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218.
На основу члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, члана 8. став 1. Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/09) и члана 136. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 14/09 – пречишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на седници
Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, одржаној 29. јуна 2010.
године, донела је

О Д Л У К У1
о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије
и других снага одбране у мултинационалним
операцијама у 2010. години
1. Усваја се Годишњи план употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2010. години, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
РС број 15
У Београду, 29. јуна 2010. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
проф. др Славица Ђукић-Дејановић, с. р.

ГОДИШЊИ ПЛАН
УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА
ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА У 2010. ГОДИНИ
I. НАЗИВ ПЛАНИРАНИХ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ
ОПЕРАЦИЈА
На основу члана 7. ст. 2. и 3. Закона о употреби
Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
__________
1
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 44 од
30. јуна 2010. године.

ГОДИНА СХХIХ

(„Службени гласник РС“, број 88/09) планирана је
употреба Војске Србије и других снага одбране у 2010.
години у следећим мултинационалним операцијама:
1. Министарство одбране:
1) Мировна операција Уједињених нација у Демократској Републици Конго – MONUC;
2) Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији – UNMIL;
3) Мировна операција Уједињених нација у Републици Обала Слоноваче – UNOCI;
4) Мировна операција Уједињених нација у Републици Чад и Централноафричкој Републици – MINURCAT;
5) Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан – UNIFIL;
6) Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар – UNFICYP.
2. Министарство унутрашњих послова:
1) Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији – UNMIL;
2) Mировна операција Уједињених нација у Републици Хаити – MINUSTAH.
II. МАНДАТ ПЛАНИРАНИХ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА
1. Мировна операција Уједињених нација у Демократској Републици Конго – MONUC успостављена
је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 1279 од 30. новембра 1999. године. У складу
са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 1906 (2009) мандат мисије продужен је до
31. маја 2010. године.
2. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији – UNMIL успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 1509
од 19. септембра 2003. године. У складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 1885
(2009) мандат мисије продужен је до 30. септембра
2010. године.
3. Мировна операција Уједињених нација у Републици Обала Слоноваче – UNOCI успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број
1528 од 27. фебруара 2004. године. У складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број
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1911 од 28. јануара 2010. године мандат мисије продужен је до 31. маја 2010. године.
4. Мировна операција Уједињених нација у Републици Чад и Централноафричкој Републици – MINURCAT успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 1778 од 25. септембра 2007. године. У складу са Резолуцијом Савета
безбедности Уједињених нација број 1903 од 12. марта 2010. године мандат мисије продужен је до 15. маја 2010. године.
5. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан – UNIFIL успостављена је Резолуцијом
Савета безбедности Уједињених нација број 425 од
19. марта 1978. године и Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 426 од 19. марта 1978.
године. У складу са Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација број 1884 од 27. августа 2009. године мандат мисије продужен је до 31. августа 2010.
године.
6. Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар – UNFICYP успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 186
у марту 1964. године на линији раздвајања сукобљених страна Грка и Турака. У складу са Резолуцијом
Савета безбедности Уједињених нација број 1898 од
14. децембра 2009. године мандат мисије продужен
је до 15. јуна 2010. године.
7. Мировна операција Уједињених нација у Републици Хаити – MINUSTAH успостављена је Резолуцијом Саветa безбедности Уједињених нација број 1542
од 30. априла 2004. године. У складу са Резолуцијом
Савета безбедности Уједињених нација број 1892 мандат мисије продужен је до 15. октобра 2010. године.
III. ПРЕГЛЕД МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ
ОПЕРАЦИЈА ЧИЈЕ ЈЕ ИЗВРШАВАЊЕ
У ТОКУ СА ОЦЕНОМ СТАЊА
1. Мировна операција Уједињених нација у
Демократској Републици Конго – MONUC
Министарство одбране и Војска Србије учествују
у MONUC од 7. марта 2003. године, са медицинским тимом за евакуацију ваздушним путем (АМЕТ). Медицински тим се ангажује на период од шест месеци. У
саставу тима налазе се два лекара и четири медицинска техничара, који образују два подтима за медицинску евакуацију ваздушним путем повређених и оболелих припадника мисије. Медицински тим је стациониран у Киншаси.
Тренутно се у MONUC налази 14. АМЕТ, који је
у зону операције упућен 17. фебруара 2010. године, са
планом повратка 17. августа 2010. године. У 2010. години планиране су две ротације (замене) АМЕТ, као
и ангажовање два штабна официра.
До сада је у MONUC било ангажовано 78 припадника Министарства одбране и Војске Србије, од чега
је 17 жена.

22. јул 2010.

Ситуација у Киншаси је тренутно стабилна, без
елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника Министарства одбране и Војске Србије.
2. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Либерији – UNMIL
Министарство одбране и Војска Србије учествују
у UNMIL од 10. децембра 2003. године, са војним посматрачима. Тренутно су у UNMIL ангажована четири војна посматрача.
Војни посматрачи ангажују се са мандатом у трајању од годину дана. У 2010. години планирана је
једна ротација (замена) од четири војна посматрача.
До сада су у UNMIL била ангажована 34 припадника
Министарства одбране и Војске Србије.
Војни посматрачи ангажовани су на обављању задатака патролирања, контроли и спречавању илегалне трговине и имплементацији мировног споразума.
Министарство унутрашњих послова учествује у
UNMIL од априла 2004. године, у склопу полицијског
дела мисије. Тренутно је у мисији ангажовано шест
полицијских службеника.
Полицијски службеници ангажују се са мандатом
у трајању од годину дана. У 2010. години планирана
је ротација (замена) шест полицијских службеника.
До сада је у UNMIL било ангажовано 30 полицијских
службеника, од чега су четири жене.
Рад полицијских службеника у мисији састоји се
од саветовања, надгледања рада и тренинга полицијских службеника Националне полиције Либерије.
Ситуација у Републици Либерији је стабилна, без
елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова и Војске Србије.
3. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Обала Слоноваче – UNOCI
Министарство одбране и Војска Србије учествују
у UNOCI од 1. маја 2004. године са војним посматрачима. Тренутно су у UNOCI ангажована четири војна
посматрача.
Војни посматрачи се ангажују са мандатом у трајању од годину дана. У 2010. години планирана је
једна ротација (замена) са три војна посматрача. До
сада је у UNOCI било ангажовано 18 припадника Министарства одбране и Војске Србије.
Војни посматрачи ангажовани су на контроли пописа становништва, припреми за предстојеће изборе,
спречавању илегалне трговине и обављању редовних
задатака патролирања.
Ситуација у Републици Обала Слоноваче је стабилна, без елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника Министарства одбране и Војске
Србије.

22. јул 2010.
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4. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Чад и Централноафричкој
Републици – MINURCAT

земљу 11. јануара 2010. године, али без елемената
угрожавања безбедности ангажованих припадника Министарства унутрашњих послова.

Одлуком о учешћу професионалних припадника
санитетске службе Министарства одбране и Војске
Србије у саставу норвешког контингента у мировној
мисији Уједињених нација у Републици Чад и Централноафричкој Републици (MINURCAT), („Службени
гласник РС“, број 44/09), коју је донела Народна
скупштина Републике Србије, санитетски тимови Министарства одбране и Војске Србије ангажовани су у
MINURCAT у саставу норвешке пољске болнице, од
јуна 2009. године до краја маја 2010. године. Тренутно су у MINURCAT ангажована три штабна официра,
док је 17 медицинских лица завршило своје ангажовање. Три штабна официра завршиће своје ангажовање
до 25. маја 2010. године.
У 2010. години планира се ангажовање санитетског тима Министарства одбране и Војске Србије, до
15 лица.
До сада је у MINURCAT било ангажовано 27 припадника Министарства одбране и Војске Србије, од
чега је шест жена.
Ситуација у Републици Чад је тренутно нестабилна, али без елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника Министарства одбране и Војске
Србије.

IV. МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ЧИЈЕ СЕ
ИЗВРШАВАЊЕ ПЛАНИРА У 2010. ГОДИНИ

Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан је, у складу са важећим мандатом, ангажована на одржавању прекида ватре између зараћених страна, верификацији повлачења Израелских одбрамбених снага и помоћи либанској влади да ефективно преузме власт на сопственој територији. Своје
задатке UNIFIL извршава посредовањем између страна у сукобу и након сукоба, осматрањем, патролирањем и извештавањем о непријатељствима. Поред тога, UNIFIL непрекидно помаже становништву у нормализацији животних услова, подршком спровођења
хуманитарних операција и подршком успостављања
владавине права.
У 2010. години Министарство одбране планира
ангажовање Војске Србије у UNIFIL, у оквиру шпанског контингента са капацитетима од три штабна официра и два официра за цивилно-војну сарадњу.

5. Мировна мисија Уједињених нација
у Републици Хаити – MINUSTAH

2. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Кипар – UNFICYP

Министарство унутрашњих послова учествује у
MINUSTAH од марта 2008. године, у склопу полицијског дела мисије. Тренутно је у мисији ангажовано пет полицијских службеника.
Полицијски службеници се ангажују са мандатом
у трајању од годину дана. У 2010. години планирана
је ротација (замена) пет полицијских службеника. До
сада је у MINUSTAH било ангажовано пет полицијских службеника.
Рад полицијских службеника у мисији састоји се
од саветовања, надгледања рада и тренинга полицијских службеника Националне полиције Хаитија.
Савет безбедности Уједињених нација је у јануару 2010. године, након разорног земљотреса који је
погодио Републику Хаити, донео Одлуку о повећању
полицијске компоненте MINUSTAH за 1500 лица.
На основу Одлуке Савета безбедности Уједињених
нација, Министарство унутрашњих послова, поред ангажовања пет полицијских службеника, планира ангажовање 25 припадника Жандармерије у мировној мисији Уједињених нација у Републици Хаити, у саставу контингента Карабињера Републике Италије (формирана полицијска јединица). Мандат јединице састојао би се од подршке одржавању јавног реда и мира у
Републици Хаити у сарадњи са осталим полицијским
јединицама на терену, као и обезбеђења лица и објеката у мисији.
Ситуација у Републици Хаити је тренутно нестабилна, услед разорног земљотреса који је погодио ову

Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар је, у складу са важећим мандатом, ангажована на спречавању обнове сукоба између кипарских
Грка и Оружаних снага Републике Турске и успостављању и одржавању владавине права. Због непостојања
политичког споразума за решавање кипарског проблема мандат мисије се периодично продужава резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација. Задатак снага Уједињених нација је надгледање линије
раздвајања између сукобљених снага и пружање подршке у спровођењу хуманитарних операција.
Министарство одбране у 2010. години планира ангажовање Војске Србије у UNFICYP, у оквиру мађарског контингента са капацитетима штабних официра
и подофицира до седам лица и самостално ангажовање два војна посматрача.

1. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Либан – UNIFIL

V. ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ УПОТРЕБОМ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА У 2010. ГОДИНИ
Одредбама члана 5. тачка 4. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон и 104/09 – др. закон), прописано је да се одбрана земље остварује учешћем у мултинационалним
операцијама. Такође, учешћем у мултинационалним
операцијама испуњавају се међународно прихваћене
обавезе, које произилазе из чланства Републике Србије у Уједињеним нацијама и другим међународним
организацијама.
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Учешће Војске Србије у мировним мисијама Уједињених нација, Европске уније и међународним безбедносним снагама је важан елемент спољне политике Републике Србије који увелико доприноси да се
Република Србија у односима са државама чланицама Европске уније и Партнерства за мир третира као
равноправни партнер, који активно доприноси очувању мира и стабилности у свету.
Чланство Републике Србије у Партнерству за мир
отвара додатне могућности за њено активније укључивање у мултинационалне операције под окриљем Уједињених нација и Европске уније.
Учешћем Војске Србије у мултинационалним операцијама, Република Србија потврђује интерес и намеру да конкретно допринесе светској, европској и
регионалној безбедности и поштовању међународног
права и мира.
Учешћем у мултинационалним операцијама, припадници Министарства унутрашњих послова стичу нова искуства и имају прилику да током извршавања административних делатности стичу знања у примени
најновијих технологија и електронског пословања.
Поред тога, припадници Министарства унутрашњих
послова упознају се са стандардизованим полицијским
процедурама, чиме се у перспективи олакшава интегрисање наше полиције у међународну полицијску сарадњу и прилагођавање начина рада светским стандардима.
VI. РАСПОЛОЖИВЕ СНАГЕ И МАТЕРИЈАЛНА И
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА
У 2010. ГОДИНИ
Годишњим планом употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама
у 2010. години планирано је учешће у мировним операцијама Уједињених нација до 98 припадника Министарства одбране и Војске Србије и до 36 припадника Министарства унутрашњих послова.
Министарство одбране и Војска Србије располажу адекватно обученим људством за учешће у мултинационалним операцијама, према динамици и структури Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама
у 2010. години. Такође, сви службеници Министарства унутрашњих послова, који се упућују у мултинационалне операције, претходно су завршили обуку,
адекватно су припремљени и добровољно су се јавили за учешће.
За реализацију Годишњег плана употребе Војске
Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама у 2010. години потребна су финансијска
средства у износу од 201.410.000,00 динара, која су
обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за
2010. годину у оквиру раздела Министарства одбране
и Министарства унутрашњих послова.

22. јул 2010.
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На основу члана 140. Устава Републике Србије,
члана 8. став 3. Закона о употреби Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/09) и члана 136. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 14/09 – пречишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на седници Другог ванредног заседања Народне скупштине
Републике Србије у 2010. години, одржаној 29. јуна
2010. године, донела је

О Д Л У К У2
о учешћу припадника Војске Србије
у мултинационалним операцијама
у 2010. години
1. Одобрава се учешће припадника Војске Србије
у мултинационалним операцијама током 2010. године, и то:
– у Мировној операцији Уједињених нација
у Демократској Републици Конго (MONUC);
– у Мировној операцији Уједињених нација
у Републици Либерији (СUNMIL);
– у Мировној операцији Уједињених нација
у Републици Обала Слоноваче (UNOCI);
– у Мировној операцији Уједињених нација
у Републици Чад и Централноафричкој Републици
(MINURCAT);
– у Мировној операцији Уједињених нација
у Републици Либан (UNIFIL);
– у Мировној операцији Уједињених нација
у Републици Кипар (UNFICYP).
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
РС број 16
У Београду, 29. јуна 2010. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
проф. др Славица Ђукић-Дејановић, с. р.

220.
На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике
Србије и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и
65/08), а у вези са чл. 105. и 106. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон и 104/09 – др. закон),
Влада доноси
__________
2
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 44 од
30. јуна 2010. године.

22. јул 2010.
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У Р Е Д Б У3
о изменама и допунама Уредбе о средствима
посебне намене
Члан 1.
У Уредби о средствима посебне намене („Службени гласник РС“, број 82/08) у члану 5. тачка 1)
речи: „Одлуком о утврђивању Националне контролне
листе наоружања и војне опреме („Службени лист
СЦГ“, број 11/05) и Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене („Службени лист СЦГ“, бр. 11/05 и 42/05)“, замењују се речима: „Одлуком о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме („Службени гласник РС“, број 60/09) и Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
(„Службени гласник РС“, број 60/09)“.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) алати, прибори, уређаји, делови, склопови и
специјална мазива и течности за функционисање и
одржавање покретних ствари посебне намене из тач.
1), 2) и 3) овог члана.“
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Под стварима из става 1. овог члана подразумевају се и друге покретне ствари посебне намене које
се по својој намени, карактеристикама и својствима
могу уподобити са стварима наведеним у ставу 1.
овог члана.“
Члан 2.
У члану 6. став 3. брише се.
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ске Србије и војних јединица и војних установа Министарства одбране које су образоване по самосталној формацији (у даљем тексту: команде, јединице и
установе) и друга питања од значаја за коришћење
печата.
2. Садржина печата
Члан 2.
Команде, јединице и установе имају формацијски
печат и печат војне поште, ако им је војна пошта одређена.
Члан 3.
Формацијски печат команде, јединице и установе
Војске Србије садржи: назив и грб Републике Србије,
назив Војскe Србије, формацијски назив команде, јединице и установе и њено седиште.
Формацијски печат јединице и установе Министарства одбране садржи: назив и грб Републике Србије, назив Министарствa одбране, формацијски назив јединице и установе и њено седиште.
Члан 4.
Печат војне поште команде, јединице и установе
садржи: назив „ВОЈНА ПОШТА БР. ____“, број војне поште исписан арапским цифрама, седиште и грб
Републике Србије.
Члан 5.
Текст печата команди, јединица и установа исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Члан 3.

3. Начин исписивања текста печата

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 6.

05 број 110-4973/2010
У Београду, 8. јула 2010. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с. р.

221.
На основу члана 1. став 2. и члана 24. Закона о печату државних и других органа („Службени гласник
РС“, број 101/07), а у вези са чланом 31. став 4. Закона
о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07
и 88/09), министар одбране доноси

ПРАВИЛНИК

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије.
У следећем унутрашњем кругу исписује се назив
Министарства одбране – ако се печат ради за јединицу или установу у Министарству одбране односно назив Војске Србије – ако се печат ради за команду, јединицу или установу Војске Србије.
Назив команде, јединице или установе исписује
се у последњем унутрашњем кругу.
Седиште команде јединице или установе исписује се у дну печата.
4. Облик и величина печата
Члан 7.

1. Основна одредба

Печат је округлог облика и израђује се од гуме,
метала или другог одговарајућег материјала.
Печат команде, јединице и установе је пречника
32 mm.

Члан 1.

5. Број печата

Овим правилником утврђују се садржина, изглед
и употреба печата команди, јединица и установа Вој__________

Члан 8.

О ПЕЧАТИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

3

Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 47 од
13. јула 2010. године.

Команде, јединице и установе имају један формацијски печат и по један печат војне поште у миру и
рату за отисак хемијском бојом.
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Ако се формацијски назив команде, јединице и
установе у миру разликује од формацијског назива у
рату израђују се два формацијска печата – по један за
сваки формацијски назив.
Команде, јединице и установе могу имати и један
печат за отисак у печатном воску, као и печат за суви
отисак.
Печати за отисак у печатном воску и суви отисак
су истог облика и садржаја као и печат за отисак хемијском бојом.
Команде, јединице и установе могу имати више
примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак печата обележава се редним бројем исписан римском цифром која
се ставља између грба Републике Србије и седишта
команде, јединице и установе.
Број примерака печата одређује унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за послове организације, на предлог команди, јединица и установа.
6. Мали печат
Члан 9.
Команде, јединице и установе могу имати један
формацијски печат и један печат војне поште мањег
пречника (у даљем тексту: мали печат).
Садржина малог печата је иста и исписана је на
исти начин као и садржина печата из чл. 3. и 4. овог
правилника. У малом печату назив команде, јединице
и установе може бити скраћен, тако да се из скраћеног текста недвосмислено види чији је печат.
Мали печат се користи у случајевима у којима је
његова употреба подеснија.
Пречник малог печата не може бити мањи од 20
mm нити већи од 28 mm.
О потреби постојања малог печата, као и о броју
примерака, величини, скраћеном називу комадни, јединица и установа и употреби малог печата одлучује
унутрашња јединица Министарства одбране надлежна
за послове организације, на предлог команде, јединице
и установе.
7. Чување печата и руковање печатом
Члан 10.
Печате чува и њима рукује лице које је постављено
на формацијско место у чијем је опису послова чување и руковање печатима, односно лице коме су печати поверени на чување актом руководиоца команде,
јединице или установе. Поверавање печата на чување
и руковање врши се уз потпис лица коме се печат поверава.
Печат се употребљава у радним просторијама команде, јединице и установе. Изузетно, по одобрењу руководиоца команде, јединице или установе, лице из
става 1. ове тачке печат може употребљавати и ван
радних просторија ради извршења службених радњи.
Лице коме је печат поверен на чување дужно је да
га чува на начин којим се онемогућава његово неовлашћено коришћење.

22. јул 2010.

8. Стављање печата ван употребе
Члан 11.
Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења или насталих организацијских промена ставља се ван употребе и мора се уништити.
Стављање печата ван употребе врши унутрашња
јединица Министарства одбране надлежна за послове
организације доношењем решења, на предлог команде, јединице и установе.
Уместо печата који је стављен ван употребе због
оштећења или истрошености израђује се нови примерак печата, а уместо печата који је стављен ван употребе због организацијских промена израђује се нови
печат.
Команда, јединица и установа, по добијању новог
примерка печата или новог печата, истог дана доставља унутрашњој јединици Министарства одбране надлежној за послове организације печат који је стављен
ван употребе.
По добијању печата стављеног ван употребе, унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за
послове организације комисијски га уништава. Записник о уништењу печата са оригиналним отисцима
уништених печата чува се уз Књигу отисака печата.
Печат је стављен ван употребе са даном његовог
упућивања из команде, јединице и установе у унутрашњу јединицу Министарства одбране надлежну за послове организације.
9. Нестанак или губитак печата
Члан 12.
Несталим или изгубљеним печатом сматра се печат који није доступан лицу из члана 10. став 1. овог
правилника.
У случају губљења или нестанка печата, лице из
члана 10. став 1. овог правилника дужно је да одмах
пријави нестанак или губитак печата руководиоцу команде, јединице или установе.
Команда, јединица и установа је дужна да без одлагања, у писаној форми, извести унутрашњу јединицу Министарства одбране надлежну за послове организације о губљењу или нестанку печата и спроведе
комисијски поступак за утврђивање разлога нестанка
или губитка печата.
Унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за послове организације је дужна да у року од
три дана од дана добијања писаног извештаја од команде, јединице и установе донесе одлуку о оглашавању печата неважећим и достави је „Службеном војном листу“ ради објављивања.
Печат се сматра неважећим од дана пријављивања нестанка или губитка.

22. јул 2010.
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У случају каснијег проналаска, печат ће се комисијски уништити, о чему се сачињава записник.

13. Достављање печата

10. Замена несталог, изгубљеног
или неодговарајућег печата

Унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за послове организације након израде печата
доставља их команди, јединици и установи по доставном листу.
Команда, јединица и установа по добијању печата враћа унутрашњој јединици Министарства одбране надлежној за послове организације оверен доставни лист.
Печат је на снази од дана пријема у команди, јединици и установи.

Члан 13.
Нестали, изгубљени, оштећени или истрошени печат који је једини у команди, јединици и установи замењује се примерком обележеним редним бројем један, а у случају поновног нестанка, губљења, оштећења или истрошености замењује се примерком печата
обележеним наредним редним бројем.
У случају када команда, јединица и установа има
више примерака печата, нестали, изгубљени, оштећени или истрошени печат замењује се новим печатом
који је обележен наредним редним бројем, у односу
на укупан број печата.
11. Израђивање печата

Члан 16.

14. Надзор
Члан 17.
Надзор над применом одредаба овог правилника
и над печаторезницом врши Министарство одбране,
преко Инспектората одбране.
15. Прелазне и завршне одредбе

Члан 14.
Печате за команде, јединице и установе израђује
овлашћена печаторезница Министарства одбране.
Печаторезница може израдити печат само ако унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за
послове организације достави захтев за његову израду у којем се наводе садржина, изглед и број печата.
Матрицу која је служила за израду печата, као и
све пробне и неуспеле примерке печата, печаторезница је дужна да уништи.
12. Евиденција о печатима
Члан 15.
Евиденцију о печатима води унутрашња јединица
Министарства одбране надлежна за послове организације у Књизи отисака печата за све печате команди,
јединица и установа.
Евиденција о печатима из става 1. овог члана садржи податке о: захтеву за израду печата (број/датум); називу команде, јединице и установе за коју је
печат израђен; броју примерака печата; датуму почетка употребе печата; датуму уништења и датуму
нестанка или губљења печата, као и отисак печата.
Команде, јединице и установе воде евиденцију
својих печата која садржи отисак сваког примерка
печата и податак о томе коме је примерак печата дат
на коришћење.
Овлашћена печаторезница Министарства одбране води евиденцију о израђеним печатима са следећим подацима: број и датум захтева за израду печата,
отисак израђеног печата, број примерака печата, датум израде и потпис лица које је израдило печат.

Члан 18.
Печате ускладити са одредбама овог правилника
у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу.
Члан 19.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о печатима и штамбиљима Војске Србије ( „Службени војни лист“, број 20/08).
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 37
19. јула 2010. године
Београд

222.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

На основу члана 44. став 3, а у вези са чланом 45.
став 5. Правилника о војним представништвима Републике Србије („Службени војни лист“, број 13/10),
министар одбране доноси

ОДЛУКУ
О ПОСЕБНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРИЈЕМ
НА РАД У ВОЈНА ПРЕДСТАВНИШТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Овом одлуком утврђују се посебни критеријуми за пријем на рад у војна представништва Републике Србије (у даљем тексту: војна представништва) и
прописује конкурсна процедура за избор кандидата.
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2. Посебни критеријуми су саставни део интерног
конкурса за пријем на рад у војна представништва.
3. Посебни критеријуми за пријем на рад у војна
представништва су:
– да су кандидат и чланови његове уже породице
држављани Републике Србије, и то најмање три године, као и да не поседују држављанство друге државе;
– да је кандидат здрав и способан за обављање дужности у иностранству;
– да кандидат има одговарајућу стручну спрему за
постављење на формацијско место утврђено формацијом војног представништва;
– да је кандидат обављао дужности ФЧ – потпуковник (за помоћника војног представника и официра
за везу), ФЧ – пуковник (за заменика војног представника при НАТО), ФЧ – бригадни генерал (за војног
представника при НАТО) и ФЧ – потпуковник (за војног представника при осталим међународним организацијама);
– да је кандидат за дужности административно-техничког особља обављао дужности техничког секретара
односно возача ФЧ – старији водник прве класе, заставник;
– да је кандидат за дужности војног представника
и заменика војног представника у браку и да са собом води супружника у иностранство;
– да кандидат поседује возачку дозволу за управљање моторним возилом и да управља истим;
– да кандидат поседује безбедносни сертификат
за рад у војном представништву;
– да кандидат у години када конкурише нема више од 50 година живота;
– да кандидат није обављао дужност у војном представништву за коју конкурише;
– да кандидат има последње две службене оцене
„одличан“;
– да кандидат познаје енглески језик на нивоу
STANAG 3232 или виши, осим за кандидата за дужности административно-техничког особља који треба да познаје енглески језик на нивоу STANAG 2222
или виши;
– да кандидат поседује ECDL сертификат за познавање рада на рачунару;
– да супружник кандидата за дужност војног представника и заменика војног представника познаје енглески језик на нивоу STANAG 1111 или виши;
– да по повратку са дужности у иностранству прихвата да буде постављен на дужност по потреби службе.
4. За дужности у војним представништвима, лица
се примају интерним конкурсом који расписује Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, на захтев Сектора за политику одбране Министарства од-
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бране. Конкурс се доставља свим организацијским јединицама Министарства одбране и Војске Србије. Кандидати могу да конкуришу на она места за која испуњавају прописане критеријуме. Уколико за поједина
места у војним представништвима нема кандидата
који испуњавају прописане критеријуме, конкурс се
понавља.
5. Испуњеност посебних критеријума доказује се
следећом документацијом:
– попуњен упитник за конкурс на дужност у војном представништву;
– попуњен упитник за безбедносну проверу;
– мишљење, предлог и сагласност начелника сектора, самосталне управе и команданта оперативног
нивоа односно организацијске јединице Генералштаба
Војске Србије и сагласност начелника Генералштаба
Војске Србије за лица из састава Војске Србије;
– оверена фотокопија дипломе о завршеној школи;
– оверена фотокопија последње две службене оцене;
– лекарско уверење о здравственој способности
за кандидата, као и за чланове породице уколико се
ради о кандидату за дужност војног представника или
заменика војног представника;
– уверење о познавању енглеског језика;
– уверење надлежног органа да кандидат није кажњаван и да се не води кривични поступак против
кандидата и чланова породице;
– извод из казнене евиденције надлежног органа
за кандидата и чланове породице;
– извод из матичне књиге венчаних не старији од
шест месеци (само за дужности војног представника
и заменика војног представника);
– уверење о држављанству за кандидата и чланове породице;
– оверену фотокопију возачке дозволе;
– изјаву кандидата да по повратку са дужности пристаје на распоред и постављење по потреби службе.
6. Документација се доставља Сектору за људске
ресурсе Министарства одбране у року од 30 (тридесет) дана од дана расписивања интерног конкурса.
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају опште
и посебне критеријуме из интерног конкурса и чија је
документација комплетна. За кандидате који не испуњавају опште услове за професионалну војну службу
и посебне критеријуме из ове одлуке и чија документација није комплетна не врши се рангирање.
7. Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, на основу усвојене ранг-листе кандидата, доставља Војнобезбедносној агенцији захтев за безбедносну проверу кандидата за пријем на рад у војна пред-
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ставништва, организује психолошко тестирање кандидата (и њихових супружника за дужности војног представника или заменика војног представника) на Институту за ментално здравље Војномедицинске академије и проверу знања енглеског језика кандидата
(и њихових супружника за дужности војног представника или заменика војног представника) у Управи за
кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
8. Кадровска комисија Министарства одбране разматра конкурсне пријаве лица која испуњавају опште
и посебне критеријуме из интерног конкурса и утврђује ранг-листу кандидата за пријем на рад у војна представништва.
9. Приликом избора на наведене дужности, при
истим условима, предност на ранг-листи имају лица
која обављају дужности у Сектору за политику одбране Министарства одбране и пословима међународне
сарадње са датом међународном организацијом у организацијским јединицама Министарства одбране и
Војске Србије.
10. Извештај о спроведеном конкурсном поступку и листу кандидата Кадровске комисије Министарства одбране Сектор за људске ресурсе Министарства одбране доставља министру одбране.
11. На предлог помоћника министра одбране за
политику одбране, у изузетним и хитним случајевима,
министар одбране може без конкурса одредити лице за
дужност у војном представништву уколико испуњава
опште услове за професионалну војну службу и уколико се налази најмање две године на формацијском
месту у чијем се опису послова налази сарадња са датом међународном организацијом.
12. Изабрани кандидати упућују се на припреме.
По завршетку припрема, кандидати полажу испит пред
комисијом коју формира помоћник министра одбране
за политику одбране у чијем саставу се налазе представници Сектора за политику одбране Министарства
одбране и Генералштаба Војске Србије. По потреби,
помоћник министра одбране за политику одбране може ангажовати и представнике других организацијских јединица Министарства одбране и Војске Србије, као и надлежних институција Републике Србије.
13. Помоћник министра одбране за политику одбране доставља Сектору за људске ресурсе Министарства одбране предлог за постављења на дужности у
војним представништвима за лица која су успешно
завршила припреме за дужност у војним представништвима.
14. Датум и време упућивања лица на дужности у
иностранство, као и време потребно за примопредају
дужности у војном представништву, одређује помоћник министра одбране за политику одбране.
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15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 35
19. јула 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

223.
На основу члана 9. став 2. тачка 4) Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09),
министар одбране доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ
1. Правилник о раду Војнообавештајне агенције
означава се степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном војном листу“.
Образложење
Одредбе овог правилника односе се на обавештајне послове и не треба да буду доступни јавности, јер
би њиховим откривањем неовлашћеном лицу могла
настати тешка штета по интерес Републике Србије.
Р.в.п. бр. 34
14. јула 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

224.
На основу члана 40. тачка 1. Закона о изгледу и
употреби грба, заставе и химне Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 36/09), министар одбране доноси

УПУТСТВО
О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ ХИМНЕ, ГРБА
И ЗАСТАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
1. Општа одредба
1.Овим упутством одређује се начин употребе химне, грба и заставе Републике Србије у Војсци Србије
и војним јединицама и војним установама које су организационо и функционално везане за Министарство
одбране.
2. Начин извођења химне Републике Србије
2. Химна Републике Србије, у складу са Уредбом о
ближим критеријумима, начину и условима за извође-
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ње химне Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 88/09) односно Правилом службе Војске Србије,
изводи се свирањем, певањем или и свирањем и певањем:
1) приликом полагања заклетве војних лица;
2) на војним прославама (прослава Дана Војске
Србије и осталих војних празника);
3) на војним свечаностима (почетак и завршетак
обуке, завршетак школовања сваке класе ученика, кадета Војне академије односно лица на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире и лица
у резервном саставу док се налазе на војној дужности
у Војсци Србије, произвођење кадета Војне академије у чин потпоручника и уручивање одликовања);
4) на војној паради;
5) у званичним приликама, на свечаностима додељивања војне заставе и на свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Војску Србије;
6) приликом давања војних почасти;
7) приликом полагања венаца званичних представника Војске Србије на гробља, гробове и друга спомен-обележја бораца и жртава рата;
8) приликом међународних сусрета, такмичења и
других скупова у области науке, културе, традиција и
спорта која организује Војска Србије или на којима
припадници Војске Србије званично учествују, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;
9) у другим случајевима, ако њена употреба није
у супротности са Законом о изгледу и употреби грба,
заставе и химне Републике Србије (у даљем тексту:
Закон).
Одлуку о начину извођења химне Републике Србије у случајевима из става 1. ове тачке доноси министар одбране или старешина надлежан за послове протокола кога он овласти.
3. У тексту и мелодији химне Републике Србије
приликом извођења не могу се вршити никакве измене.
Изузетно, могу се изводити само прве две строфе
химне Републике Србије, ако то налажу разлози хитног и економичног поступања или разлози безбедносне природе у Војсци Србије.
3. Начин употребе Малог грба
4. Мали грб употребљава се:
1) на војним објектима и зградама војних јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;
2) у саставу печата и штамбиља војних јединица
и војних установа Војске Србије и војних јединица и
војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране.
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5. Мали грб може се употребљавати и:
1) на војним прославама и свечаностима;
2) на војним заставама, у саставу ознака на војним униформама и другим симболима и обележјима
Војске Србије, у складу са Правилом о грбу Војске
Србије, војним заставама, војним ознакама и другим
симболима и обележјима Војске Србије („Службени
војни лист“, број 32/09);
3) на ваздухопловима, бродовима и другим пловним објектима, под условима утврђеним посебним прописом;
4) на свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Војску Србије;
5) приликом међународних сусрета, такмичења и
других скупова у области науке, културе, традиција и
спорта које организује Војска Србије или на којима
припадници Војске Србије званично учествују, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;
6) у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са Законом.
4. Истицање Малог грба са другим грбовима
6. Мали грб се истиче заједно са грбом Војске Србије, у складу са Правилом службе Војске Србије, у
просторијама и канцеларијама које користи Војска Србије и просторијама и канцеларијама војних јединица
и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране, на првом месту у врсти односно с леве стране спреда гледано.
7. Ако се Мали грб истиче заједно са једним или
више домаћих или страних грбова или других сличних амблема, Мали грб, зависно од начина постављања тих грбова или амблема, налази се:
1) у центру круга, тако да се јасно види – ако су
други грбови или амблеми поређани у круг;
2) у темену полукруга – ако су грбови или амблеми поређани у полукруг;
3) на првом месту у врсти односно с леве стране,
спреда гледано – ако су грбови или амблеми поређани у врсту;
4) на десној страни, спреда гледано, од грба стране државе или амблема међународне организације –
ако се тај грб или амблем истиче у Војсци Србије
приликом званичне посете овлашћеног представника
стране државе или међународне организације.
5. Начин употребе Државне заставе
8. Државна застава, поред употребе дефинисане
Законом и подзаконским прописима, може се употребљавати и истицати:
1) на војним објектима Војске Србије и зградама
војних јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;

22. јул 2010.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

2) на ваздухоплову, броду или другом пловном
објекту ради означавања њихове припадности Републици Србији, под условима и на начин који су утврђени посебним прописима;
3) на свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји значајни за Војску Србије;
4) приликом међународних сусрета, такмичења и
других скупова у области науке, културе, традиција и
спорта које организује Војска Србије или на којима
припадници Војске Србије званично учествују, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;
5) као амблем на војним униформама ради идентификације припадника Војске Србије у току мултинационалних операција или вежби, током боравка у
иностранству у оквиру званичне посете, у току реализације курсева и школовања у иностранству и приликом
посета страних војних делегација, у складу са Правилом
о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије;
6) у другим случајевима, ако њена употреба није
у супротности са Законом.
9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 36
19. јула 2010. године
Београд

Број 20 – Страна 313

226.
Н А Р Е Д Б А број 41-244
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 30. ЈУНА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пешадијском потпуковнику
ВАСИЋ Пауна СТОЈАНУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

227.
Н А Р Е Д Б А број 41-254
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 2. ЈУЛА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпуковнику финансијске службе
КЕНИЋ Вукмана ВУКАЈЛУ.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

228.

225.
Н А Р Е Д Б А број 41-232

Н А Р Е Д Б А број 41-279

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 23. ЈУНА 2010. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 15. ЈУЛА 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

капетану атомско-биолошко-хемијске службе

санитетском капетану

ЈЕВРЕМОВИЋ Милорада МИЛУТИНУ.

ЈОВАНОВИЋ Јована МАРКУ.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.
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мултинационалним операцијама у 2010. години . .................................................................
219. Одлука о учешћу припадника Војске Србије
у мултинационалним операцијама у 2010. години ..................................................................
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222. Одлука о посебним критеријумима за пријем
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф.
Телефони: 011/3201-979 (23-979) и 011/3203-369 (32-369)
Телефон/факс: 011/3000-200
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б
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