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48. 

На основу члана 9. став 2. тачка 4) и члана 11. Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 
104/09), а у вези са чланом 5. Уредбе о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА 
ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ („Службени гласник РС“, број 46/13), чланом 5. Уредбе о ближим крите-
ријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Министарству одбране („Службени 
гласник РС“, број 66/14) и чл. 11. и 12. Уредбе о канцеларијском пословању у Министарству одбране и Вој-
сци Србије („Службени гласник РС“, број 96/15), министар одбране доноси  

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Овом одлуком одређује се степен тајности података односно докумената насталих у раду Министарства 
одбране и Војске Србије.  

Преглед података односно докумената насталих у раду Министарства одбране и Војске Србије степена тај-
ности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ дат је у Прилогу 1, а Преглед података односно доку-
мената насталих у раду Министарства одбране и Војске Србије степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ 
дат је у Прилогу 2. ове одлуке, који чине њен саставни део. 

Поред тајних података садржаних у прилозима ове одлуке, тајним подацима насталим у раду Министар-
ства одбране и Војске Србије сматраће се и други тајни подаци који настану у раду Министарства одбране и 
Војске Србије којима се степен тајности одреди у складу са овом одлуком. 

2. Тајни подаци у Министарству одбране и Војсци Србије су подаци од интереса за Републику Србију на-
стали обављањем послова и задатака одбране који су законом, другим прописом или одлуком овлашћеног ли-
ца донетом у складу са законом одређени за тајне и означени одређеним степеном тајности. 

3. Тајним подацима из тачке 2. ове одлуке сматрају се документи, њихове репродукције, односно копије и 
материјали који садрже тајне податке, без обзира на форму, односно носач података (папир, магнетни или оп-
тички медиј, дискета, УСБ меморија, смарт картица, компакт диск, микрофилм, видео и аудио запис и др.) на 
којем су записани или меморисани тајни подаци, као и системи, уређаји, пројекти, планови, објекти, средства 
посебне намене, организација и послови који су у вези са тајним подацима од значаја за одбрану и безбедност 
земље.  

4. У сваком конкретном случају, степен тајности података у Министарству одбране и Војсци Србије одлуком 
одређује овлашћено лице, у складу са законом или овлашћењем датим у складу са законом. 

Овлашћена лица у Министарству одбране и Војсци Србије за одређивање, престанак, опозив и периодичну 
процену тајности података су:  

1) изабрани, постављени или именовани функционери, и то: 
– државни секретар,  
– начелник Генералштаба Војске Србије,  
– секретар Министарства одбране,  
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– помоћник министра одбране, 
– директори органа управе у саставу Министарства одбране;  

2) други запослени који имају овлашћење да својим потписом и печатом овере акт који доносе из свог де-
локруга, и то: 

– начелници, шефови и руководиоци ужих организационих јединица Министарства одбране,  
– начелници и руководиоци организационих јединица Генералштаба Војске Србије, 
– команданти и командири команди, јединица и установа Војске Србије.  

5. Лице из тачке 4. ове одлуке одређујe степен тајности података приликом њиховог настанка, односно када 
започне са обављањем посла чији је резултат настанак тајног податка од интереса за Републику Србију чијим 
би откривањем неовлашћеном лицу настала штета, ако је потреба заштите интереса Републике Србије прете-
жнија од интереса за слободан приступ информацијама од јавног значаја.   

6. Тајни подаци у Министарству одбране и Војсци Србије означавају се степеном тајности „ДРЖАВНА 
ТАЈНА“, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ према критеријумима и на начин пропи-
сан законом који уређује област заштите тајних података и подзаконским прописима за његово извршење, зависно 
од процене настанка могуће штете по интересе заштићене законом односно настанка могуће штете по рад и оба-
вљање послова и задатака Министарства одбране и Војске Србије у одбрани, у случају њиховог откривања неовла-
шћеном лицу, њихове злоупотребе или уништавања. 

7. Степен тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ одређује се тајним подацима у Министарству одбране и Војсци Срби-
је, ради спречавања настанка неотклоњиве тешке штете по интересе Републике Србије. 

Степен тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ одређује се тајним подацима у Министарству одбране и Војсци 
Србије, ради спречавања настанка тешке штете по интересе Републике Србије. 

Степен тајности „ПОВЕРЉИВО“ одређује се тајним подацима у Министарству одбране и Војсци Србије, 
ради спречавања настанка штете по интересе Републике Србије. 

Степен тајности „ИНТЕРНО“ одређује се тајним подацима у Министарству одбране и Војсци Србије, ради 
спречавања настанка штете за рад односно обављање задатака и послова Министарства одбране и Војске Србије.  

8. Тајност података у Министарству одбране и Војсци Србије престаје на један од начина прописаних за-
коном који уређује област заштите тајних података.  

Ако престанак тајности података није одређен на други начин примењује се законски рок престанка тајно-
сти одређен према степену тајности, и то: 

1) за податке са ознаком „ДРЖАВНА ТАЈНА“ – 30 година; 
2) за податке са ознаком „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ – 15 година; 
 3) за податке са ознаком „ПОВЕРЉИВО“ – пет година; 
 4) за податке са ознаком „ИНТЕРНО“ – две године. 

Ако после истека рока из става 2. ове тачке постоје разлози да се податак и даље чува као тајни, овлашће-
но лице може једанпут продужити рок за престанак тајности најдуже за временски период утврђен за поједи-
не степене тајности. 

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

 

Број 612-1 
У Београду, 3. марта 2016. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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Прилог 1. 
 

П Р Е Г Л Е Д  
ПОДАТАКА ОДНОСНО ДОКУМЕНАТА НАСТАЛИХ У РАДУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ                      
И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ „ДРЖАВНА ТАЈНА“ И „СТРОГО ПОВЕРЉИВO“  

Ре
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Врста података односно докумената Степен 
тајности 

1 2 3 

1) Подаци односно документа која се односе на националну безбедност Републике Србије, јавну    
   безбедност односно на одбрамбене, безбедносне и обавештајне послове органа јавне власти 

1 Процена војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље „ДТ“ – „СП“ 

2 Годишња Процена изазова, ризика и претњи безбедности Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

3 Извод из Процене војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље „ДТ“ – „СП“ 

4 План одбране Републике Србије „ДТ“ 

5 Изводи из Плана одбране Републике Србије и документа за њихову израду и 
спровођење „СП“ 

6 План употребе Војске Србије и планови превенције кризе „ДТ“ 

7 Изводи из Плана употребе Војске Србије и планова превенције кризе и документа за 
њихову израду и спровођење „ДТ“ 

8 План одговора на кризу „ДТ“ – „СП“ 

9 План мобилизације Војске Србије и планови задатака и мера за мобилизацију „СП“ 

10 Планови мобилизације команди, јединица и установа Војске Србије „СП“ 

11 План узбуњивања команди, јединица и установа Војске Србије „ДТ“ 

12 Наређење за организовање мера приправности команди, јединица и установа Војске 
Србије „ДТ“ 

13 Подаци о оперативним и функционалним способностима Војске Србије и 
Министарства одбране „ДТ“ – „СП“ 

14 Подаци о елементима за процену изазова, ризика и претњи безбедности Републике 
Србије „ДТ“ – „СП“ 

15 Информације, извештаји, процене, завршне анализе и закључци са предлогом мера 
од посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

16 Подаци и акта о војним и другим објектима и рејонима од посебног значаја за одбрану 
и безбедност Републике Србије и мерама заштите објеката и радних места „ДТ“ – „СП“ 

17 Планови и друга документа која се односе на припрему и уређење територије за 
потребе одбране Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

18 

Подаци садржани у плановима одбране државних органа, односно органа државне 
управе, осталих државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица 
локалних самоуправа и великих техничких система од значаја за одбрану земље, 
привредних друштава и других правних лица 

„СП“ 
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1 2 3

19 Подаци који се односе на организацију за рад у ратном и ванредном стању „ДТ“ – „СП“ 

20 Подаци о врстама и укупним количинама ратних и мирнодопских резерви за потребе 
одбране Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

21 Подаци о мерама за стварање, употребу, обнављање и размештај ратних и 
мирнодопских резерви за потребе одбране Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

22 Подаци о планираним капацитетима и могућностима ратне производње привредних 
друштава и других правних лица за потребе одбране Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

23 Подаци садржани у актима која се односе на одбрану и безбедност надлежних државних 
органа, који су од посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

24 Мере приправности које се предвиђају или наређују за случај ванредног и ратног стања „ДТ“ 

25 Радње и активности које се предузимају у случају ванредног и ратног стања „ДТ“ – „СП“ 

26 
Подаци који се односе на резервне ратне локације државних органа, органа државне 
управе, осталих државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица 
локалне самоуправе и великих техничких система од значаја за одбрану земље 

„ДТ“ – „СП“ 

27 Пројектна, урбанистичка и остала документација о објектима од посебног значаја 
за одбрану Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

28 Подаци садржани у анализама, проценама и документима у области стратегијског 
планирања „ДТ“ – „СП“ 

29 Подаци који се односе на заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним 
саобраћајем за потребе одбране Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

30 Подаци који се односе на безбедносну заштиту објеката, покретних ствари и 
припадника Министарства одбране и Војске Србије „ДТ“ – „СП“ 

31 
Организација за рад у ратном и ванредном стању државних органа, привредних 
друштава и других правних лица и њихово функционисање у ратном и ванредном 
стању и ратне формације команди, јединица и установа Војске Србије 

„ДТ“ – „СП“ 

32 Процене морала, психофизичког и здравственог стања и мотивисаности припадника 
Министарства одбране и Војске Србије за извршавање задатака одбране „ДТ“ – „СП“ 

33 Извештаји о епидемијама и заразним болестима „СП“ 

34 Безбедносно-обавештајна процена и анализа безбедносних појава и догађаја 
од значаја за националну безбедност и друге интересе Републике Србије „СП“ 

35 Наређења и документа за безбедносно обезбеђење одређених лица током присуства 
одређеним активностима из надлежности Министарства одбране и Војске Србије „СП“ 

36 Документа и подаци о облицима, формама и методама рада, односно начину вршења 
послова служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

37 Безбедносни, контраобавештајни и остали послови и задаци Војнобезбедносне агенције „ДТ“ – „СП“ 

38 Обавештајни послови и задаци Војнообавештајне агенције „ДТ“ – „СП“ 

39 Обавештајно-извиђачки послови и задаци Војске Србије „ДТ“ – „СП“ 

40 Подаци о организацији, унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

41 Унутрашња акта служби безбедности којима се уређују правила и начин обављања послова „ДТ“ – „СП“ 

42 Подаци о контраобавештајној заштити служби безбедности и њихових припадника „ДТ“ – „СП“ 
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43 Подаци о лицима која се налазе или су се налазила у односу тајне сарадње са 
службама безбедности „ДТ“ 

44 Оперативни подаци садржани у документима и материјалима насталим обављањем 
послова из надлежности служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

45 Списак објеката од посебног значаја за одбрану земље „ДТ“ – „СП“ 

46 Програмска документа (оријентација, развој, моделизација и опремање) служби 
безбедности „ДТ“ – „СП“ 

47 Документа настала на колегијумима руководилаца служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

48 Извештајна документа о раду служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

49 Подаци и документа у функцији екстерног извештавања и информисања корисника 
информација служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

50 Акта која регулишу начин извештавања, формирање документације и вођење 
евиденција служби безбедности „СП“ 

51 Збирке докумената и документациони фондови служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

52 Садржај и подаци из регистра и евиденција служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

53 Акта којима се ближе уређује начин обављања и примена мера безбедносне заштите 
одређених лица и објеката „ДТ“ – „СП“ 

54 Планови безбедносне заштите, процене угрожености, извештаји, информације и закључци 
са предлогом мера од значаја за безбедносну заштиту одређених лица и објеката „СП“ 

55 Пројектна, урбанистичка и остала документација која се односи на просторије и 
објекте посебне намене служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

56 Деловодник „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и деловодник „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ „ДТ“ – „СП“ 

57 
Подаци и документа који представљају резултате примене оперативних и оператив-
но-техничких средстава и метода односно посебних поступака и мера служби безбед-
ности 

„ДТ“ – „СП“ 

58 Планови поступања служби безбедности у случају ванредног и ратног стања и 
кризних ситуација „ДТ“ – „СП“ 

59 Преглед капацитета за реаговање у кризним ситуацијама „ДТ“ – „СП“ 

60 Документа у вези са провером података о лицима и оружју, као и одговори и захтеви 
за провере „ДТ“ – „СП“ 

61 Планови оперативно-криминалистичког рада и превентивног рада и анализе планова 
оперативно-криминалистичког рада и превентивног рада „ДТ“ – „СП“ 

62 Војнополицијске процене „ДТ“ – „СП“ 

63 Годишњи, месечни, седмични и други извештаји и информације о раду Војне полиције „ДТ“ – „СП“ 

64 
Документација која се израђује током криминалистичке обраде (записник и остала 
документација која се израђује поводом увиђаја места догађаја, записник, службена 
белешка, различите врсте извештаја и допуне, захтев за поступање Војне полиције, 
план рада на предмету и др. 

„ДТ“ – „СП“ 

65 Захтев за увођење лица у евиденције личних података „ДТ“ – „СП“ 

66 Годишњи извештаји о раду Саобраћајне Војне полиције „СП“ 

67 Периодични извештај о попуни људством и опремом Саобраћајне Војне полиције „СП“ 

68 Извештаји, информације и анализе о контроли војних учесника у саобраћају „СП“ 

69 Инструкције, наредбе и анализе које се односе на безбедност војног саобраћаја „СП“ 

70 Месечни извештаји о раду Саобраћајне Војне полиције „СП“ 

71 Документа о пријему професионалних војних лица на служби у јединицама Војне полиције „СП“ 
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72 Документација о праћењу, документовању и предузимању мера на спречавању 
отицања тајних војних података „СП“ 

73 Документација о стању и појавама из области безбедности које негативно утичу на 
стање у јединицама Војске Србије „СП“ 

74 Извештај и записници које у свом раду сачини Инспекторат одбране „СП“ 

75 Извештај о контроли из области заштите на раду, заштите животне средине и заштите 
од пожара и експлозија „СП“ 

76 Подаци и акта, као и пројектна, урбанистичка и остала документација постројења 
магистралних нафтовода и гасовода „ДТ“ – „СП“ 

77 Подаци и акта која се односе на транспорт опасног терета и физичку заштиту тран- 
спорта нуклеарних и радиоактивних материјала и извора зрачења категорије 1 и 2 „ДТ“ – „СП“ 

78 
Документа и подаци из нуклеарне области и области заштите од зрачења, као и 
сигурности и безбедности нуклеарних и радијационих објеката, нуклеарних и 
радиоактивних материјала од посебног значаја за безбедност Републике Србије 

„ДТ“ – „СП“ 

79 Документа која приказују збирни преглед стања имовине коју користи Војска Србије „СП“ 

80 План регрутовања у рату и пратећа документацијa „СП“ 

81 План попуне резервним саставом и пратећа документација „СП“ 

82 Сагласност за мобилизацијско збориште „СП“ 

83 План попуне обвезницима радне обавезе и пратећа документација „СП“ 

84 План попуне стварима из пописа и пратећа документација „СП“ 

85 Анализа планова попуне ратних јединица „СП“ 

86 Мобилизацијска процена „СП“ 

87 Анализа ратне попуне „СП“ 

88 Прегледи ратне попуне „СП“ 

89 Одлуке о ратној организацији и фoрмацији команди, јединица и установа Војске Србије „СП“ 

90 Упутство о изради и заштити планова употребе Војске Србије „СП“ 

91 Предлог измене материјалне формације за новоусвојена средства наоружања и војне 
опреме „СП“ 

92 План прикупљања података „СП“ 

93 Годишњи извештај о стању припрема за одбрану у Републици Србији „СП“ 

94 Годишње наређење за обавештајно обезбеђење „СП“ 

95 Обавештајна информација са подацима прикупљеним из отворених извора „СП“ 

96 Обавештајни извештаји „СП“ 

97 Остале обавештајне информације „СП“ 

98 Извештаји са подацима добијеним од страних служби „СП“ 

99 Тражење обавештајних информација и података „СП“ 

100 Планови ангажовања извиђачких органа и PS извиђачких јединица „СП“ 
101 Документ о набавци средстава за обавештајно-извиђачке органе „СП“ 
102 Документ о пријему лица у обавештајно-извиђачке органе „СП“ 
103 Планови ангажовања беспилотне летелице „орбитер“ мини „СП“ 
104 Преглед неисправности на покретним средствима извиђачких јединица „СП“ 
105 План обуке, усавршавања, школовања и вежби обавештајно-извиђачких органа „СП“ 
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106 Преглед попуне и оспособљености обавештајно-извиђачких органа „СП“ 
107 План прикупљања података ВС (изводи из плана за потчињене јединице) „СП“ 

108 Наређење за електронска и противелектронска дејства (електронска дејства, 
електронску подршку, електронски напад) „СП“ 

109 Наређење за премештање елемената за електронска дејства – ЕД 
(електронска подршка – ЕП, електронски напад – ЕН) „СП“ 

110 План електронског извиђања и противелектронских дејстава (ЕД, ЕП, ЕН) „СП“ 
111 План прислушкивања (гониометрисања) „СП“ 
112 План извиђања сателитских комуникација (некомуникационих сигнала) „СП“ 
113 План просторно-фреквенцијске претраге сателита „СП“ 
114 План праћења отворених извора „СП“ 

115 Станични дневник извиђања комуникационих сигнала сателитских комуникација и 
некомуникационих сигнала „СП“ 

116 Станични дневник гониометрисања комуникационих и некомуникационих сигнала „СП“ 
117 Станични дневник електронског напада „СП“ 
118 Захтев за електронски напад (техничку анализу сигнала) „СП“ 
119 Станични дневник отворених извора „СП“ 

120 Преглед података о комуникационим сигналима (ћелијским системима преноса, 
сателитима, некомуникационим сигналима, Интернет адресама) „СП“ 

121 Извештај послужиоца на елементу за електронску подршку (електронски напад) „СП“ 

122 
Извештај о извиђаним комуникационим и некомуникационим сигналима (ометаним 
комуникационим и некомуникационим сигналима, техничкој анализи сигнала, 
испитивању положаја за постављање гониометарске станице) 

„СП“ 

123 Таблица локалне калибрације гониометра (даљинске калибрације гониометра „СП“ 
124 Преглед искоришћености радио-фреквентног спектра „СП“ 

125 Елаборат испитаног гониометарског положаја (положаја за постављање елемената 
електронске подршке) „СП“ 

126 Дневни редовни (месечни, тематски) извештај електронске подршке „СП“ 

127 Преглед вођења докумената за реализацију електронских дејстава „СП“ 

128 Књига евиденције и задужења докумената електронских дејстава „СП“ 

129 Преглед вођења докумената за планирање електронских дејстава „СП“ 

130 Преглед евиденције задужења и рокова чувања докумената електронских дејстава „СП“ 

131 
Приручна документа електронских дејстава за прикупљање и обраду обавештајних 
података (карте, шеме, скице, цртежи, табеларни прегледи, спискови, графикони, 
регистровани подаци у аудио, видео и дигиталном запису и слично) 

„СП“ 

132 Документа у вези са предлагањем и усвајањем стратешких ризика Министарства одбране „ДТ“ – „СП“ 

133 Документа за израду и спровођење Плана одбране Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

134 План одбране Министарства одбране и документа за његово спровођење „СП“ 

135 Изводи из Плана одбране Министарства одбране „СП“ 

136 План развоја одбране и Извод из Плана развоја одбране „СП“ 

137 Инструкција о начину пријема и преношења наређења о предузимању мера приправности „ДТ“ 

138 Изводи из Инструкције о начину пријема и преношења наређења о предузимању 
мера приправности „СП“ 
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139 Решење о одређивању кодне ознаке (бројног назива) извршилаца мера приправности „ДТ“ 

140 Изводи из Решења о одређивању кодне ознаке (бројног назива) извршилаца мера 
приправности „СП“ 

141 Решење о одређивању основног и резервног сигнала степена приправности и основне 
и резервне кодне ознаке мера приправности „ДТ“ 

142 Изводи из Решења о одређивању основног и резервног сигнала степена приправности 
и основне и резервне кодне ознаке мера приправности „СП“ 

143 Решење о одређивању основног и резервног знака (броја) за легитимисање изврши- 
лаца мера приправности „ДТ“ 

144 Изводи из Решења о одређивању основног и резервног знака (броја) за легитимисање 
извршилаца мера приправности „СП“ 

145 Одлука о образовању Радног тела (тима) за предлагање предузимања мера приправ-
ности на територији Републике Србије „ДТ“ 

146 Решење о образовању Тима за пријем и преношење наређења о предузимању мера 
приправности за субјекте система одбране, осим Војске Србије „СП“ 

147 
Извод из Плана одбране Републике Србије за правна лица из Решења о одређива-
вању привредних друштава и других правних лица која производе предмете и врше 
услуге од значаја за одбрану Републике Србије која израђују сопствене планове 
одбране 

„СП“ 

148 Инструкција о ратним локацијама „СП“ 

149 План телекомуникационо-информатичког обезбеђења Министарства одбране и 
Војске Србије „СП“ 

150 Обезбеђење телекомуникационо-информатичких капацитета, захтеви, наређења, 
извештаји и др. „СП“ 

2) Подаци односно документа која се односе на односе Републике Србије са другим 
   државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима 

1 
Подаци који су прибављени кроз дипломатске активности о политичким, привредним, 
војним, финансијским и културолошким обележјима међународних организација, а 
од изузетног значаја су за међународни положај Републике Србије и сарадњу са дру-
гим државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима 

„ДТ“ – „СП“ 

2 
Тајни подаци који се достављају или размењују на основу међународног уговора и 
споразума између Министарства одбране Републике Србије и министарства одбране 
друге земље из области одбране и војне сарадње 

„ДТ“ – „СП“ 

3 Подаци и информације чије би одавање непозваном лицу имало или могло да има 
неотклоњиву тешку штету за политичке или привредне интересе „ДТ“ 

4 
Основе за преговоре, информације и извештаји о преговорима о утврђивању проте- 
зања државне границе, чије би откривање могло озбиљно да угрози преговарачку 
позицију Републике Србије и њене политичке и привредне интересе, безбедност 
и одбрану земље 

„СП“ 

5 

Сарадња са безбедносним службама других земаља, међународним организацијама 
и другим међународним субјектима, као и подаци и документа степена тајности који 
одговарају степену тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ који 
су поверени од служби безбедности других земаља, међународних организација и дру-
гих међународних субјеката 

„ДТ“ – „СП“ 

6 Подаци и документа одговарајућег степена тајности поверени од страних служби 
безбедности, међународних организација и других међународних субјеката „ДТ“ – „СП“ 

7 Подаци добијени у поступку међународне сарадње у вези са илегалном трговином 
нуклеарним и радиоактивним материјалима „СП“ 
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3) Подаци односно документа која се односе на системе, уређаје, пројекте, планове  
   и структуре који су у вези са подацима односно документима из тач. 1) и 2) у овој табели 

1 
Организација и вршење послова криптозаштите тајних података служби безбедности, ор-
гана унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије, Министарства спољних 
послова и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству 

„ДТ“ 

2 
Подаци о криптолошким алгоритмима и методама, специјалним документима криптозашти-
те, криптолошким параметрима за издавање електронских идентификационих докумената и 
подаци о средствима криптозаштите са реалним криптолошким алгоритмима и кључевима 

„ДТ“ 

3 Систем криптозаштите тајних података „ДТ“ 

4 Техничка средства, стручна упутства и друга документа криптозаштите „ДТ“ 

5 
Подаци добијени као резултат мерења уређаја и простора у погледу заштите од ком-
промитујућег електромагнетног зрачења (КЕМЗ) и подаци о стању заштићености 
КЕМЗ у Министарству одбране и Војсци Србије 

„ДТ“ – „СП“ 

6 Подаци који се односе на системе, уређаје, објекте и њихову заштиту, опрему, сред-
ства, пројекте и планове служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

7 Начин заштите тајних података у поседу служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

8 Начин примене оперативно-техничких средстава и метода, односно посебних 
поступака и мера служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

9 Подаци о оперативним мерама и радњама „СП“ 

10 
Подаци који се односе на организацију, планове, командно-информационе системе, 
средства и функционисање телекомуникационо-информационог обезбеђења и зашти-
те информација за потребе Министарства одбране, Војске Србије и других државних 
органа 

„ДТ“ – „СП“ 

11 
Носачи програма рачунарске технике у нуклеарној области или области заштите од 
зрачења, као и информатички системи, програми и документација која служи њихо-
вој обради 

„СП“ 

12 
Носачи података рачунарске технике који садрже степен тајности „ДРЖАВНА ТАЈ-
НА“ као и информационо-комуникациони системи, програми и документација која 
служи за њихову обраду 

„ДТ“ 

13 Подаци у информационим системима који садрже податке о мирнодопској и ратној 
попуни Министарства одбране, Војске Србије и других субјеката одбране „СП“ 

4) Подаци односно документа која се односе на научне, истраживачке, технолошке,  
економске и финансијске послове који су у вези са подацима односно  

документима из тач. 1) и 2) у овој табели 

1 Научноистраживачки рад и научни и технички проналасци од посебног значаја за од-
брану и безбедност Републике Србије „ДТ“ – „СП“ 

2 Подаци који се односе на научне, истраживачке, технолошке, економске и финансиј-
ске послове од значаја за рад служби безбедности „ДТ“ – „СП“ 

3 Подаци, планови и документа која се односе на набавке у области одбране и безбед-
ности на које се не примењује Закон о јавним набавкама „ДТ“ – „СП“ 

4 Подаци о средствима, начину и контроли њиховог коришћења за посебне оперативне 
потребе служби безбедности „СП“ 

5 
Подаци настали у научноистраживачком раду и научни и технички проналасци  
из нуклеарне области или области заштите од зрачења, који су од посебног значаја  
за одбрану и безбедност земље 

„ДТ“ – „СП“ 

6 
Подаци настали у научноистраживачком раду, као и научни и технички проналасци 
из области криптологије и заштите информација које су од посебног значаја за од- 
брану и безбедност земље 

„ДТ“ – „СП“ 
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Врста података односно докумената Степен 
тајности 

1 2 3 

1) Подаци односно документа која се односе на угрожавање националне и јавне безбедности, 
 одбране или активности безбедносних служби, интереса кривичног гоњења, сузбијања кривичних 

 дела, функционисања правосуђа и нарушавање поверења грађана у законитост 
и стручност рада Министарства одбране 

1 Сагласности и предлози за престанак професионалне војне службе „И“ 

2 Наређење о формирању комисија за решавање статусних питања „И“ 

3 Наређења за обилазак команди, јединица и установа Министарства одбране и Војске 
Србије и предузећа „Одбрамбене индустрије Србије“ од стране министра одбране „П“ 

4 Захтеви, обавештења и предлози везани за морал „И“ 

5 Извештај о показатељима морала „П“ 

6 Извештај о раду примарног медицинско-хигијенског тима „П“ 

7 Наређење о покретању хуманитарних акција и извештај о реализацији „И“ 

8 Извештаји о услугама уз наплату (услуге цивилном сектору) „И“ 

9 Извештај о посети званичника међународног суда за ратне злочине „И“ 

10 Наређење за остваривање контаката са владиним, невладиним и другим организацијама „И“ 

11 Одговори по захтевима Тужилаштва за ратне злочине – издавање докумената „И“ 

12 Периодични извештај о елементима цивилно-војне сарадње „И“ 

13 Појединачни извештаји о извршењу и резултати планираних активности органа 
цивилно-војне сарадње „И“ 

14 Преписка са судовима и Војним правобранилаштвом „И“ 

15 Акта у вези са пружањем услуга инжињеријских радова ван Министарства одбране и 
Војске Србије „П“ 

16 Документа о сарадњи са ЦМКТ и Судом за ратне злочине Републике Србије „И“ – „П“ 

17 Документ о сарадњи са органима унутрашњих послова и другим државним органима 
и организацијама по питању безбедности „П“ 

18 Документација са саветовања и семинара у Управи Војне полиције „П“ 

19 Евиденција издатих пропусница за улазак лица и моторних возила у војне објекте „И“ 

20 Евиденција путовања припадника Војске Србије у иностранство „П“ 

21 Евиденција уласка и изласка моторних возила „И“ 

22 Записник о вршењу увиђаја саобраћајне незгоде војног учесника у саобраћају „И“ – „П“ 

23 Захтеви и извештаји о провери података о војним возилима и регистарским ознакама „И“ 

24 Захтеви и наређења за метролошке прегледе мерних уређаја Саобраћајне Војне 
полиције (радара и етилометара) „И“ 
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25 Захтеви, наређења и извештаји о саобраћајном извиђању путева „И“ – „П“ 

26 Извештај вође патроле „И“ – „П“ 

27 Извештај и допис о контроли техничке исправности војног возила „И“ 

28 Извештај о контактима са представницима страног војнодипломатског кора „П“ 

29 Извештаји о саобраћајној незгоди „И“ – „П“ 

30 
Планови оперативно-криминалистичког и превентивног рада и анализе планова 
оперативно-криминалистичког и превентивног рада (уколико не садрже податке 
већег степена тајности) 

„И“ – „П“ 

31 Информације и аналитичка документа о појединим врстама догађаја или појава 
поводом којих Војна полиција предузима мере „И“ – „П“ 

32 Системска акта којима се регулише рад Војне полиције (наређења и др.) „И“ – „П“ 

33 Акта којима се регулише систем дежурства Војне полиције (наређења, упутства, 
смернице, допуне итд.) „И“ – „П“ 

34 Годишњи, месечни, седмични и други извештаји и информације о раду Војне 
полиције (уколико не садрже податке већег степена тајности) „И“ – „П“ 

35 
Акта о контроли војног реда и дисциплине, дисциплинске пријаве и прослеђења 
дисциплинских пријава и друга акта о ангажовању у реализацији војнополицијских 
послова 

„И“ – „П“ 

36 Документација која се израђује током рада Војне полиције (извештаји и допуне, 
службене белешке, захтеви за поступање Војне полиције и др.) „И“ – „П“ 

37 

Документација која се израђује током криминалистичке обраде (записник и остала 
документација која се израђује поводом увиђаја места догађаја, записник, службена 
белешка, различите врсте извештаја и допуне, захтев за поступање Војне полиције, 
план рада на предмету и др., уколико не садрже податке већег степена тајности) 

„И“ – „П“ 

38 Дневни извештаји Службе дежурства Војне полиције „И“ – „П“ 

39 Извештај о догађају и извештај о саобраћајној незгоди „И“ – „П“ 

40 Захтев за расписивање расписа о трагању за лицем и захтев за расписивање објаве 
за предметом „И“ – „П“ 

41 Документа у вези са вршењем унутрашње контроле рада Војне полиције „И“ – „П“ 

42 Документа у вези са поступањем по притужбама на рад Војне полиције „И“ – „П“ 

43 Документа у вези са оцењивањем оправданости и правилности употребе средстава 
принуде „И“ – „П“ 

44 Информације и друге обраде безбедносног карактера које садрже податке степена 
тајности „ПОВЕРЉИВО“ „П“ 

45 Картони који садрже податке степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ „П“ 

46 Књиге евиденција издатих службених легитимација овлашћених службених лица 
Војне полиције које садрже податке степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ „П“ 

47 Књига потрага „П“ 

48 Молба за издавање пропуснице за улазак у круг касарне „И“ 

49 Наређење за ангажовање органа Војне полиције у саобраћајном обезбеђењу „И“ – „П“ 

50 Одлуке, захтеви и сагласности за регулисање војног саобраћаја „И“ 

51 Патролни лист „И“ 

52 План обезбеђења који садржи податке степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ „П“ 

53 Потврда о привремено одузетом наоружању „И“ 
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54 Правила, упутства, инструкције, одлуке и наређења којима је регулисан рад органа 
Војне полиције „П“ 

55 Предлози, планови и наређења за контролу војних учесника у саобраћају „И“ 

56 Предлози, решења и налози о расподели и прерасподели возила и опреме 
Саобраћајне Војне полиције „П“ 

57 Сагласност за расходовање опреме и возила Војне полиције „П“ 

58 Предлози, ставови и закључци који се односе на безбедност војног саобраћаја „И“ – „П“ 

59 Пријава професионалних војника и цивилних лица на служби у Војсци Србије за 
путовање у иностранство „И“ 

60 Пријаве против прекршилаца у саобраћају и упозорења због кршења прописа у 
саобраћају „И“ 

61 Прописи и акта о сарадњи са органима Министарства унутрашњих послова, 
безбедносним службама и другим сродним службама „И“ – „П“ 

62 Решења о захтеву за издавање одобрења за снимање из ваздуха и објављивање 
аерофото снимака територије Републике Србије „И“ 

63 Планови и извештаји о реализацији планова односа са јавношћу „И“ 

64 Документа из области стамбеног збрињавања припадника Министарства одбране и 
Војске Србије „И“ 

65 Документа којима се регулише добровољно служење војног рока и документа 
извештавања „И“ – „П“ 

66 Подаци садржани у анализама и документима, студијама и документима планирања 
развоја система одбране „И“ – „П“ 

67 Нацрти и предлози докумената планирања развоја система одбране „И“ – „П“ 

68 Смернице, упутства, усмерења и друга акта за израду докумената планирања развоја 
система одбране „И“ – „П“ 

69 Документа која се односе на рад Савета за планирање одбране „И“ – „П“ 

70 Покретање поступка због повреде радне дужности, изрицање мере и доношење одлуке „П“ 

71 Дисциплинске мере – наредбе о изреченим дисциплинским мерама и остали списи 
дисциплинских предмета „П“ 

2) Подаци односно документа која се односе на угрожавање људских живота или претњу 
     по живот и здравље људи или имовине, штету по економске интересе Републике Србије, 
    негативан утицај на материјално и финансијско пословање у Министарству одбране 

1 
Акта која се односе на ванредне догађаје и догађаје у Војсци Србије, а садрже 
податке степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ (извештаји, анализе, информације, 
наређења, предузете мере итд.) 

„П“ 

2 
Програмски документ који се односи на развој, копирање или набавку готовог про-
извода – средстава наоружања и војне опреме, а садржи податке степена тајности 
„ПОВЕРЉИВО“ (Тактичка студија, Претходна анализа и Програм реализације) 

„П“ 

3 Службена преписка у вези са задацима који проистичу из усвојених програмских 
докумената „И“ – „П“ 

4 Документа о учешћу јединица и установа Војске Србије у пружању помоћи и 
спасавању становништва од елементарних непогода и изградњи земље „И“ 

5 Наређење за ангажовање припадника Војске Србије у пружању помоћи цивилном 
становништву и извештај о њиховом ангажовању „И“ 

6 Допис о уступању предмета на надлежност „И“ 



8. март 2016. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 5 – Страна 57
 

1 2 3

7 Наређење за остваривање пословно-техничке сарадње „И“ 

8 Обавештење по различитим обраћањима Министарства одбране и Војске Србије „И“ 

9 Захтеви за радове и поправке по грађевинској грани „И“ 

10 Захтеви за радове, изградњу и капитално одржавање „И“ 

11 Акта о сарадњи при изради прописа и планских докумената из области просторног 
планирања „П“ 

12 Ставови о врстама инвестиционих објеката (област планирање и урбанизација) „П“ 

13 Рачуноводствено-информатички системи, програми и пратећа документација, као и 
извештаји из области рачуноводства „И“ 

14 Документа и акта из области планирања, програмирања, буџетирања и извршења у 
Министарству одбране и Војсци Србије „И“ – „П“ 

15 Aкта која се односе на прикупљање и достављање података о трошковима 
инфраструктуре „П“ 

16 Aкта која се односе на прикупљање и достављање података о трошковима 
наоружања и војне опреме „П“ 

17 Документа из области материјалног и финансијског пословања у Министарству одбране 
и Војсци Србије „И“ – „П“ 

18 Документа и подаци за билансирање потреба одбране „П“ 

19 Планови и друга документа која се односе на ликвидацију материјалног и финансиј-
ског пословања  „П“ 

20 Наређења и друга документа о организацији материјалног књиговодства „П“ 

21 Наређења и друга документа о надзору и унутрашњој контроли  „П“ 

22 Документа која садрже податке за вршење периодичних и годишњих анализа и израда 
прегледа стања књиговодствених евиденција  „И“ 

23 Подаци и документа о евиденцији и предметима мањкова и оштећења  „И“ 

24 Подаци који се односе на процедуре за располагање и управљање стварима и вођење 
помоћних књига и евиденција „И“ 

25 Наређења и друга документа о организацији и извршењу пописа имовине и обавеза  „И“ 

26 Годишњи извештај о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и 
заштити од пожара  „П“ 

27 Евиденције о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити 
од пожара  „П“ 

28 Анализе и извештаји о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и 
заштити од пожара  „П“ 

29 Захтеви и реферати за покретање набавки, радова и услуга из области безбедности 
и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара „П“ 

30 Подаци и евиденције о врстама и количинама опасног отпада у јединицама и 
установама Министарства одбране и Војске Србије  „П“ 

31 Студија процене утицаја на животну средину  „П“ 
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32 Планови контрола из безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и 
заштите од пожара  „П“ 

33 Норматив ватрогасне опреме и средстава „И“ 

34 Норматив средстава личне и колективне заштите „И“ 

35 Документа која се односе на израду предлога и доношење Финансијског плана 
Министарства одбране „И“ – „П“ 

36 Документа која се односе на израду периодичних извештаја и годишњег извештаја 
о извршењу Финансијског плана Министарства одбране „И“ – „П“ 

37 Документа која садрже натуралне показатеље о утрошку средстава за финансирање 
одбране „И“ – „П“ 

38 
Документа у вези са предлагањем потреба и начина попуне органа финансијске 
службе у систему одбране, вођења евиденције о кадру финансијске службе у 
Министарству одбране и Војсци Србије 

„П“ 

39 Остала пројектна и урбанистичка документација у објектима Министарства одбране 
и Војске Србије која нису од посебног значаја за одбрану „П“ 

3) Подаци односно документа која се односе на угрожавање или смањење оперативних 
    и функционалних способности Министарства одбране, Војске Србије и других снага 

одбране Републике Србије 

1 Документа која се односе на школовање и усавршавање у земљи и иностранству „И“ 

2 Наредба о унапређењу војника и слушалаца школе за резервне официре „И“ 

3 Наређење за премештај „И“ 

4 Записник о примопредаји печата и штамбиља „П“ 

5 Записници о уништењу печата и штамбиља „П“ 

6 Наређења за организацију живота, реда и рада „П“ 

7 План контроле мобилизацијске спремности и усаглашености „П“ 

8 Наредбе и остала документа која се односе на регулисање стања у служби 
професионалних припадника Војске Србије „П“ 

9 Записник о извршеној примопредаји дужности „П“ 

10 Записник о обављеном службеном разговору „П“ 

11 Извештај о пријему (предаји) дужности „П“ 

12 Наредба о престанку службе у сталном саставу Војске Србије „П“ 

13 Наређење за примопредају дужности „П“ 

14 Наређење за контролу и обилазак „П“ 

15 Елаборат за извршење командантског прегледа са извештајем „П“ 

16 Месечни план рада команде – установе „И“ 

17 Наредба за организацију логистичке подршке „П“ 

18 Формирање комисије (наређење, извештај и др.) „П“ 

19 Елаборат за рад дежурног јединице „П“ 

20 Извештај и записник о нађеном стању у оквиру редовне и ванредне контроле по било 
којем основу „П“ 
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21 Извештај о извршеној контроли „П“ 

22 Контрола стражарске, чуварске и пријавне службе „П“ 

23 Наређење за инспекцију контроле наоружања „П“ 

24 Планови контрола „П“ 

25 Извештај о оперативним, наставним, организацијско-мобилизацијским, логистичким, 
персоналним и другим питањима „И“ – „П“ 

26 
Општа акта (информације, обавештења, измена прописа, дописи, захтеви, одговори, 
ставови и мишљења, пропратна акта, сагласности итд.), уколико не садрже податке 
вишег степена тајности 

„И“ 

27 Записник о уништењу аката, предмета и других докумената „П“ 

28 Извештаји о стању информационих система и системског и развојног софтвера „И“ – „П“ 

29 Наређење за организацију војнопоштанског саобраћаја „П“ 

30 Наређење за формирање комисије за издвајање и уништење регистратурског 
материјала којем је истекао рок чувања „П“ 

31 Општи пропратни акт за сва документа која се достављају изворно, уколико не 
садрже податке вишег степена тајности „И“ 

32 Преглед мрежних, рачунарских, програмских и Интернет налога и налога 
електронске поште „П“ 

33 Наређења из области заштите информација, уколико не садрже податке вишег 
степена тајности „П“ 

34 Анализа обуке војника, јединица и професионалних припадника Војске Србије „И“ 

35 Документа за планирање и евиденцију обуке професионалних војних лица „И“ – „П“ 

36 Елаборат за организовање и извођење вежби, осим за здружене вежбе „П“ 

37 Наређење за гађање „П“ 

38 Наређење о извођењу тактичке вежбе са бојевим гађањем и командантских путовања „П“ 

39 Анализе и извештаји из заштите ресурса „П“ 

40 Захтев за реализацију задатака из домена логистичке подршке „И“ 

41 Листа универзалних задатака Војске Србије „И“ 

42 Упутство за оперативно планирање и рад команди у Војсци Србије „И“ 

43 Решења о усвајању средстава „А“ и „Б“ категорије „И“ – „П“ 

44 Решења о пријему средстава наоружања и војне опреме из „нулте“ серије „И“ – „П“ 

45 Акта везана за седнице савета (Војни савет, Главни војнотехнички савет, Савет за 
управљање људским ресурсима и др.) „И“ – „П“ 

46 План опремања средствима наоружања и војне опреме (годишњи, средњорочни и 
дугорочни) „П“ 

47 Службена преписка у вези са Планом опремања средствима наоружања и војне 
опреме „И“ – „П“ 

48 Службена преписка у области расходовања, издавања и повлачења из употребе 
средстава наоружања и војне опреме из јединица Војске Србије „И“ – „П“ 

49 Правила и упутства за употребу новоусвојених средстава наоружања и војне опреме, 
уколико не садрже податке вишег степена тајности „И“ – „П“ 

50 Службена преписка која се односи на област израде критеријума и норматива 
припадања средстава наоружања и војне опреме „П“ 
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51 
Подаци и документа (елаборати, извештаји, анализе, захтеви и др.) која се односе на 
завршна испитивања средстава наоружања и војне опреме, уколико не садрже 
податке вишег степена тајности 

„И“ – „П“ 

52 Подаци и документа (елаборати, извештаји, анализе, захтеви и др.) која се односе на 
верификациона испитивања средстава наоружања и војне опреме „И“ – „П“ 

53 Подаци и документа (елаборати, извештаји, анализе, захтеви и др.) која се односе на 
хомологациона испитивања средстава наоружања и војне опреме „И“ – „П“ 

54 Извештаји и подаци о испитивању наоружања и војне опреме које су извршиле друге 
институције система одбране (техничка и друга документација) „П“ 

55 Подаци и документа са студијских и службених путовања „И“ – „П“ 

56 Документа система менаџмента квалитета „И“ – „П“ 

57 Стандарди одбране Републике Србије „И“ – „П“ 

58 Пропис и подаци о квалитету производа (преднацрти, нацрти и коначне верзије) „И“ – „П“ 

59 Извештаји и подаци акредитоване лабораторије центра за испитивање производа „И“ 

60 Остала акта стандардизације (домаћа и страна) „И“ 

61 Инструкције, директиве и наређења за обуку „П“ 

62 Планови обуке „П“ 

63 Објашњења и мишљења о примени прописа „И“ 

64 Требовања, планови попуне и дистрибуција геотопографског материјала „И“ 

65 Документа из области контрола усаглашености за законима, правилима и прописима 
у Министарству одбране и Војсци Србије „П“ 

66 Тромесечни извештаји о стању родова и служби  „И“ – „П“ 

67 Део докумената (захтеви, одговори на захтеве, ставови, мишљења, предлози, 
распоредни налози и сл.) функционалних носилаца родова и служби „И“ 

68 Захтеви за реализацију задатака из домена логистичке подршке (послови заштите, 
снабдевања, одржавања, транспорта, инфраструктуре, здравствене заштите итд.) „П“ 

69 Наређење за организацију живота и рада у специфичним условима (летњим и зимским) „П“ 

70 Картографско-издавачки оригинали „П“ 

71 Евиденција о потребама и обезбеђености ствари у ратним материјалним резервама „И“ – „П“ 

72 Оперативна евиденција логистике „И“ – „П“ 

73 Оперативна евиденција о техничко-материјалним средствима „И“ – „П“ 

74 Оперативно-технички картон складишта „П“ 

75 Распоред, налог и извод из распореда, диспозиција „И“ 

76 Снабдевање (дописи, реферати, захтеви, записници) „И“ 

77 Технички налози, експертизе и испитивања „И“ 

78 Извештај о извршеном испитивању судова под притиском „И“ 

79 Захтеви, сагласности и ставови за поправку – ремонт материјалних средстава „И“ 

80 Извештај о техничком стању материјалних средстава „И“ – „П“ 

81 Наређења из домена функције одржавања „П“ 

82 Основна бродска књига и технички опис брода „П“ 

83 Правила и упутства којима се регулише одржавање „И“ – „П“ 
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84 Елаборати и студије по функцији одржавања „И“ – „П“ 

85 Годишњи извештај по транспорту „И“ – „П“ 

86 Годишњи План стања возила – потрошача горива „И“ – „П“ 

87 Дневни извештај по транспорту „И“ 

88 Извештај о стању моторних возила, квоте горива, превоза и реализације километара 
и мото-часова „И“ – „П“ 

89 Наређења за испомоћ јединицама у превозу „И“ 

90 Пријава за регистрацију моторних возила „И“ 

91 Документа о употреби хране животињског порекла за исхрану људства „И“ 

92 Захтеви за покретање набавки санитетских покретних средстава „И“ 

93 Захтеви и друга општа акта из надлежности ветеринарске службе „И“ 

94 Извештај о повреди на раду „И“ – „П“ 

95 Извештај о санитетској и здравственој служби у Војсци Србије „И“ – „П“ 

96 Документа за израду и спровођење Планова превенција криза и документа „П“ 

97 Документа која садрже податке о мирнодопској организацијско-формацијској 
структури организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије „П“ 

98 Документа из области планирања активности организационих јединица 
Министарства одбране и Војске Србије у миру „П“ 

99 
Документа којима се регулише територијална подела, размештај, ред и организација 
рада и службе у организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије 
у миру 

„П“ 

100 Документа из дневног руковођења и командовања у Министарству одбране 
и Војсци Србије „П“ 

101 Документа из области персоналних послова у миру „И“ – „П“ 

102 Документа из области издавачке делатности у Министарству одбране и Војсци 
Србије „И“ – „П“ 

103 Документа из области заштите ресурса у Министарству одбране и Војсци Србије „И“ – „П“ 

104 Документа која се односе на функционисање поштанског саобраћаја и на канцеларијско 
пословање у Министарству одбране и Војсци Србије „П“ 

105 Одобрење за серијску производњу „П“ 

106 Налази Војне контроле квалитета са потврдама  „П“ 

107 Наређење за логистичку подршку и пратећа документа „П“ 

108 Упутство за реализацију логистичке подршке  „П“ 

109 Општа акта у вези са логистичком подршком „И“ 

110 Инструкција за спровођење Шеме логистичке подршке у Министарству одбране и 
Војсци Србије „П“ 

111 Шема логистичке подршке у Министарству одбране и Војсци Србије (целовита, извод) „П“ 

112 Захтеви и предлози за измене у Шеми логистичке подршке у Министарству одбране 
и Војсци Србије „П“ 

113 Одобрење за измену у Шеми логистичке подршке у Министарству одбране и Војсци 
Србије „П“ 

114 Остала акта која се односе на Шему логистичке подршке у Министарству одбране и 
Војсци Србије, а не садрже податке поверљивог карактера „И“ 
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115 Подаци о Шеми логистичке подршке у Министарству одбране и Војсци Србије „П“ 

116 Анализа пословања војнодоходовних установа и задаци за поступање „И“ – „П“ 

117 Годишњи извештај о логистичкој подршци „П“ 

118 Директиве – наређења којима се регулише рад интендантске службе „П“ 

119 Документа са саветовања логистичких органа „П“ 

120 Документ којим се регулише висина резерви хране и опреме за потребе Војске 
Србије „П“ 

121 Документ којим се регулише исхрана јединица и установа Војске Србије „П“ 

122 Документ којим се регулише издавање и начин употребе покретних ствари „И“ – „П“ 

123 Документа из предмета расходовања покретних ствари „И“ – „П“ 

124 Евиденција бројног стања на исхрани по категоријама припадања са прорачуном 
хране „И“ – „П“ 

125 Подаци о извршеним лабораторијским анализама енергетске и биолошке вредности 
оброка хране „И“ 

126 Документа и подаци о набавкама, утрошку и стању огрева, о испорукама енергената 
по уговорима „И“ – „П“ 

127 Подаци о извршеној дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији објеката исхране „И“ 

128 Подаци о предузећима која производе интендантску опрему за Војску Србије „И“ – „П“ 

129 Подаци о раду у интендантским радионицама, перионицама и хемијским 
чистионицама „И“ 

130 Подаци о техничкој опремљености и запосленом особљу у интендантским објектима „И“ – „П“ 

131 Подаци о одећи и обући у ратној материјалној резерви по величинским бројевима „П“ 

132 Подаци о припадајућим комплетима интендантских покретних ствари по материјалним 
формацијама „П“ 

133 Подаци републичких робних резерви „И“ – „П“ 

134 Подаци о економској моћи територије по исхрани, одевању и услужних делатности  „П“ 

135 Подаци о капацитетима опште логистике у Војсци Србије „И“ – „П“ 

136 Подаци о захтевима за реализацију задатака из домена логистичке подршке (послови 
заштите, одржавања, транспорта, инфраструктуре, здравствене заштите и др.) „И“ 

137 Подаци и анализе о испорукама по уговорима (годишњи) „И“ – „П“ 

138 Документа и подаци о набавкама, утрошку, локацијама и количинама резерви 
енергената за добијање топлотне енергије „И“ – „П“ 

139 Подаци и анализе о општој логистици „И“ – „П“ 

140 Документа и наређења о одевању лица из сталног и резервног састава Војске Србије „И“ – „П“ 

141 Документа за новчани норматив за интендантске покретне ствари  „И“ 

142 Документа у вези са нормом, комплетима и критеријумима припадања интендантских 
покретних ствари „И“ – „П“ 

143 Документа у вези са објашњењима – тумачењима одредаба прописа о исхрани, 
одевању и услужним делатностима „И“ – „П“ 

144 Одређивање годишњих радних задатака „И“ – „П“ 

145 Оригинали правила одобрених за штампу „И“ – „П“ 

146 Периодични извештаји по општој логистици „И“ – „П“ 
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147 План израде и издавања интендантских правила, приручника и уџбеника  „И“ – „П“ 

148 Документа Плана обезбеђења храном, простирком, огревом и средствима за 
осветљавање за време мобилизације „П“ 

149 План рада интендантске радионице, перионице и хемијске чистионице (дневни, 
седмични, месечни и годишњи) „И“ – „П“ 

150 План рада објеката исхране (дневни, седмични, месечни и годишњи) „И“ – „П“ 

151 Документа о перспективном развоју интендантске службе „И“ – „П“ 

152 Планови санитарне сече и озелењавање „И“ – „П“ 

153 Документа за израду правила, упутстава и прописа из области исхране, одевања и 
услужних делатности „И“ – „П“ 

154 Преглед резултата контроле воде у касарнама, издвојеним саставима и на логорским 
просторијама „И“ – „П“ 

155 Документа и прописи којима се регулише висина резерви интендантских покретних 
ствари за потребе Војске Србије „П“ 

156 Прописи којима се регулише исхрана јединица и установа Војске Србије „И“ – „П“ 

157 Прописи којима се регулише одевање припадника Војске Србије „И“ – „П“ 

158 Документа у вези са продајом војне имовине „И“ – „П“ 

159 Документа и подаци о покретању набавки, радова и услуга „И“ – „П“ 

160 
Решења о одобрењу годишњих рачуна војнодоходовних установа и решења о одобрењу 
годишњег плана пословања, као и друга решења из пословања војнодоходовних 
установа 

„И“ – „П“ 

161 Решења о продаји хране и пружању услуга лицима ван састава Војске Србије „И“ – „П“ 

162 Решење о ценама дневних оброка, допуна у храни и интендантских услужних делатности „И“ – „П“ 

163 Решења о ценама производа и услуга које пружају војнодоходовне установе из 
надлежности Дирекције за туризам и производњу „И“ – „П“ 

164 Документа и подаци о сарадњи са стручним организацијама „И“ – „П“ 

165 Документа и подаци из студија и анализа из области економичности и рационалности 
у исхрани, одевању и услужним делатностима „И“ – „П“ 

166 Документа о опремању, одржавању и ремонту материјално-техничких средстава и 
објеката „И“ – „П“ 

167 Подаци о требовањима покретних ствари „И“ 

168 Документа, подаци и анализе реализације снабдевања „И“ – „П“ 

169 Подаци, планови и документа која се односе на набавке у области одбране и безбед-
ности на које се не примењује Закон о јавним набавкама  „П“ 

170 Документа (захтев за набавку) којима се покреће набавка средстава наоружања и војне 
опреме у областима одбране и безбедности према члану 128. Закона о јавним набавкамa „П“ 

171 Годишњи план набавке покретних ствари „И“ – „П“ 

172 Документа о извршењу набавки покретних ствари, утрошка и стања хране и огрева, 
о испорукама по уговорима и о извршењу уговора „И“ – „П“ 

173 Документа о потребама и обезбеђености покретним стварима у ратној резерви по 
делу исхране „П“ 

174 Документа у вези са набавком покретних ствари, потрошног канцеларијског 
материјала, опреме за припаднике мултинационалних операција „И“ – „П“ 
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175 Документа у вези са обезбеђењем материјалних средстава које као поклон уручује 
начелник Генералштаба Војске Србије „И“ – „П“ 

176 Подаци из извештаја о занављању, набавкама и реализацији уговора „И“ – „П“ 

177 Документа са предлозима мера за унапређење снабдевања интендантским покретним 
стварима „И“ – „П“ 

178 Наредба о одређивању лица у комисијама за пријем и слање покретних ствари „И“ 

179 Документа о оглашавању интендантских покретних ствари сувишним „И“ – „П“ 

180 Документа (подаци) из оперативне евиденције логистике „П“ 

181 Документа којима се регулише висина резерви интендантских покретних ствари 
за потребе Војске Србије „И“ – „П“ 

182 Тактичко-технички захтеви за изградњу складишних простора и објеката „И“ – „П“ 

183 Документа (подаци) о подацима за израду биланса стања „П“ 

184 Акта у вези са коришћењем службених возила у Министарству одбране и Војсци Србије „П“ 

185 Акта у вези са регистрацијом војних возила цивилним регистарским ознакама „П“ 

186 Акта у вези са развојем војних возила „П“ 

187 Акта у вези са располагањем покретним стварима (возилима)  „И“ 

188 Акта у вези са набавком и прерасподелом војних возила „И“ 

189 Акта у вези са безбедношћу војних учесника у саобраћају „И“ 

190 Акта у вези са регистрацијом војних возила „И“ 

191 Извештаји из Програмског пакета „ВОЗИЛА“ „И“ 

192 Решење о одређивању привредних друштава и других правних лица која производе 
предмете и врше услуге од значаја за одбрану Републике Србије „П“ 

193 Упутство о начину организације и спровођења обуке за обављање стручних послова 
планирања одбране „П“ 

194 Решење о одређивању појединачних шума с посебном наменом за потребе одбране 
земље „П“ 

195 Решење о одређивању правних лица која израђују планове развоја одбране „П“ 

196 Одлука о прописивању општих и посебних критеријума за избор правних лица од 
значаја за одбрану Републике Србије „И“ – „П“ 

197 Упутство о јединственој методологији за израду планова одбране и мерама 
безбедности у изради планова одбране „П“ 

198 Смернице за израду Плана одбране Републике Србије „П“ 

199 Решење о одобравању посете, боравка и рада странаца у објектима који су 
забрањени за осматрање, снимање и приступ  „И“ 

200 Решење о одобравању уступања тајних података од значаја за одбрану земље другим 
корисницима „П“ 

201 

Акт којим се одређују посебни услови у погледу мера заштите тајних података одбране, 
овлашћења и начин достављања тајних података другим корисницима и поступање 
при издавању одобрења и сагласности за посету, боравак и рад странаца у војним 
објектима и објектима од посебног значаја за одбрану земље из надлежности Мини-
старства одбране 

„И“ 

202 Преглед мирнодопске попуне „И“ – „П“ 

203 Информације и обавештења у вези са начином попуне по основу војне, радне и 
материјалне обавезе субјеката система одбране „И“ – „П“ 



8. март 2016. СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Број 5 – Страна 65
 

1 2 3

204 Извештаји у вези са војном, радном и материјалном обавезом  „П“ 

205 Годишњи извештај о извршењу лекарских прегледа и пратећа документација „П“ 

206 План регрутовања у миру и пратећа документација „П“ 

207 Годишња анализа резултата регрутовања и пратећа документација „П“ 

208 Корекције планова регрутовања „П“ 

209 Подаци и друга документа која се односе на номенклатурну ознаку за потребе 
попуне ратних јединица „П“ 

210 План упута регрута у центре за обуку и пратећа документација „П“ 

211 План упута кандидата на Курс слушалаца за резервне официре „П“ 

212 Захтеви за смањење или повећање плана упута и корекције тих планова „П“ 

213 План пријема кандидата на добровољно служење војног рока и Курс слушалаца за 
резервне официре „П“ 

214 Ранг-листе кандидата за позивање на добровољно служење војног рока и Курс 
слушалаца за резервне официре „И“ 

215 
Извештај и записник о нађеном стању у оквиру контроле реализације послова плани-
рања одбране, војне, радне и материјалне обавезе и наређење и извештај у вези са от-
клањањем недостатака 

„П“ 

216 Извештај и анализа о изведеним организационим облицима практичне обуке „П“ 

217 Достављање података из евиденције о војним обвезницима у оквиру Министарства 
одбране и Војске Србије „И“ – „П“ 

218 План лекарских и других прегледа и психолошких испитивања и пратећа документација „И“ 

219 Корекције планова лекарских и других прегледа и психолошких испитивања „И“ 

220 Именовање и састав регрутних комисија „И“ 

221 Наређење за контролу реализације послова планирања одбране и војне, радне и 
материјалне обавезе „И“ 

222 Акта у вези са психолошком селекцијом и лекарским прегледима „И“ 

223 Нацрти и предлози законских и подзаконских аката у вези са војном, радном и 
материјалном обавезом „И“ 

224 Израда објашњења и образложења у вези са применом прописа по војној, радној и 
материјалној обавези „И“ 

225 Преписка у оквиру Министарства одбране и Војске Србије у вези са решавањем 
статусних питања војних обвезника „И“ 

226 Преписка у оквиру Министарства одбране и Војске Србије у вези са одговорима на 
представке по војној, радној и материјалној обавези „И“ 

227 Критеријум услуга комуникација „П“ 

228 Планирање, организација и контрола коришћења додељених капацитета 
телекомуникационо-информационих система „П“ 

229 Документа координације и усклађивање других ималаца телекомуникационо-инфор-
мационих система сопственим потребама „П“ 

230 Документа функционисања телекомуникационо-информатичког обезбеђења и 
предузимање мера за њихово унапређење „П“ 

231 
Носачи података рачунарске технике који садрже податке степена тајности „ПОВЕР-
ЉИВО“ и „ИНТЕРНО“, као и информационо-комуникациони системи, програми и 
документација за њихову обраду 

„И“ – „П“ 
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232 Акта везана за развијеност информатичког обезбеђења, информационих система,  
као и акта о степену обучености корисника „П“ 

233 Акта везана за РАМКО „П“ 

234 Акта везана за Интернет „И“ 

235 Картотеке формацијског стања које садрже тајне податке до степена тајности 
„ИНТЕРНО“ и „ПОВЕРЉИВО“ „И“ – „П“ 

236 Деловодник „ПОВЕРЉИВО“ и деловодник „ИНТЕРНО“ „И“ – „П“ 

237 Привремени план телекомуникационо-информатичког обезбеђења  „П“ 

238 Критеријум услуга комуникација, наређења, измене, извештаји, анализе, предлози 
и захтеви „П“ 

239 Обезбеђење телекомуникационо-информатичких капацитета, захтеви, наређења 
и извештаји „П“ 

240 Захтев за обезбеђење телекомуникационо-информатичке опреме „И“ 

241 Набавка, пријем и дистрибуција рачунарске и биротехничке опреме „И“ 

242 Акта везана за информатичку подршку уколико не садрже податке вишег степена тајности „И“ 

243 Информације о телекомуникационој и информатичкој опреми и системима „П“ 

244 Захтеви за прибављање и располагање покретним стварима за посебне намене из 
надлежности информатичке службе (информатичка опрема, софтвер и услуге) „П“ 

245 Пројекти информационих система и рачунарских мрежа, захтеви, одобрења, упутства 
и пројекти изведеног стања (пројектна документација) „П“ 

246 Увођење информационих система, системског и развојног софтвера и измена и 
доградња постојећих (захтеви, наређења, извештаји и др.) „П“ 

247 Наређење за коришћење рачунарске мреже командовања ВА и Елаборат за рад „П“ 

248 Наређење за коришћење Интернета и Елаборат за рад на Интернету  „И“ 

249 Акта везана за изградњу кабловских линија „И“ – „П“ 

250 Акта везана за израду ЛАН мрежа „И“ – „П“ 

251 Безбедносна заштита телекомуникационих и информатичких система (наређења о 
заштити система, података, план мера заштите и др.) „П“ 

252 Пријем, дистрибуција и инсталација лиценцног софтвера „И“ 

253 Наређење о евиденцији и евиденција измењивих медија „И“ 

254 Позив на наплату прекорачења одобрене потрошње на мобилним и ПТТ бројевима „И“ 

255 Мрежни, рачунарски, програмски, Интернет налози и налози електронске поште 
(захтеви за отварање, прегледи и др.) „И“ 

256 Предлог за прерасподелу ствари телекомуникација и информатике са распоредним налогом „И“ 

257 Техничка књижица телекомуникационо-информатичких средстава и опреме „И“ 

258 Упутства за информационе системе, рачунарске мреже и коришћење апликација „И“ – „П“ 

259 Информације за потребе службе, правила, прописи и упутства „И“ 

260 Подаци о лицима који се воде у електронским идентификационим документима и 
захтевима за израду електронских идентификационих докумената „П“ 

261 Документа и подаци који се воде у информационим системима о лицима која су 
запослена у Министарству одбране и Војсци Србије „П“ 

262 Анализе, процене и предвиђања која се израђују у информационим системима у области 
управљања људским ресурсима за потребе Министарства одбране и Војске Србије „П“ 
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263 Документа персоналне евиденције „П“ 

264 Подаци о мерама и поступцима у вези са чувањем и ажурирањем докумената 
персоналне евиденције „П“ 

265 Подаци који су записани на носачима информација о професионалним војним лицима „П“ 
266 Подаци који се односе на мирнодопску организацију и систематизацију „П“ 
267 Кадровски план и План попуне Министарства одбране и Војске Србије „П“ 
268 Евиденције бројног стања људства у Министарству одбране и Војсци Србије „П“ 

269 Акта о мерама, плановима, анализама, проценама и предвиђањима у вези са електрон-
ским идентификационим документима „И“ 

270 Општи одговори на представке и захтеве у вези са подацима из службене евиденције 
о професионалним војним лицима „И“ 

271 Захтев за промену термина годишњег одмора „И“ 
272 Захтев за остваривање права из радног односа „И“ 
273 Наређење које се односи на замену на дужности „И“ 
274 Наређење за формирање комисије за замену руковаоца „И“ 
275 Провера физичке способности на пријемним испитима за све врсте школовања „И“ – „П“ 
276 Провера физичких способности „И“ – „П“ 
277 Оцене кадета из физичког васпитања „И“ – „П“ 
278 Годишњи програм рада Војне гимназије „П“ 
279 Историјат класе ученика „П“ 
280 Службена оцена „П“ 
281 Наставни план и програм „И“ 
282 Конкурс за упис ученика „И“ 
283 Месечни извештај о актуелним показатељима морала „П“ 
284 Наређење за размештај, ред и организацију рада и службе у Војној гимназији „П“ 
285 План обуке „П“ 
286 Финансијски план опремања „П“ 
287 Статут Војне гимназије „И“ 
288 Месечни план рада „И“ 
289 Анализа образовно-васпитног рада по класификационим периодима „И“ 
290 План полагања матурских испита „И“ 
291 Књига евиденције образовно-васпитног рада са ученицима „И“ 
292 Записник са седница савета школе, већа школе и већа класа „И“ 
293 Одговор на захтев за издавање сведочанства и диплома „И“ 
394 Наређење за контролу наставе „И“ 
295 Наредба о прекиду школовања кандидата „И“ 
296 Наредба о почетку – завршетку школовања „И“ 

297 Планови, наређења и друга документа која се односе на планирање и извршење 
инспекцијског надзора „П“ 

298 
Наређења за формирање привремених састава и друга акта из делокруга привреме- 
них састава за управљање развојем доктрине, израду доктринарних докумената и  
научених лекција 

„И“ 
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299 Наређења за примену корективних мера у систему научених лекција „И“ 

300 Одлука о одобравању научених лекција „И“ 

301 Извештаји, записници, закључци и препоруке из области научених лекција  „И“ 

302 Записници, закључци и препоруке са радних састанака за развој доктрине и израду 
доктринарних докумената „И“ 

303 Директива и друга документа за краткорочно планирање развоја доктрине „И“ – „П“ 

304 Предлози, примедбе, мишљења, ставови и сугестије на нацрте доктринарних 
докумената „И“ – „П“ 

305 Наређења и друга документа за евалуацију, процену и ревизију доктринарних докумената „И“ 

306 Предлози за усвајање, доношење и одобравање доктринарних докумената „И“ – „П“ 

307 Елаборат, студија, пројекти и концепти за развој доктрине „И“ 

308 Став и мишљење за даље поступање „И“ 

309 Наређења и друга документа за организацију стручних расправа „И“ 

310 Анализе доктринарних докумената страних оружаних снага „И“ 

311 Доктринарна документа „И“ – „П“ 

312 
Подаци и друга документа о прикупљеним потребама државних органа, органа др-
жавне управе, осталих државних органа, посебних правних лица, органа аутоном- 
них покрајина и органа јединица локалне самоуправе 

„П“ 

313 Подаци и друга документа о могућностима вршења производње и пружања услуга 
привредних друштава и других правних лица „П“ 

314 Подаци и друга документа која се односе на устројавање и ажурирање евиденција 
о капацитетима територије „П“ 

315 Уговор о обезбеђењу производа и/или пружању услуга за потребе Војске Србије у 
ратном и ванредном стању „П“ 

316 Подаци и друга документа за израду Прегледа привредних друштава и других 
правних лица од значаја за одбрану земље „П“ 

317 Извод из Инструкције о ратним локацијама „П“ 

318 
Извод из Плана одбране Републике Србије за правна лица из Решења о одређивању 
привредних друштава и других правних лица која производе предмете и врше услуге 
од значаја за одбрану Републике Србије која имају обавезу израде и поседовања од-
говарајућих планских докумената 

„П“ 

4) Подаци односно документа која се односе на угрожавање међународног положаја  
    Републике Србије, Министарства одбране и Војске Србије и сарадње са другим  
    државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима 

1 Елаборат међународних војних вежби „П“ 

2 Забелешке и извештаји о активностима међународне војне сарадње „И“ – „П“ 

3 Извештај са службеног пута у земљи и иностранству „П“ 

4 Извештаји о извршеној инспекцији у земљи и иностранству „П“ 

5 Информација о стању у мултинационалним операцијама „П“ 

6 Месечни план активности међународне војне сарадње „П“ 

7 Наредбе за путовање у иностранство „И“ – „П“ 

8 Одобрење за посету страних војних делегација „И“ – „П“ 

9 Годишњи план међународне сарадње „П“ 
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10 Предлози за месечни план међународне сарадње „П“ 

11 Елементи за израду одлуке, одобрења и наређења Министарства одбране за посете 
страних представника нашој земљи и службена путовања у иностранство „П“ 

12 Периодични извештај о посетама страних војних делегација „П“ 

13 Предлог за годишњи план међународне војне сарадње „П“ 

14 Преписка са страним војним представницима „П“ 

15 Ставови и мишљења надлежних организационих целина у вези са активностима 
међународне војне сарадње „П“ 

16 Уговори о сарадњи у области одбране „П“ 

17 Кореспонденција везана за научноистраживачку сарадњу са страним представницима „П“ 

18 Албум о оружаним снагама страних земаља „П“ 

19 Акта која се односе на подрегионалну контролу наоружања (Дејтонски мировни 
споразум и „Бечки документ 2011“) „И“ 

20 Документа за имплементацију циљева партнерства КоВ „И“ – „П“ 

21 Документа за припрему јединица за мултинационалну операцију „И“ – „П“ 

22 Документ о школовању, прихватању и смештају припадника страних армија „П“ 

23 Акта о путовању припадника Војске Србије у иностранство и контактима са странцима „И“ 

24 Наређења и документа за безбедносно обезбеђење страних војних делегација (нижи 
ниво), уколико садржи податке степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ „П“ 

25 Кореспонденција са КФОР-ом „И“ 

26 Извештаји о реализованим заједничким активностима са КФОР-ом „П“ 

27 Месечни и годишњи планови за реализацију заједничких активности са КФОР-ом и 
анализе „П“ 

28 Документа из области међународне војне сарадње „И“ – „П“ 

29 Извештаји о достизању Циљева партнерства (квартални, шестомесечни и годишњи) „П“ 

30 Планови за имплементацију Циљева партнерства (акциони, динамички и др.) „П“ 

31 Акта која се односе на процену и усвајање пакета Циљева партнерства „И“ 

32 Остала акта која се односе на Циљеве партнерства, а не садрже тајне податке „И“ 

5) Подаци односно документа која се односе на угрожавање објеката значајних за одбрану  
     земље, непосредно и изузетно угрожавање културног наслеђа – уметничких предмета 

       и збирки, као и архивске грађе Министарства одбране и Војске Србије 

1 Документа планирања, организације, извршења и контроле обезбеђења „П“ 

2 Списак лица којима се одобрава улазак у касарну или војни комплекс „П“ 

6) Подаци односно документа која се односе на угрожавање 
     реализације научноистраживачке и инвентивне делатности 

1 Документа и подаци истраживачких пројеката, студија и анализа „П“ 

2 
Документа која садрже податке у вези са планирањем и развојем научноистраживач-
ке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије и периодичним извештајима 
и анализама реализације научноистраживачке делатности 

„П“ 

3 Документа која садрже податке о раду војних научноистраживачких организација  
и о научноистраживачком кадру у Министарству одбране и Војсци Србије „И“ – „П“ 
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4 Документа која садрже податке о раду саветодавних тела и комисија из области 
научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије „И“ – „П“ 

5 
Документа која садрже податке из области патентне заштите, прихватања техничких 
унапређења и инвентивне делатности у Министарству одбране и Војсци Србије који 
нису од посебног значаја за одбрану 

„И“ – „П“ 

6 Документа (подаци) о истраживању начина прикупљања и ангажовања Републике 
Србије у међународним безбедносним организацијама „И“ 

7 Документа (подаци) о истраживању проблема из области управљања системом 
одбране „И“ 

8 
Документа (подаци) о истраживању цивилно-војних односа у демократским друштвима 
и друштвима у транзицији са фокусом на трансформацију и реформу цивилно-вој-
них односа у Републици Србији 

„И“ 

9 Документа (подаци) о истраживању психолошких аспеката руковођења војном 
организацијом, ратних дејстава, обуке и морала „П“ 

10 Документа (подаци) о испитивању јавног мњења у Министарству одбране, Војсци 
Србије и цивилној одбрани о релевантним питањима одбране земље „П“ 

11 Документа (подаци) о развијању и унапређењу методологије истраживања система 
одбране Републике Србије „И“ 

12 Документа (подаци) о истраживању војне историје до краја Другог светског рата „И“ 

13 Документа (подаци) о истраживању војне историје од завршетка Другог светског рата „И“ 

14 Експертизе и рецензије научних радова из области рада Института за стратегијска 
истраживања „И“ 

15 
Документа (подаци) о истраживању научноистраживачких пројеката чији су носиоци 
друге институције у земљи и иностранству, а односе се на област безбедности, одбране, 
безбедносне интеграције и на војну историју 

„И“ 

16 Документа (подаци) о припреми и реализацији научних и стручних скупова из 
области безбедности, одбране и војне историје „И“ 

17 Публиковање књига и часописа и израда научно-информативне документације „И“ 

18 Документа планирања, организације и реализације наставе и обуке „И“ 

19 Документа планирања, организације и реализације практичних облика наставе и 
обуке „И“ 

20 Документа материјалне подршке наставе и обуке „И“ 

21 Документа, подаци и информације о кадетима и слушаоцима „И“ 

22 Документа селекције кандидата за школовање на Војној академији „И“ 

23 Документа статусних питања кадета и слушалаца „И“ 

24 Документа планирања, припреме и израде научно-образовне литературе „И“ 

25 Анализе реализације наставе и обуке „П“ 

26 Анализе оспособљености професионалних војних лица и цивилних лица „П“ 

27 Анализе студирања, оспособљености и успеха кадета и слушалаца „П“ 

28 Анализе материјалне подршке наставе и обуке „П“ 

29 Документа, подаци и информације војно-стручне оспособљености професионалних 
војних лица и цивилних лица „П“ 

30 Документа (подаци) о пријему кадета за пријем у професионалну војну службу „П“ 

31 Документа из области културе и традиције у Министарству одбране и Војсци Србије „И“ – „П“ 
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