
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 
95/10, 99/14, 30/18 и 47/18) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. 
закон), а у вези са чланом 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС”, 
број 128/14) и чл. 1. и 2. Закона о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 
101/07), министaр одбране доноси  
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И  

ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ  
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

 
1. За лица овлашћена за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњи-

вањем у Министарству одбране и Војсци Србије одређују се мајор Стеван Самац, број телефона 
011/3203-255 и војни службеник Марија Карапанџић, број телефона 011/3203-482, Београд, Бирча-
нинова 5. 

2. Лица из тачке 1. ове одлуке, по пријему информа-цијe у вези са унутрашњим узбуњивањем, 
издају потврду о пријему информације односно сачињавају записник у вези са усмено доставље-
ном информацијом, спроводе поступак у оквиру којег предузимају потребне радње и прибављају 
доказе ради потпуног утврђивања чињеничног стања и оцене основаности примљене информације, 
сачињавају извештај о спроведеном поступку и предузетим радњама који достављају министру од-
бране и узбуњивачу. У случају да су у поступку по информацији у вези са узбуњивањем утврђене 
неправилности или штетне радње, извештај о спроведеном поступку садржи и предлог мера за њи-
хово отклањање.  

Уколико се информација у вези са унутрашњим узбуњивањем доставља обичном или препоруче-
ном пошиљком на личност лица из тачке 1. ове одлуке, надлежна канцеларија за опште послове у 
обавези је да је достави неотворену том лицу, које даје упутство о њеном евидентирању. 

3. Записнике, потврде, извештаје, као и друге акте настале током поступка у вези са унутра-
шњим узбуњивањем потписују лица из тачке 1. ове одлуке и оверавају их службеним печатом ор-
ганизационе јединице Министарства одбране у чијем су саставу.  

4. Организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, органи 
управе у саставу Министарства одбране и команде, јединице и установе Војске Србије и војне је-
динице и војне установе Министарства одбране у обавези су да лицима из тачке 1. ове одлуке пру-
же неопходну помоћ ради ефикасног спровођења поступка, правилног и потпуног разјашњења 
свих чињеница и околности у вези са примљеном информацијом о унутрашњем узбуњивању.  

5. Ову одлуку истаћи на огласне табле у организационим јединицама Министарства одбране и 
Генералштаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије, органима управе 
у саставу Министарства одбране и војним јединицама и војним установама Министарства одбра-
не. 

6. Поступци који су започети а нису окончани до ступања на снагу ове одлуке биће окончани од 
стране лица која су била овлашћена за пријем информације и вођење поступка у вези са унутра-
шњим узбуњивањем пре ступања на снагу ове одлуке. 

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању лица овлашћеног 
за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству 
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 28/17, 2/18 и 8/19). 

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 219-9/20 
У Београду, 15. октобра 2020. године 
 

  Министар одбране 
  Александар Вулин, с. р. 

 


