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1. 

На основу члана 56. Закона о Војнобезбедносној 
агенцији и Војнообавештајној агенцији („Службени 
гласник РС“, бр. 88/09, 55/12 – УС и 17/13), министар 
одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ ГЕНЕРАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

1. Уводна одредба 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се начин извршавања 
послова и задатака Генералног инспектора у вези са вр-
шењем надзора рада Војнобезбедносне агенције (у да-
љем тексту: ВБА) и Војнообавештајне агенције (у да-
љем тексту: ВОА). 

2. Начин извршавања послова и задатака 

Члан 2. 

Генерални инспектор у складу са Законом о Вој-
нобезбедносној агенцији и Војнообавештајној аген-
цији (у даљем тексту: Закон): 

1) надзире примену начела политичке, идеолошке 
и интересне неутралности у раду ВБА и ВОА и њихо-
вих припадника; 

2) надзире законитост примене посебних посту-
пака и мера за тајно прикупљање података; 

3) надзире законитост трошења буџетских и дру-
гих средстава за рад; 

4) даје мишљење на нацрте закона, других пропи-
са и општих аката из надлежности ВБА и ВОА; 

5) утврђује чињенице о уоченим незаконитостима 
или неправилностима у раду ВБА и ВОА и њихових при-
падника; 

6) подноси извештај министру одбране о резулта-
тима надзора са предлогом мера. 

Члан 3. 

У извршавању послова и задатака, Генерални ин-
спектор поступа у складу са Уставом, Законом и овим 
правилником. 

Члан 4. 

У извршавању послова и задатака из члана 2. овог 
правилника, Генерални инспектор: 

1) остварује увид у списе, документацију, евиден-
ције, збирке и регистре података ВБА односно ВОА, 
у складу са законом и другим прописима и актима; 

2) остварује увид у службене просторије које ВБА 
односно ВОА користи у свом раду; 

3) обавља службене разговоре и узима писане из-
јаве од припадника ВБА односно припадника ВОА без 
присуства руководилаца или сачињава службене бе-
лешке о обављеном службеном разговору с њима; 

4) обавља службене разговоре и узима писане из-
јаве од других лица или сачињава службене белешке 
о обављеном службеном разговору с њима. 

Уз писани пристанак лица са којим се разговор оба-
вља, разговор се може звучно и визуелно забележити. 
Снимљени материјал се евидентира, употребљава, чу-
ва, штити и уништава у складу са законом којим се уре-
ђује тајност података и законом којим се уређује за-
штита података о личности, као и другим прописима.   

Члан 5. 

Генерални инспектор припрема и израђује Годи-
шњи план рада који одобрава министар одбране. 

Члан 6.  

Генерални инспектор поступа у складу са Годишњим 
планом рада, по налогу министра одбране или по соп-
ственој иницијативи. 

Генерални инспектор може поступати по сопстве-
ној иницијативи: на основу притужби грађана, на осно-
ву обавештења и сазнања добијених из других извора, 
као и на основу непосредног обраћања припадника ВБА 
односно припадника ВОА, у случајевима и под усло-
вима предвиђеним Законом. 

Члан 7. 

Послове из своје надлежности који нису обухва-
ћени Годишњим планом рада Генерални инспектор из-
вршава по налогу министра одбране или по сопственој 
иницијативи, када може вршити и ванредни надзор. 
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Пре редовног или ванредног надзора, Генерални ин-
спектор писаним путем обавештава директора ВБА од-
носно директора ВОА о разлозима и предмету надзо-
ра, објектима и просторијама у које ће остварити увид, 
као и о припадницима ВБА односно припадницима 
ВОА са којима ће тим поводом обавити службени раз-
говор. 

Члан 8. 

Од ВБА односно ВОА, Генерални инспектор не 
може тражити тајне податке о: 

1) идентитету садашњих и бивших сарадника ВБА 
односно ВОА; 

2) идентитету припадника ВБА односно припад-
ника ВОА са прикривеним идентитетом. 

Тајне податке о акцијама које су у току, Генерални 
инспектор може тражити само по налогу министра од-
бране. 

У предузимању мера из своје надлежности, Гене-
рални инспектор не може утицати на акције ВБА од-
носно ВОА које су у току или угрожавати тајност ак-
ција. 

Ако постоји опасност да би поступање по захтеву 
Генералног инспектора онемогућило или битно отежа-
ло рад ВБА односно ВОА, или угрозило живот и здра-
вље припадника ВБА односно припадника ВОА, ди-
ректор ВБА односно директор ВОА обуставља поступа-
ње по овом захтеву, о чему одмах обавештава Генерал-
ног инспектора. 

О даљем поступању ВБА односно ВОА одлучује 
министар одбране, на основу образложеног предлога 
Генералног инспектора. 

Члан 9. 

ВБА односно ВОА је у обавези да, у складу са за-
коном: 

1) одговори на захтев Генералног инспектора; 
2) Генералном инспектору без одлагања обезбеди 

несметано спровођење надзора; 
3) Генералном инспектору обезбеди адекватан рад-

ни простор и услове за спровођење надзора; 
4) Генералном инспектору омогући приступ и увид 

у сву тражену документацију, евиденције, податке и ин-
формације које су потребне за вршење редовног или 
ванредног надзора, осим у случајевима из члана 8. овог 
правилника; 

5) на захтев Генералног инспектора одреди једно 
лице или више лица која ће му пружити помоћ у врше-
њу надзора. 

Члан 10. 

Грађанин који сматра да су му појединачним ак-
том или радњом ВБА или ВОА повређена или ускра-
ћена људска права или слобода може поднети приту-
жбу Генералном инспектору ради заштите својих права. 

Члан 11. 

Притужба се подноси у писаној форми или усмено 
на записник без плаћања таксе или друге надокнаде. 

Притужба треба да садржи: опис повреде односно 
ускраћивања људских права или слободе, чињенице и 
доказе који поткрепљују притужбу и податке о под-
носиоцу притужбе. 

Притужба се може поднети најкасније у року од 
једне године од дана доношења појединачног акта или 
предузимања радње ВБА односно ВОА којим су по-
вређена или ускраћена људска права или слобода. 

Члан 12. 

Генерални инспектор одбацује притужбу у случају: 
1) да предмет на који се односи притужба не спа-

да у надлежност Генералног инспектора; 
2) да је притужба поднета након истека рока за по-

дношење; 
3) да је притужба анонимна; 
4) да притужба не садржи потребне податке за по-

ступање, а подносилац притужбе не отклони недоста-
так ни у накнадном року одређеном за допуну приту-
жбе који не може бити дужи од 30 дана од дана при-
јема захтева за отклањање недостатака. 

Генерални инспектор о притужби коју је одбацио 
обавештава подносиоца притужбе, осим у случају из 
става 1. тачка 3) овог члана. 

Изузетно, Генерални инспектор може поступити 
и по анонимној притужби, уколико процени да у њој 
има основа за поступање. 

Члан 13. 

Генерални инспектор може притужбу доставити 
директору ВБА односно директору ВОА са захтевом 
да му се доставе релевантне чињенице и околности у 
вези са поднетом притужбом. 

О чињеницама и околностима из става 1. овог чла-
на, директор ВБА односно директор ВОА обавештава 
Генералног инспектора, најкасније у року од 15 дана. 

У случају да достављено обавештење не садржи до-
вољно релевантних чињеница у вези са поднетом при-
тужбом, Генерални инспектор врши ванредни надзор 
ради утврђивања чињеничног стања. 

На основу утврђеног чињеничног стања и околно-
сти, Генерални инспектор утврђује основаност приту-
жбе и министру одбране доставља извештај са закључ-
ком и предлогом мера. 

Члан 14. 

Поступак по притужби закључује се доставља-
њем одговора подносиоцу притужбе од стране Гене-
ралног инспектора у року од 60 дана од дана пријема 
притужбе односно 15 дана када Генерални инспектор 
поступа хитно. 
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Генерални инспектор је у обавези да поступа хит-
но у случајевима да се грађанину појединачним ак-
том или радњом ВБА односно ВОА наноси ненадок-
надива штета, грубо повређују људска права или сло-
бода или се притужба односи на кршење етичког по-
нашања припадника ВБА односно припадника ВОА. 

Члан 15. 

Припадник ВБА односно припадник ВОА може 
се непосредно обратити Генералном инспектору у слу-
чајевима и под условима предвиђеним Законом, без 
последица по свој статус. 

Уколико је у питању припадник ВБА односно 
припадник ВОА који сматра да је до повреде или 
угрожавања његових права дошло у вези са распоре-
ђивањем и постављањем односно променом стања у 
служби, поступак се прекида до окончања поступања 
Генералног инспектора. 

У случајевима из става 2. овог члана, Генерални 
инспектор поступа хитно. 

Члан 16. 

Поступак надзора који Генерални инспектор спро-
води на основу обавештења и сазнања добијених из 
других извора, као и од припадника ВБА односно при-
падника ВОА који су се непосредно обратили спро-
води се према одредбама овог правилника које се од-
носе на поступак по притужбама грађана. 

Члан 17. 

Приликом спровођења редовног или ванредног над-
зора, ради консултација и стручне помоћи, Генерални 
инспектор може, по одобрењу министра одбране, ан-
гажовати лица ван организационе јединице Генерал-
ног инспектора која поседују специјализована знања 
и вештине потребне за разјашњавање чињеница и окол-
ности у вези са предметним надзором. 

Ангажована лица из става 1. овог члана морају има-
ти одговарајући сертификат за приступ тајним пода-
цима у складу са законом. 

Члан 18. 

Генерални инспектор за свој рад непосредно је 
одговоран министру одбране. 

Генерални инспектор је у обавези да поступа у 
складу са датим смерницама, обавезним упутствима 
за рад и директивама, као и налозима министра од-
бране за извршавање конкретних послова и задатака 
у оквиру своје надлежности и да га редовно извешта-
ва о свом раду. 

Члан 19. 

Генерални инспектор о спроведеним поступањима 
сачињава запажања, на основу којих израђује извештај 
са закључком и предлогом мера и доставља министру 
одбране. 

Члан 20. 

У случају да министар одбране наложи ВБА од-
носно ВОА поступање по предложеним мерама, ВБА 
односно ВОА без одлагања обавештава Генералног 
инспектора о налогу министра одбране и о мерама које 
су предузете за отклањање незаконитости односно 
неправилности утврђених приликом надзора. 

Члан 21. 

У случају да министар одбране на основу извешта-
ја Генералног инспектора наложи поступање органи-
зационим целинама Министарства одбране и Војске 
Србије које обављају инспекцијске послове односно по-
слове сузбијања криминалитета, или послове откри-
вања, истраживања и документовања одређених кри-
вичних дела у складу са њиховим надлежностима, о 
спроведеном поступку организационе целине доста-
вљају извештај и Генералном инспектору. 

Члан 22. 

Генерални инспектор подноси извештај у складу са 
Законом надлежном одбору Народне скупштине два 
пута годишње. 

Члан 23. 

Генерални инспектор може предложити министру 
одбране да се резултати његовог рада на адекватан 
начин презентују јавности. 

Члан 24. 

Генерални инспектор за обављање послова и за-
датака из своје надлежности мора имати безбедносни 
сертификат, у складу са законом којим се уређује тај-
ност података и прописима за његово извршење. 

Генерални инспектор је у обавези да штити и чува 
тајне податке до којих дође у раду и после престанка 
функције, у складу са законом и другим прописима. 

Члан 25. 

Административне, стручне и студијско-аналитич-
ке послове за потребе Генералног инспектора обавља 
самостална организациона јединица Министарства од-
бране 

Запослени у организационој јединици из става 1. 
овог члана мора имати одговарајући безбедносни сер-
тификат, у складу са законом којим се уређује тајност 
података и прописима за његово извршење. 

Запослени у организационој јединици из става 1. 
овог члана у обавези је да штити и чува тајне податке 
до којих дође у раду и после престанка рада у тој ор-
ганизационој јединици, у складу са законом и другим 
прописима. 

3. Завршне одредбе 

Члан 26. 

Даном ступања на снагу овог правилника преста-
је да важи Правилник о раду генералног инспектора 
(„Службени војни лист“, бр. 18/10 и 9/12). 



Страна 4 – Број 1 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 27. јануар 2016.
 

Члан 27. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1-7 
У Београду, 11. јануара 2016. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

2. 
На основу члана 22. став 5. Уредбе о вршењу 

верске службе у Војсци Србије („Службени гласник 
РС“, број 22/11), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 
ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ 

У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о условима за вршење делатности 
верске службе у Војсци Србије („Службени војни лист“, 
број 17/14), у члану 5. после става 1. додају се нови ст. 2. 
и 3, који гласе: 

„Потрошни материјал и артикли неопходни за вр-
шење богослужбених делатности обезбеђују се према 
нормативу. 

Норматив потрошног материјала и артикала нео-
пходних за вршење богослужбених делатности про-
писује министар одбране посебним актом.“ 

Члан 2. 

У члану 24. став 1. после речи: „односно установа 
Војске Србије“ додају се речи: „и Министарства од-
бране“. 

После става 1. додаје се став 2, који гласи: 
„Храмовне славе и славе команди јединица одно-

сно установа Војске Србије и Министарства одбране 
одређују се одлуком министра одбране.“ 

Члан 3. 

У члану 68. став 4. после речи: „односно установа 
Војске Србије“ додају се речи: „и Министарства од-
бране“. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 26-21 
У Београду, 13. јануара 2016. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

3. 
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о мате-

ријалној стандардизацији у Министарству одбране и 
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12), 
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доноси се следећи стандард одбране: 
СОРС 8038/15 – Метода испитивања система за 

хлађење мотора СУС течношћу. 
2. Стандард одбране из тачке 1. овог решења штам-

па Дирекција за стандардизацију, кодификацију и ме-
трологију. 

3. Стандард одбране из тачке 1. овог решења почи-
ње да се примењује осмог дана од дана објављивања овог 
решења у „Службеном војном листу“. 

Број 153-13 
У Београду, 31. децембра 2015. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 

др Ненад Милорадовић, с. р. 

4. 
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о мате-

ријалној стандардизацији у Министарству одбране и 
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12), 
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ 

1. Доноси се следећи стандард одбране: 
СОРС 9402/15 – Испитивања и прегледи у вожњи 

пловног објекта. Програм испитивања. 
2. Стандард одбране из тачке 1. овог решења штам-

па Дирекција за стандардизацију, кодификацију и ме-
трологију. 

3. Стандард одбране из тачке 1. овог решења почиње 
да се примењује осмог дана од дана објављивања овог 
решења у „Службеном војном листу“. 

Број 171-11 
У Београду, 25. децембра 2015. године 

В.д. помоћника министра одбране 
за материјалне ресурсе 

др Ненад Милорадовић, с. р. 
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5. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-496 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  

у чин пуковника оклопних јединица 
потпуковник 
ВУКОТИЋ Мирка ЖИВКО. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин инжињеријског пуковника  
потпуковник 
АРБУТИНА Милана МАРИО. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин инжињеријског потпуковника  
мајор 
БОГДАНОВИЋ Милорада МИЛАН. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 

у чин потпуковника авијације  
мајор 
МИТРОВИЋ Срећка ОЛИВЕР. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин капетана корвете  
поручник фрегате 
ДУКАНАЦ Милутина ЗОРАН. Унапређује се са даном 
31. децембра 2015. године; 

у чин пуковника телекомуникација 
потпуковници: 
СТОЈКОВИЋ Радисава ДАНИЈЕЛ. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 
ТРИВИЋ Васе ДРАГАН. Унапређује се са даном 31. де-
цембра 2015. године; 
ШИНИКОВИЋ Драгутина ТРИФКО. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 

у чин потпуковника телекомуникација 
мајор 
ТРНАВАЦ Стевана АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 

у чин пуковника ваздушног осматрања и јављања 
потпуковник 
ЦРНОГОРАЦ Драгутина МИОДРАГ. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 

у чин пуковника атомско-биолошко-хемијске службе 
потпуковник 
ЛАЗАРЕВИЋ Томислава ИВАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин пуковника техничке службе 
потпуковник 
ЈАНИЋИЈЕВИЋ Радише ЗОРАН. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин мајора техничке службе 
капетан 
ДАВИДОВИЋ Станка САША. Унапређује се са да-
ном 31. децембра 2015. године; 

у чин интендантског потпуковника 
мајор 
РАДОВАНОВИЋ Радована МАРИО. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године; 

у чин мајора музичке службе 
капетан 
ЂУРОВ Димитре АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са 
даном 31. децембра 2015. године. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

6. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-473 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику ваздушног осматрања и јављања 

МИЛАШЕВИЋ Марка ДРАГАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

7. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-474 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

потпуковнику геодетске службе 

МЛАДЕНОВСКИ Крсте ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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8. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-475 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском потпуковнику 

НИКОЛИЋ Милоја ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

9. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-476 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику техничке службе 

ЧОЛОВИЋ Милана РАДИШИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

10. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-477 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе 

ЧУПИЋ Драгише МИРОСЛАВУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

11. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-478 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику прве класе 

ИЛИЋ Владимира МИЛОШУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

12. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-479 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

заставнику прве класе техничке службе 

ЈОВАНОВИЋ Илије ЖИКИЦИ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

13. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-480 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7а) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) 

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

пешадијском заставнику 

МАЛИШИЋ Радоја ЗОРАНУ. 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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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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