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380. 

На основу члана 35. став 5. Закона о научноистра-
живачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 
110/05, 50/06 и 18/10), а у вези са чланом 129. став 1. За-
кона о војним школама и војним научноистраживач-
ким установама („Службени лист СРЈ“, бр. 80/94, 
85/94 – исправка, 74/99 и „Службени лист СЦГ“, број 
44/05) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У1 
о изменама Уредбе о оснивању Института 

за стратегијска истраживања 
Члан 1. 

У Уредби о оснивању Института за стратегијска 
истраживања („Службени лист СРЈ“, број 53/00 и 
„Службени гласник РС“, број 81/11), члан 2. мења се 
и гласи: 

„Члан 2. 

Институт за стратегијска истраживања је војна на-
учна установа која обавља научноистраживачку делат-
ност за потребе одбране на пољу друштвених и хума-
нистичких наука у више научних области: менаџмент, 
политичке науке, социологија, психологија, економија, 
историја и других области под условима прописаним 
законом.“ 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 

У научноистраживачком раду Институт за стра-
тегијска истраживања обавља следеће задатке: 

1) применом научних метода истражује теоријска 
и практична питања из области безбедности и одбра-
не Републике Србије; 

2) научним приступом истражује процесе и чини-
оце у међународним односима од којих зависи без-
бедност и међународни положај Републике Србије; 
__________ 

1 Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 95 од 
20. новембра 2015. године. 

3) користећи научни приступ анализира искуства 
из постојећих кризних жаришта од значаја за безбед-
ност и одбрану Републике Србије; 

4) научним методама истражује савремене обли-
ке угрожавања безбедности Републике Србије; 

5) користећи научни приступ анализира стратегиј-
ска и доктринарна документа Републике Србије и 
других држава и међународних организација од инте-
реса за систем одбране; 

6) истражује организацију и основне принципе мо-
деловања и уређења војске и система одбране приме-
ном савремених научних метода;  

7) истражује економске, социолошке, психолошке 
и друге аспекте функционисања система одбране и 
војне организације; 

8) истражује историју српске и југословенске вој-
ске у XIX и ХХ веку; 

9) организује рецензије научних радова из Инсти-
тута за стратегијска истраживања и по захтеву учествује 
у рецензијама научних радова из области безбедно-
сти, одбране и војне историје; 

10) оспособљава кадар Института за стратегијска 
истраживања за научноистраживачку делатност; 

11) учествује и сарађује у научноистраживачким про-
јектима и активностима са другим институцијама у 
земљи и иностранству; 

12) припрема и реализује научне и стручне скупо-
ве из области безбедности, одбране и војне историје; 

13) припрема и објављује резултате научноистражи-
вачког рада кроз периодичне и друге научне публика-
ције; 

14) реализује и друге задатке од значаја за систем 
одбране.“ 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
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381. 
На основу члана 16. став 1. Закона о заштити уз-

буњивача („Службени гласник РС“, број 128/14), ми-
нистар одбране доноси  

П Р А В И Л Н И К  
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак унутра-
шњег узбуњивања који се спроводи на основу инфор-
мације запослених, односно других радно ангажованих 
лица на пословима из делокруга Министарства одбра-
не и Војске Србије. 

Члан 2.  

Поједини појмови који се користе у овом правил-
нику имају следеће значење: 

1) узбуњивање је откривање информације о кр-
шењу прописа, кршењу људских права, вршењу јав-
ног овлашћења противно сврси због које је поверено, 
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, жи-
вотну средину, као и ради спречавања штете великих 
размера;   

2) унутрашње узбуњивање је откривање инфор-
мације надлежном органу Министарства одбране или 
Војске Србије;  

3) узбуњивач је физичко лице које изврши узбу-
њивање у вези са својим радним ангажовањем, поступ-
ком запошљавања, коришћењем услуга државних и дру-
гих органа, носилаца јавних овлашћења или војних 
служби, пословном сарадњом и правом власништва на 
средствима посебне намене у привредном друштву ре-
гистрованом за вршење војних делатности;  

4) послодавац у име Републике Србије, Министар-
ства одбране је министар одбране;  

5) одговорно лице је лице у Министарству одбра-
не, Војсци Србије или војној установи образованој са 
статусом правног лица чији је оснивач Влада коме су 
поверени одређени послови који се односе на упра-
вљање, пословање или процес рада односно које вр-
ши одређене руководеће дужности;  

6) радно ангажовање је служба у Војсци Србије, 
радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вр-
шење функције, као и сваки други фактички рад за по-
требе Министарства одбране, Војске Србије или вој-
не установе чији је оснивач Влада;  

7) овлашћено лице је лице које је одлуком ми-
нистра одбране одређено да прима информације и во-
ди поступак у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

8) штетна радња је свако чињење или нечињење 
у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу 
које има право на заштиту као узбуњивач угрожава 
или повређује право, односно којим се та лица ставља-
ју у неповољнији положај. 

II. ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

Члан 3. 

Лица у саставу Министарства одбране овлашћена 
за пријем информација и вођење поступка у вези са 
унутрашњим узбуњивањем у обавези су да без одла-
гања поступе по информацији у вези са унутрашњим 
узбуњивањем и предузму мере прописане одредбама 
овог правилника. 

Поступак у вези са унутрашњим узбуњивањем мо-
ра се водити без одуговлачења, али тако да се приба-
ве сви докази потребни за правилно и потпуно утвр-
ђивање чињеничног стања. 

Покретање поступка  

Члан 4.  

Поступак унутрашњег узбуњивања започиње мо-
ментом достављања информације у вези са унутра-
шњим узбуњивањем послодавцу односно непосредно 
овлашћеном лицу.  

Овлашћено лице може покренути поступак из става 1. 
овог члана, уколико је у питању штетна радња за коју 
је узбуњивач сазнао у року од једне године пре по-
кретања поступка унутрашњег узбуњивања, а од чи-
јег извршења није протекло десет година.  

Достављање информације  

Члан 5.  

Достављање информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем врши се писмено или усмено.  

Писмено достављање информације у вези са уну-
трашњим узбуњивањем може се учинити непосредном 
предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим 
узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, 
као и електронском поштом, на и-маил овлашћеног ли-
ца, уколико постоје техничке могућности.  

Као време пријема обичне пошиљке сматра се 
датум пријема пошиљке код послодавца. 

Уколико се достављање писмена о информацији 
у вези са унутрашњим узбуњивањем врши препору-
ченом пошиљком, као датум пријема сматра се датум 
предаје пошиљке пошти.  

Ако је поднесак упућен електронском поштом, 
као време подношења сматра се време које је назна-
чено у потврди о пријему електронске поште. 

Обичне и препоручене пошиљке на којима је озна-
чено да се упућују лицу овлашћеном за пријем ин-
формације и вођење поступка у вези са унутрашњим 
узбуњивањем код послодавца или на којима је ви-
дљиво на омоту да је у питању информација у вези са 
унутрашњим узбуњивањем може да отвори само овла-
шћено лице.  
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Потврда о пријему информације  

Члан 6.  

Уколико се достављање информације у вези са 
унутрашњим узбуњивањем врши непосредном преда-
јом писмена овлашћеном лицу издаје се потврда о 
пријему информације у вези са унутрашњим узбуњи-
вањем.   

Потврда о пријему информације у вези са унутра-
шњим узбуњивањем треба да садржи:  

1) кратак опис чињеничног стања о информацији 
у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

2) време, место и начин достављања информаци-
је у вези са унутрашњим узбуњивањем;  

3) број и опис прилога поднетих уз информацију 
о унутрашњем узбуњивању;  

4) податке о томе да ли узбуњивач жели да пода-
ци о његовом идентитету не буду откривени;  

5) податке о послодавцу;  
6) потпис овлашћеног лица оверен службеним пе-

чатом.  
Потврда о пријему информације у вези са унутра-

шњим узбуњивањем може да садржи потпис узбуњи-
вача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.  

Записник о усмено достављеној информацији  

Члан 7.  

У случају да се информација у вези са унутрашњим 
узбуњивањем доставља усмено сачињава се записник. 

Записник садржи:  
1) податке о послодавцу и лицу које саставља за-

писник;  
2) време и место састављања записника;  
3) уколико се узбуњивач сагласи може да садржи 

и податке о узбуњивачу;  
4) опис чињеничног стања о информацији у вези 

са унутрашњим узбуњивањем, податке о времену, ме-
сту и начину кршења прописа, кршења људских пра-
ва, вршењу јавних овлашћења противно сврси због ко-
је је поверено, опасности по живот, здравље, безбед-
ност, животну средину, указивање на могућност на-
станка штете великих размера и друго;  

5) примедбе узбуњивача на садржај записника или 
изјава да нема примедби на записник, односно да се у 
потпуности слаже са његовом садржином;  

6) потпис узбуњивача уколико се узбуњивач са-
гласи; 

7) потпис овлашћеног лица оверен службеним пе-
чатом.  

Поступање по информацији  

Члан 8.  

Овлашћено лице у обавези је да пре узимања из-
јаве по информацијама у вези са унутрашњим узбу-
њивањем упозна узбуњивача са правима прописаним 
Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту: За-

кон), а нарочито да не мора откривати свој иденти-
тет, односно да не мора потписати записник о усмено 
достављеној информацији у вези са унутрашњим уз-
буњивањем.  

Члан 9.  

Послодавац и овлашћено лице у обавези су да по-
ступају и по анонимним обавештењима у вези са уну-
трашњим узбуњивањем. 

Послодавац не сме предузимати мере ради откри-
вања идентитета анонимног узбуњивача.  

Члан 10. 

Након пријема информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем, овлашћено лице у обавези је да по њој 
поступи без одлагања, а најкасније у року од 15 дана 
од дана пријема информације.  

Ради провере информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем, овлашћено лице предузима одговара-
јуће радње о чему обавештава послодавца и узбуњи-
вача.  

Овлашћено лице, у оквиру поступка који спрово-
ди по информацији у вези са унутрашњим узбуњива-
њем, може саслушавати друга лица на које је указао 
узбуњивач или за која се у поступку утврди да могу 
имати одређена сазнања о штетној радњи, вршити про-
веру веродостојности документације коју је прило-
жио узбуњивач, прибављати другу неопходну доку-
ментацију, тражити став и мишљење лица одговара-
јуће стручности у вези са прибављеним информација-
ма, односно документацијом, као и предузимати дру-
ге неопходне радње ради правилног и потпуног утвр-
ђивања чињеничног стања. 

Послодавац је у обавези да овлашћеном лицу омо-
гући да несметано изврши проверу примљене инфор-
мације у вези са унутрашњим узбуњивањем.  

Члан 11.  

Ради провере информације у вези са унутрашњим 
узбуњивањем, овлашћено лице може узимати изјаве 
од других лица, о чему се сачињава записник који са-
држи:  

1) податке о послодавцу и лицу које саставља за-
писник;  

2) време и место састављања записника;  
3) податке о лицима од којих се узима изјава;  
4) текст изјаве;  
5) евентуалне примедбе на садржај записника; 
6) потпис лица од кога се узима изјава; 
7) потпис овлашћеног лица оверен службеним пе-

чатом.  

Информисање узбуњивача  

Члан 12.  

На захтев узбуњивача, овлашћено лице је у обавези 
да му пружи обавештење о току поступка и предузе-
тим радњама које се односе на примљену информа-
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цију у вези са унутрашњим узбуњивањем, да му омо-
гући да присуствује радњама у овом поступку, као и 
да изврши увид у списе предмета. 

Овлашћено лице је у обавези да обавести узбу-
њивача о исходу поступка у вези са информацијом о 
унутрашњем узбуњивању, најкасније у року од 15 да-
на од дана окончања поступка.  

Извештај о спроведеном поступку у вези са 
информацијом о унутрашњем узбуњивању 

Члан 13.  

По окончању поступка спроведеног у вези са ин-
формацијом о унутрашњем узбуњивању, овлашћено 
лице сачињава извештај о предузетим радњама и пред-
лаже мере ради отклањања уочених неправилности и 
последица штетне радње насталих у вези са унутра-
шњим узбуњивањем.  

Члан 14.  

Извештај о предузетим радњама у поступку о ин-
формацији у вези са унутрашњим узбуњивањем из чла-
на 13. овог правилника доставља се послодавцу и узбу-
њивачу у року од 15 дана од дана окончања поступка.  

Извештај о предузетим радњама у поступку о ин-
формацији у вези са унутрашњим узбуњивањем тре-
ба да садржи:  

1) време, место и начин пријема информације у 
вези са унутрашњим узбуњивањем;  

2) опис радњи које су предузете ради провере ин-
формације у вези са унутрашњим узбуњивањем, а уко-
лико су у поступку узете изјаве других лица, њихова 
имена, датум узимања и кратак садржај изјаве;  

3) шта је у поступку утврђено, односно да ли из 
утврђеног чињеничног стања произилазе неправилно-
сти и штетне радње на које узбуњивач указује, као и да 
ли су наступиле штетне последице;  

4) потпис овлашћеног лица оверен службеним пе-
чатом.  

Члан 15. 

Узбуњивач се може изјаснити о извештају о преду-
зетим радњама у поступку о информацији у вези са 
унутрашњим узбуњивањем у року од 8 дана од дана 
пријема извештаја.  

Предлагање мера  

Члан 16.  

Уколико су у поступку по информацији у вези са 
унутрашњим узбуњивањем утврђене неправилности 
или штетне радње, односно штетне последице на које 
узбуњивач указује, извештај из члана 13. овог пра-
вилника треба да садржи и предлог мера овлашћеног 
лица за њихово отклањање.  

Полазећи од мера које је овлашћено лице предложи-
ло у извештају из члана 13. овог правилника, послода-
вац у складу са својим овлашћењима налаже преду-зи-
мање неопходних мера ради обуставе утврђене штет-
не радње и отклањања њених последица. 

Узбуњивање ако су у информацији садржани 
тајни подаци  

Члан 17.  

У случају да информација у вези са унутрашњим 
узбуњивањем садржи тајне податке, сходно прописи-
ма који уређују тајност података, узбуњивач је дужан 
да поступа у складу са одредбама Закона.  

III. ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА  

Члан 18.  

Послодавац је у обавези да у складу са Законом 
обезбеди заштиту лицу које је иницирало поступак 
унутрашњег узбуњивања. 

Право на заштиту има и узбуњивач на основу чије 
информације је спроведен поступак у којем је утвр-
ђено да нема неправилности или штетних радњи, са-
мо уколико је на основу расположивих података у исти-
нитост такве информације могло поверовати лице са 
просечним знањем и искуством које има и узбуњи-
вач. 

Право на заштиту од узбуњивања има и повезано 
лице, уколико учини вероватним да је према њему преду-
зета штетна радња због повезаности са узбуњивачем, 
као и лице које учини вероватним да је према њему 
предузета штетна радња због тога што је погрешно 
закључено да је оно узбуњивач. 

Послодавац, овлашћено лице али и свако друго ли-
це које сазна податке из поступка који се води у вези 
са унутрашњим узбуњивањем у обавези су да штите 
податке о личности узбуњивача, осим ако се узбуњи-
вач не сагласи са њиховим откривањем, а у складу са 
законом који уређује заштиту података о личности.  

У случајевима наношења штете због узбуњивања, 
узбуњивач има право на накнаду штете, у складу са од-
редбама Закона.  

IV. ЗАВРШНE ОДРЕДБЕ  

Члан 19.  

Овај правилник објављује се на огласној табли у 
организационим јединицама Министарства одбране и 
Генералштаба Војске Србије, командама, јединицама 
и установама Војске Србије, органима управе у са-
ставу Министарства одбране и војним јединицама и 
војним установама Министарства одбране, као и на 
званичној Интернет страници Министарства одбране. 

Члан 20.  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1773-27  
У Београду, 4. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р.
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382. 
На основу члана 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14), министaр 

одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Као овлашћено лице за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњива-
њем у Министарству одбране и Војсци Србије одређујем Јелену Газдић Матијевић, број телефона 064/8329-321, 
адреса Београд, ул. Бирчанинова бр. 5, и-маил адреса: jelena.gazdic@mod.gov.rs. 

2. Ову одлуку истаћи на огласну таблу у организационим јединицама Министарства одбране и Генерал-
штаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије, органима управе у саставу Мини-
старства одбране и војним јединицама и војним установама Министарства одбране. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1773-24  
У Београду, 4. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

 
383. 

У К А З  број 1-17 
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 

ОД 6. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Ср-
бије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17. 
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

бригадном генералу 
СЛАДАКОВИЋ Милинка ДРАГОСЛАВУ. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

384. 
У К А З  број 1-18 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 
ОД 19. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон и 10/15) 

п р о и з в о д и  с е  

КАДЕТ CXXXVI КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ 
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

у чин потпоручника телекомуникација 
СТОЈАНОВИЋ Ивана СТЕФАН. Производи се са да-
ном 13. октобра 2015. године. 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р. 

385. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-416 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон и 10/15) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

санитетском потпуковнику 
СТОЈИЉКОВИЋ Бојка ВЛАДИМИРУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

386. 
Н А Р Е Д Б А  број 241-992 

НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ОД 27. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 19. став 2. тачка 4. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 
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в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј е  

у чин заставника артиљеријско-ракетних јединица 
за противваздухопловна дејства 

старији водник прве класе 
ЖИВКОВИЋ Зорана ВЛАДИМИР. Унапређује се са да-
ном 24. децембра 2015. године. 

Н а ч е л н и к  
генерал 

Љубиша Диковић, с. р. 

387. 
Н А Р Е Д Б А број 263-2 

НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО- 
-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ (Ј-2) 

ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОД 16. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2. алинеја 4. Одлуке о преношењу 
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим 
односима у служби у Војсци Србије („Службени војни 
лист“, број 39/09) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

поручнику јединица за електронска дејства 

ФЕЈСОВ Марка НИКОЛИ. 

Н а ч е л н и к  
бригадни генерал 

Илија Тодоров, с. р. 
388. 

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да 
се у Наредби министра одбране број 15-18 од 14. сеп-
тембра 2015. године („Службени војни лист“, број 30/15) 
поткрала грешка па се, на основу члана 14. Правилни-
ка о начину објављивања прописа у „Службеном војном 
листу“ („Службени војни лист“, број 19/10) даје 

И С П Р А В К А  

У Наредби министра одбране број 15-18 од 14. 
септембра 2015. године која се односи на доделу војних 
спомен-медаља („Службени војни лист“, број 30/15), 
уместо речи: „ОД 14. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ“ 
треба да стоје речи: „ОД 14. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ“. 

Из Правне управе Секретаријата 
Министарства одбране

 

389. 
Републички завод за статистику објављује 

П О Д А Т К Е2 
о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом 

исплаћеним у октобру 2015. године 

Република Србија                                                                                                                                                    РСД 

 Зараде Номинални индекс 

Х 2015  
Х 2015 I–Х 2015 

IХ 2015 

Просечна зарада 60.767 60.222 100,4 

Просечна зарада без пореза и доприноса 44.124 43.764 100,5 

Директор, 
др Миладин Ковачевић, с. р. 

 

__________ 
2 Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 97 од 28. новембра 2015. године. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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