), а у ве-
зи са чланом 42. Правилника о накнади путних и дру-
гих трошкова у Војсци Србије (пов. број 2979-8 од 
26. марта 2008. године и пов. брoj 2979-40 од 14. маја 
2008. године), министар одбране доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ДНЕВ-
НИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ И ВРЕДНОСТИ 
БОДА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗБОГ ОДВОЈЕНОГ ЖИВОТА ОД ПОРОДИЦЕ И 
НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ЗАКУП СТАНА 

1. У Решењу о утврђивању износа дневнице за слу-
жбено путовање и вредности бода за обрачунавање 
накнаде трошкова због одвојеног живота од породи-
це и накнаде дела трошкова за закуп стана („Службе-
ни војни лист“, бр. 14/08, 18/08, 21/08, 23/08, 28/08, 
30/08, 35/08 и 38/08) тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Дневница за службено путовање утврђује се 
од 1. новембра 2008. године у износу од 2.191,85 ди-
нара.“ 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Р.в.п. бр. 58 
28. октобра 2008. године 

Београд 
Министар одбране 

Драган Шутановац, с. р. 

930. 
Н А Р Е Д Б А број 1-437 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин артиљеријског старијег водника прве класе 
старији водник 
МЛАДЕНОВИЋ Синише НЕНАД. Унапређује се са да-
ном 3. августа 2008. године; 

у чин поморског потпуковника 
капетан корвете 
НОВАКОВИЋ Недељка СЛОБОДАН. Унапређује се 
са даном 10. августа 2008. године; 

у чин санитетског капетана 
поручник 
ДОБРОСАВЉЕВИЋ Јована ЖИВАДИН. Унапређује 
се са даном 21. августа 2008. године; 
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у чин старијег водника прве класе саобраћајне 
службе 
старији водник 
СТАНИЋ Радише ДАНИЕЛ. Унапређује се са даном 
17. априла 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

931. 
Н А Р Е Д Б А број 1-469 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин интендантског капетана 
поручник 
ПАЈИЋ Драгана ВЛАДА. Унапређује се са даном 10. 
септембра 2008. године; 

у чин потпуковника правне службе 
мајор 
АРСИЋ Милована ДРАГАН. Унапређује се са даном 
28. августа 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

932. 
Н А Р Е Д Б А број 1-478 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 19. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  

у чин потпуковника авијације 
мајор 
ЈЕНАЧКОВИЋ Михаила ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 3. септембра 2008. године; 

у чин капетана финансијске службе 
поручник 
ИЛИЋ Љубомира ИВАН. Унапређује се са даном 12. 
септембра 2008. године. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

933. 
Н А Р Е Д Б А број 1-324 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 7. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

старијем воднику прве класе службе информатике 
КНЕЖЕВИЋ Стевана АЉОШИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

934. 
Н А Р Е Д Б А број 1-326 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 8. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковницима техничке службе КоВ: 
ЈЕВТИЋ Драгоја МИОДРАГУ, 
ЛУКОВИЋ Тодосија ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

935. 
Н А Р Е Д Б А број 1-344 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 14. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пуковнику службе информатике 
ВИЛОТИЋ Борисава АЛЕКСАНДРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

936. 
Н А Р Е Д Б А број 1-345 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику саобраћајне службе 
ЛАТИНОВИЋ Рајка ДУШКУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

937. 
Н А Р Е Д Б А број 1-346 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 15. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском старијем воднику прве класе 
ЖИВКОВ Живе СЛОБОДАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

938. 
Н А Р Е Д Б А број 1-350 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 16. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 
ЖИВКОВИЋ Слободана СЛАВИШИ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

939. 
Н А Р Е Д Б А број 1-359 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском пуковнику 
ПАУНИЋ Томислава ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

940. 
Н А Р Е Д Б А број 1-361 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 28. ЈУЛА 2008. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе артиљеријско-ракетних је-
диница ПВО 
ЈОВАНОВИЋ Александра ТИХОМИРУ. 

Министар одбране 
Драган Шутановац, с. р. 

941. 
Н А Р Е Д Б А број 357-8 

КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ 
ОД 11. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ 

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о односима у служби у Вој-
сци Србије („Службени војни лист“, бр. 1/08) 

у н а п р е ђ у ј у  с е  
у чин заставника везе 
старији водник прве класе 
ТОМИЋ Јордана ГОРАН. Унапређује се са даном 28. 
јула 2008. године; 
у чин ваздухопловнотехничког заставника 
старији водник прве класе 
ВАРЕВАЦ Драгомира ДАРКО. Унапређује се са даном 
21. априла 2008. године; 
у чин интендантског заставника 
старији водник прве класе 
АЈЕТИ Зећира ШАЋИР. Унапређује се са даном 11. 
априла 2008. године. 

К о м а н д а н т  
генерал-мајор 

Љубиша Диковић, с. р. 
942. 

У вези са применом одредаба члана 40. ст. 3. и 4. 
и члана 41. став 2. тачка 2. Правилника о накнади 
путних и других трошкова у Војсци Србије (пов. број 
2979-8 од 26. марта 2008. године и пов. број 2979-40 
од 14. маја 2008. године), Управа за кадрове Сектора 
за људске ресурсе Министарства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених одредаба 
Правилника о накнади путних и других трошкова у Вој-
сци Србије од 1. октобра 2008. године износи 46.015,00 
динара. 

Број 11271-1 
23. октобра 2008. године 

Београд 

943. 
У вези са применом одредбе члана 5. Уредбе о 

остваривању права на једнократну новчану помоћ, 
оспособљавању брачног друга и о накнади за школо-
вање деце војног лица („Службени лист СРЈ“, бр. 69/99 
и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05), члана 6. Уредбе о 
начину и условима остваривања права на пензијско и 
инвалидско осигурање и на накнаду због престанка за-
послења брачног друга професионалног официра, одно-
сно професионалног подофицира („Службени лист 
СРЈ“, бр. 21/00 и „Службени лист СЦГ“, бр. 4/05 и 
37/05) и члана 7. Правилника о условима и начину сти-
пендирања студената и ученика за потребе Војске 
Србије и о новчаној помоћи за настављање школова-
ња („Службени војни лист“, бр. 19/00, 29/04 и 32/06), 
Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Мини-
старства одбране даје 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обрачунски основ за примену наведених прописа 
од 1. октобра 2008. године износи 31.489,00 динара 
(нето износ). 

Број 11270-1 
23. октобра 2008. године 

Београд 
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