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42.  

На основу члана 24. Закона о Војсци Србије („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), на предлог министра 
одбране, председник Републике доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ДАНА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  
И ОСТАЛИХ ВОЈНИХ ПРАЗНИКА 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ  
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

 
1. Овом одлуком одређују се датуми за обележавање 

Дана Војске Србије, дана вида, рода, службе, јединица 
односно установа и осталих војних празника у Мини-
старству одбране и Војсци Србије. 

2. За Дан Војске Србије одређује се 23. април. 

3. За Дан Копнене војске одређује се 16. новембар. 

4. За Дан Ратног ваздухопловства и противваздухо-
пловне одбране одређује се 24. децембар. 

5. Одређују се датуми за обележавање дана родова 
и служби: 

1) за Дан пешадије одређује се 16. новембар; 
2) за Дан оклопних јединица одређује се 31. октобар; 
3) за Дан артиљерије одређује се 14. септембар; 
4) за Дан инжињерије одређује се 6. новембар; 
5) за Дан артиљеријско-ракетних јединица за про-

тивваздухопловна дејства одређује се  30. септем-
бар; 

6) за Дан авијације одређује се 2. август; 
7) за Дан речних јединица одређује се 6. август; 
8) за Дан јединица за електронска дејства одређује 

се 11. новембар; 
9) за Дан кадровске службе одређује се 1. септембар; 
10) за Дан службе телекомуникације одређује се 20. 

септембар; 
11) за Дан службе ваздушног осматрања и јављања 

одређује се 18. јун; 
12) за Дан атомско-биолошко-хемијске службе од-

ређује се 28. септембар; 

13) за Дан обавештајне службе одређује се 5. март;  
14) за Дан безбедносне службе одређује се 12. но-

вембар; 
15) за Дан информатичке службе одређује се 21. фе-

бруар; 
16) за Дан геодетске службе одређује се 5. фебруар; 
17) за Дан метеоролошке и навигацијске службе 

одређује се 1. новембар; 
18) за Дан финансијске службе одређује се 8. новем-

бар; 
19) за Дан правне службе одређује се 10. мај; 
20) за Дан музичке службе одређује се 10. јануар; 
21) за Дан верске службе одређује се 12. новембар; 
22) за Дан техничке службе одређује се 15. септем-

бар; 
23) за Дан интендантске службе одређује се 14. сеп-

тембар; 
24) за Дан санитетске службе одређује се 30. јул; 
25) за Дан ветеринарске службе одређује се 1. но-

вембар; 
26) за Дан саобраћајне службе одређује се 15. сеп-

тембар; 
27) за Дан грађевинске службе одређује се 8. новем-

бар; 
28) за Дан Војне полиције одређује се 14. септембар; 
29) за Дан војних ветерана одређује се 4. децембар; 
30) за Дан војних падобранаца одређује се 14. окто-

бар. 

6. Одређују се датуми за обележавање дана једини-
ца односно установа Министарства одбране и Војске 
Србије: 

1) за Дан Гарде одређује се 6. мај; 
2) за Дан Центра за мировне операције одређује се 

17. новембар; 
3) за Дан 224. центра за електронска дејства одре-

ђује се 11. новембар; 
4) за Дан Централне логистичке базе одређује се 16. 

новембар; 
5) за Дан центра за обуку логистике одређује се 15. 

септембар; 
6) за Дан 1. логистичког центра одређује се 11. јун; 
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7) за Дан Бригаде везе одређује се 20. септембар; 
8) за Дан 1. бригаде Копнене војске одређује се 9. но-

вембар; 
9) за Дан 2. бригаде Копнене војске одређује се 12. 

јул; 
10) за Дан 3. бригаде Копнене војске одређује се 7. 

октобар; 
11) за Дан 4. бригаде Копнене војске одређује се 31. 

јануар; 
12) за Дан 72. бригаде за специјалне операције од-

ређује се 27. јануар; 
13) за Дан 63. падобранске бригаде одређује се 14. 

октобар; 
14) за Дан Мешовите артиљеријске бригаде одре-

ђује се 14. септембар; 
15) за Дан Речне флотиле одређује се 6. август; 
16) за Дан 250. ракетне бригаде за противваздухо-

пловна дејства одређује се 24. новембар; 
17) за Дан 126. бригаде ваздушног осматрања, јавља-

ња и навођења одређује се 18. јун; 
18) за Дан 204. ваздухопловне бригаде одређује се 

2. децембар; 
19) за Дан 98. ваздухопловне бригаде одређује се 28. 

новембар; 
20) за Дан Центра за обуку Копнене војске одређује 

се 16. новембар; 
21) за Дан 1. центра за обуку одређује се 13. новем-

бар;  
22) за Дан 2. центра за обуку одређује се 15. октобар; 
23) за Дан 3. центра за обуку одређује се 7. октобар; 
24) за Дан Центра за обуку путем симулација одре-

ђује се 16. април; 
25) за Дан Команде за развој Банатске бригаде од-

ређује се 17. новембар;  
26) за Дан Команде за развој Београдске бригаде од-

ређује се 1. новембар; 
27) за Дан Команде за развој Тимочке бригаде од-

ређује се 19. октобар;  
28) за Дан Команде за развој Расинске бригаде од-

ређује се 19. октобар; 
29) за Дан Инспектората одбране одређује се 26. фе-

бруар; 
30) за Дан Војногеографског института одређује се 

5. фебруар; 
31) за Дан Војне штампарије одређује се 6. мај; 
32) за Дан Техничког опитног центра одређује се 22. 

март; 
33) за Дан Центра за примењену математику и елек-

тронику одређује се 5. мај; 
34) за Дан Центра за командно-информационе си-

стеме и информатичку подршку одређује се 21. 
фебруар; 

35) за Дан Техничког ремонтног завода „Чачак” од-
ређује се 30. септембар; 

36) за Дан Ваздухопловног медицинског института 
одређује се 11. новембар;  

37) за Дан Ваздухопловног завода „Мома Станој-
ловић” одређује се 1. јул. 

7. Одређују се датуми за обележавање дана органи-
зационих јединица Министарства одбране: 

1) за Дан Војнообавештајне агенције одређује се 5. 
март;  

2) за Дан Војнобезбедносне агенције одређује се 12. 
новембар; 

3) за Дан Универзитета одбране одређује се 24. фе-
бруар; 

4) за Дан Војне академије одређује се 18. март; 
5) за Дан Војне гимназије одређује се 21. мај; 
6) за Дан Школе националне одбране одређује се 19. 

октобар; 
7) за Дан Војномедицинске академије одређује се 2. 

март; 
8) за Дан Института за стратегијска истраживања од-

ређује се 5. фебруар; 
9) за Дан Војнотехничког института одређује се 3. 

новембар; 
10) за Дан Војног музеја Београд одређује се 22. ав-

густ; 
11) за Дан Музеја ваздухопловства одређује се 15. 

фебруар; 
12) за Дан Медија центра „Одбрана” одређује се 24. 

јануар; 
13) за Дан Уметничког ансамбла Министарства од-

бране „Станислав Бинички” одређује се 26. 
септембар; 

14) за Дан Војнофилмског центра „Застава филм” 
одређује се 14. новембар; 

15) за Дан Војног архива одређује се 5. фебруар; 
16) за Дан Центра војномедицинских установа Бео-

град одређује се 9. јун; 
17) за Дан Војне болнице Ниш одређује се 22. јануар; 
18) за Дан Војне болнице Нови Сад одређује се 11. 

новембар; 
19) за Дан Техничког ремонтног завода Крагујевац 

одређује се 26. септембар; 
20) за Дан Дирекције за стандардизацију, кодифи-

кацију и метрологију одређује се 5. јул. 

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-
жи Одлука о одређивању Дана Војске Србије и других 
војних празника („Службени војни лист”, број 21/15).  

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном војном листу”. 

 
ВК ПРС број 3-1 oд 8. јануара 2021. године 
 

Председник Републике 
Александар Вучић, с. р. 
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43.  
На основу члана 14. став 2. Закона о употреби Војске 

Србије и других снага одбране у мултинационалним опе-
рацијама ван граница Републике Србије („Службени гла-
сник РС”, бр. 88/09 и 36/18), министар одбране доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР И НАЧИНУ ИЗБОРА 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ КОЈИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ 
И ОБУЧАВАЈУ ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛ-
НИМ ОПЕРАЦИЈАМА И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА  

СЕРТИФИКАТА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ 

I. УВОДНE ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се критеријуми за избор 
и начин избора припадника Војске Србије и запослених 
у Министарству одбране (у даљем тексту: кандидат) који 
се припремају и обучавају за учешће у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије (у даљем 
тексту: мултинационалне операције) и начин издавања 
сертификата о оспособљености за учешће у мултинацио-
налним операцијама. 

Члан 2. 

Надлежне старешине у поступку избора кандидата 
за припреме и обуку за учешће у мултинационалним 
операцијама су:  

1) начелник Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба 
Војске Србије – за избор кандидата за припреме 
и обуку појединаца, тимова и група за учешће у 
мултинационалним операцијама; 

2) команданти команди оперативног нивоа Војске 
Србије и непосредно потчињених јединица Гене-
ралштабу Војске Србије – за потребе припрема и 
обуке јединица из својих састава за учешће у мул-
тинационалним операцијама; 

3) начелник Управе за војно здравство Министар-
ства одбране – за потребе припрема и обуке ме-
дицинског кадра Војне болнице за учешће у мул-
тинационалној операцији.  

Члан 3. 

Избор за потребе припреме и обуке спроводи: 
1) Центар за мировне операције Оперативне управе 

(Ј-3) Генералштаба Војске Србије – за потребе 
припрема и обуке појединаца, тимова и група за 
учешће у мултинационалним операцијама; 

2) команде оперативног нивоа Војске Србије и не-
посредно потчињене јединице Генералштабу Вој-
ске Србије – за потребе припрема и обуке једи-
ница из својих састава за учешће у мултинацио-
налним операцијама; 

3) Управа за војно здравство Министарства одбране 
– за потребе припрема и обуке медицинског кадра 
Војне болнице за учешће у мултинационалној опе-
рацији. 

Члан 4. 

Избор кандидата за припреме и обуку за учешће у 
мултинационалним операцијама врши се под једнаким 
условима, применом јединствених критеријума и ме-
тодологије. 

Избор се спроводи са кандидатима који испуњавају 
опште и посебне критеријуме за припреме и обуку за 
учешће у мултинационалним операцијама. 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

Члан 5. 

Општи критеријум за избор кандидата за припреме 
и обуку за учешће у мултинационалним операцијама је 
да имају стање у служби „на дужности/радном месту” 
припадника Војске Србије, статус државног службеника 
запосленог у Министарству одбране или статус припад-
ника активне резерве. 

Члан 6. 

Посебни критеријуми за избор кандидата за при-
преме и обуку за учешће у мултинационалним операци-
јама су: 

1) одговарајући чин – звање и специјалност (експерт-
ска област) која је неопходна за обављање дужно-
сти у мултинационалној операцији; 

2) службена оцена/оцена; 
3) прописани ниво познавања страног језика; 
4) здравствена и психофизичка способност; 
5) безбедоносна процена; 
6) радно искуство у складу са захтевом мултинаци-

оналне операције или прописом међународне ор-
ганизације под чијим мандатом се спроводи мул-
тинационална операција и поседовање важећих 
сертификата. 

Елементе из посебних критеријума за попуну фор-
мацијских места у складу са захтевом мултинационалне 
операције или прописом међународне организације, за 
сваку мултинационалну операцију прописује начелник 
Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије 
на предлог начелника Центра за мировне операције. 

Члан 7. 

Кандидат је испунио критеријум одговарајућег чина 
– звања и специјалности (експертска област) која је нео-
пходна за обављање дужности у мултинационалној опе-
рацији ако има чин – звање и специјалност (експертску 
област) који су захтевани условима посебних критери-
јума.  

Изузетно, уколико не постоји довољан број канди-
дата за избор, на поједине позиције у мултинационалним 
операцијама могу се упућивати и лица са једним више 
чином.  

Члан 8. 

Кандидат је испунио критеријуме службене оце-
не/оцене ако су последње две службене оцене/оцене нај-
мање „истиче се” (3.51 и више). 
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Члан 9. 

Кандидат је испунио услове провере познавања стра-
ног језика ако поседује важећи сертификат о познавању 
страног језика (СОРС 9435-СТАНАГ 6001) минимално 
захтеваног нивоа, или је на провери познавања страног 
језика освојио минимално потребан број бодова за захте-
вани ниво познавања страног језика.  

Члан 10. 

Кандидат је испунио услове здравствене и психо-
физичке способности ако је закључком надлежне ко-
мисије оцењен здравствено способним за припреме и 
обуку за учешће у мултинационалним операцијама. 

Кандидати морају испунити услове психолошке 
процене предвиђене за припреме и обуку за учешће у 
мултинационалним операцијама. Садржај психолошке 
процене кандидата за припреме и обуку за учешће у мул-
тинационалним операцијама уредиће носилац функције 
„кадрови” у оквиру послова „психолошка делатност”. 

Кандидат је испунио услове провере физичке спо-
собности ако је задовољио проверу физичке способно-
сти за своју старосну категорију оценом довољан (2) и 
више.  

Члан 11. 

Безбедносна провера је у надлежности Војнобезбед-
носне агенције Министарства одбране. 

Кандидат је испунио безбедносну проверу ако је 
закључком безбедносне провере оцењено да не постоје 
безбедносни ризици за учешће у мултинационалним опе-
рацијама. 

Члан 12. 

Кандидат је испунио услов одговарајућег радног 
искуства ако је у радном односу, на конкретној дужно-
сти/радном месту провео захтевани период у складу са 
захтевом мултинационалне операције или прописом ме-
ђународне организације под чијим мандатом се спрово-
ди мултинационална операција. 

Уколико се за одређене специјалности захтева по-
знавање посебних знања и вештина кандидат о томе мора 
поседовати важећи сертификат. 

III. НАЧИН ИЗБОРА 

Члан 13. 

Избор појединаца, тимова, група и јединица за при-
преме и обуку за учешће у мултинационалним операци-
јама покреће надлежни старешина из члана 2. овог пра-
вилника упућивањем захтева за достављање предлога 
кандидата за избор. 

Изузетно, када рокови за избор или потребе службе 
захтевају, избор се може извршити и без достављања 
захтева.  

Поступак избора без достављања захтева одобрава 
начелник Генералштаба Војске Србије на предлог над-
лежног старешине из члана 2. овог правилника. 

Члан 14. 

Начелници ужих унутрашњих јединица Министар-
ства одбране, Генералштаба Војске Србије, команданти 
команди оперативног нивоа и команди јединица непо-
средно потчињених Генералштабу Војске Србије у оба-
вези су да планирају и обезбеде довољан број кандидата 
из својих састава за припреме и обуку за учешће у мул-
тинационалним операцијама према разрезу који ће, у 
складу са годишњим Планом припрема за учешће у мул-
тинационалним операцијама, израдити Оперативна упра-
ва (Ј-3) Генералштаба Војске Србије. 

Начелници ужих унутрашњих јединица Министар-
ства одбране, Генералштаба Војске Србије, команданти 
команди оперативног нивоа и команди јединица непо-
средно потчињених Генералштабу Војске Србије у оба-
вези су да све припаднике својих састава упознају са зах-
тевом за достављање предлога кандидата за поступак 
избора за припреме и обуку за учешће у мултинацио-
налним операцијама и да проследе тражену докумен-
тацију заинтересованих кандидата са ставом да је са-
гласан или није сагласан. 

Сви кандидати морају бити упознати са дефиниса-
ним критеријумима за избор и начином избора канди-
дата, пре почетка сваког поступка избора. 

Члан 15. 

За потребе избора кандидата за припреме и обуку 
за учешће у мултинационалним операцијама прибавља 
се став надлежног старешине ранга команданта бригаде 
или самосталног батаљона или јединица и установа истог 
или вишег ранга, о кандидату и његовој планираној ка-
ријери. 

Став надлежног старешине није елиминационог ка-
рактера у поступку избора, уколико не постоји довољан 
број кандидата за конкретну позицију у мултинационал-
ној операцији. 

Члан 16. 

По добијању документације надлежне старешине из 
члана 2. овог правилника образују Комисију за избор 
кандидата за припреме и обуку за учешће у мултина-
ционалним операцијама (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија утврђује валидност достављене докумен-
тације за кандидате, обавља разговор са кандидатима и 
оформљује предлог листе кандидата за припреме и обу-
ку за учешће у мултинационалним операцијама. 

Комисија је јединствена за цео поступак избора из 
става 1. овог члана. 

Члан 17. 

У изузетним случајевима, због потреба службе и ако 
не постоји могућност да се реализује поступак избора, 
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начелник Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба Вој-
ске Србије, на образложени предлог начелника Центра 
за мировне операције, предлаже начелнику Генералшта-
ба Војске Србије да се на припреме и обуку за учешће у 
мултинационалној операцији упути кандидат без реали-
зације изборних поступака.  

Са кандидатом који се упућује на припреме и обуку 
без реализације изборних поступака реализује се провера 
здравствене и психофизичке способности и безбедносна 
процена. 

Члан 18. 

За кандидате који током избора не испуне један од 
посебних критеријума обуставља се даљи поступак из-
бора. 

Надлежни старешина из члана 2. овог правилника, 
у изузетним случајевима, због потреба службе а по одо-
брењу начелника Генералштаба Војске Србије, може 
донети одлуку о наставку поступка избора кандидата 
који не испуне неки од критеријума избора из члана 6. 
овог правилника. Надлежни старешина не може до-
нети овакву одлуку за кандидате који нису испунили 
критеријум здравствене способности, психолошке про-
цене или безбедносне процене. 

Члан 19. 

Након завршеног избора Комисија израђује изве-
штај и доставља предлог кандидата за припреме и обуку 
за учешће у мултинационалним операцијама надлежном 
старешини из члана 2. овог правилника. 

Надлежни старешина предлог кандидата за припре-
ме и обуку за учешће у мултинационалним операцијама, 
са списком свих кандидата који су испунили критерију-
ме за избор, упућује на сагласност начелнику Генерал-
штаба Војске Србије. На основу сагласности начелника 
Генералштаба Војске Србије надлежни старешина из 
члана 2. овог правилника доноси одлуку о избору кан-
дидата за припреме и обуку за учешће у мултинацио-
налним операцијама. 

IV. ПРИПРЕМА, ОБУКА И ИЗДАВАЊЕ  
СЕРТИФИКАТА 

Члан 20. 

Припреме и обука кандидата за учешће у мултина-
ционалним операцијама спроводе се у складу са годи-
шњим Планом припрема за учешће у мултинационал-
ним операцијама који доноси министар одбране. 

Припадници Војске Србије припремају се и обуча-
вају за учешће у мултинационалним операцијама након 
реализованог поступка избора.  

Припреме и обука појединаца, тимова, група и Војне 
болнице врше се у Центру за мировне операције на осно-
ву посебног програма припрема и обуке које израђује 
Центар за мировне операције, а одобрава начелник Опе-
ративне управе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије. 

Припреме и обука јединица Војске Србије врше се 
у центрима за обуку на основу посебног програма при-
према и обуке које израђују команде оперативног нивоа 
из чијег састава су јединице, а одобрава начелник Гене-
ралштаба Војске Србије.  

Стручно-специјалистичка обука медицинског кадра 
Војне болнице врши се у организационим јединицама 
Управе за војно здравство Министарства одбране, над-
лежним за реализацију обуке за учешће у мултинацио-
налним операцијама. 

Члан 21. 

Припреме и обука припадника Војске Србије за уче-
шће у мултинационалним операцијама могу се вршити 
и у иностранству, на основу закључених међународних 
уговора у области одбране и војне сарадње са другим 
државама, а спроводе их органи утврђени уговорима и 
актима за њихово извршавање. 

Координацију припрема и обуке за учешће у мул-
тинационалним операцијама које захтевају заједничко 
учешће припадника Министарства одбране, Војске Ср-
бије, припадника министарстава Владе Републике Срби-
је, државних органа и агенција врши Оперативна управа 
(Ј-3) Генералштаба Војске Србије. 

Члан 22. 

Кандидат који успешно заврши припреме и обуку 
добија сертификат о оспособљености за учешће у мулти-
националној операцији. 

Кандидат који је успешно завршио припреме и обу-
ку за учешће у мултинационалним операцијама у ино-
странству и који је добио сертификат о завршеној при-
преми и обуци у иностранству, сматра се оспособљеним 
за учешће у мултинационалним операцијама. 

Сертификат о завршеној припреми и обуци за уче-
шће у мултинационалним операцијама за појединце, ти-
мове, групе и јединице Војске Србије издаје Оперативна 
управа (Ј-3) Генералштаба Војске Србије на прописаном 
обрасцу (формат А4) који се налази у Прилогу овог пра-
вилника и чини његов саставни део. 

За медицински кадар Војне болнице сертификате о 
стручно-специјалистичкој оспособљености издаваће над-
лежна организациона јединица Управе за војно здравство 
Министарства одбране, а један примерак предметног 
сертификата доставиће Оперативној управи (Ј-3) Ге-
нералштаба Војске Србије, након реализоване обуке. 

Члан 23. 

Центар за мировне операције Оперативне управе 
(Ј-3) Генералштаба Војске Србије устројава и води Еви-
денцију издатих сертификата о оспособљености за уче-
шће у мултинационалним операцијама ван граница Ре-
публике Србије. 
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

Сви поступци избора, припрема и обуке припадника 
Војске Србије и запослених у Министарству одбране за 
учешће у мултинационалним операцијама који су запо-
чети, а нису завршени до дана ступања на снагу овог пра-
вилника, завршиће се у складу са Правилником о крите-
ријумима за избор и начину избора припадника Војске 
Србије и запослених у Министарству одбране који се 
припремају и обучавају за учешће у мултинационалним 
операцијама и начину издавања сертификата о оспосо-
бљености („Службени војни лист”, бр. 10/10 и 8/19). 

Члан 25. 

Начелник Генералштаба Војске Србије ће ближе 
уредити спровођење поступка у процесу избора кан-
дидата за упућивање у мултинационалне операције и 
начин вредновања критеријума и формирања предлога 
кандидата за учешће у мултинационалним операцијама 
у року од осам дана од дана ступања на снагу овог пра-
вилника. 

Члан 26. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о критеријумима за избор и начину 
избора припадника Војске Србије и запослених у Ми-
нистарству одбране који се припремају и обучавају за  

учешће у мултинационалним операцијама и начину из-
давања сертификата о оспособљености („Службени вој-
ни лист”, бр. 10/10 и 8/19). 

Члан 27. 

Ступањем на снагу овог правилника, престају да ва-
же тач. 15. и 17а, тачка 18. подтачка (14), тачка 34а под-
тачка (2), тачка 34в, тачка 42. став 7. и тачка 54. Крите-
ријума за израду листе кандидата за потребе селекције 
у оквиру каријерног вођења и саветовања у Министар-
ству одбране и Војсци Србије из Одлуке о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и са-
ветовања у Републици Србији у Министарству одбране 
и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/12, 6/14, 
23/15, 30/17, 26/18, 19/19 и 17/20). 

Члан 28. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном војном листу”. 

 
Број 01/7-166  
У Београду, 1. фебруара 2021. године 
 

Министар одбране  
др Небојша Стефановић, с. р. 
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Прилог 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3) 

 

На основу члана 12. Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама 
ван граница Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 36/18) и члана 26. Правилника о критеријумима 
за избор и начину избора припадника Министарства одбране и Војске Србије за учешће у мултинационалним опера-
цијама ван граница Републике Србије и начину издавања сертификата о оспособљености,(„Службени војни лист”, 
број       ), издаје се 

 

С Е Р Т И Ф И К А Т 
 

 

да је 

 

оспособљен за учешће у мултинационалној операцији       

 

 

 

за дужност  

 

 

 

Сертификат је под бројем               дана                        године заведен у Евиденцији издатих сертификата о  
оспособљености за учешће у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                               Надлежни старешина 
                                                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                                                                  (чин, име и презиме) 

 
 

(М. П.) 
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