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ГОДИНА СХХIХ

257.

258.

На основу члана 9. 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 Одлуке о учешћу
припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2010. години („Службени гласник РС“,
број 44/10), председник Републике доноси

На основу члана 22. став 2. и члана 29. став 2. Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији („Службени гласник РС“, број 88/09) и
члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

ОДЛУКУ
О УПУЋИВАЊУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ У 2010. ГОДИНИ
1. Упућују се припадници Војске Србије ради учешћа у мултинационалним операцијама у 2010. години – мировним операцијама у оквиру Уједињених нација, и то:
– Демократској Републици Конго (MONUC),
– Републици Либерији (UNMIL),
– Републици Обала Слоноваче (UNOCI),
– Републици Чад и Централноафричкој Републици (MINURCAT),
– Републици Либан (UNIFIL) и
– Републици Кипар (UNFICYP).
2. Број припадника Војске Србије, услови, припрема, начин и време ангажовања реализоваће се у складу
са законом, одобреним мандатом мировних операција из тачке 1. ове одлуке и Одлуком о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним операцијама у 2010. години („Службени гласник РС“, број 44/10).
3. Извршавање ове одлуке обезбеђују Министарство одбране и Војска Србије на основу закона, закључених међународних уговора и наредбе министра одбране.
4. Ову одлуку доставити Министарству одбране
ради реализације.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ВК ПРС бр. 3-4 од 8. јула 2010. године

Председник Републике
Борис Тадић, с. р.

У Р Е Д Б У1
о начину и условима давања на коришћење
непокретности у својини Републике Србије
за потребе Војнобезбедносне агенције
и Војнообавештајне агенције
Члан 1.
Овом уредбом уређују се начин и услови давања
на коришћење Министарству одбране непокретности
у својини Републике Србије за потребе Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције.
Члан 2.
Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција могу да користе непокретности у својини Републике Србије, ако безбедносни разлози то захтевају.
Члан 3.
Непокретности у својини Републике Србије, у
смислу ове уредбе, јесу: земљиште; зграде (службене,
пословне и друге зграде); службене и пословне просторије; станови за службене потребе; магацини, складишта и гараже; монтажни објекти, помоћни и привремени објекти и други грађевински објекти (у смислу прописа којима се уређује изградња), које за обављање послова и задатака из своје надлежности могу
да користе Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција.
Члан 4.
Влада доноси одлуку о давању на коришћење конкретне непокретности из члана 3. ове уредбе, на образложени предлог министра одбране.
__________
1
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 60 од
27. августа 2010. године.
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Члан 5.

Члан 2.

Непокретностима из члана 3. ове уредбе управља
Министарство одбране, у складу са законом и другим
прописима.

Знакови Војнобезбедносне агенције (у даљем тексту: ВБА) и Војнообавештајне агенције (у даљем тексту: ВОА) су основна обележја која представљају њихов визуелни идентитет.

Члан 6.
Непокретности из члана 3. ове уредбе користе се
сагласно њиховој природи и намени, у складу са законом и другим прописима.
Члан 7.
Начин употребе непокретности из члана 3. ове уредбе ближе одређује директор Војнобезбедносне агенције, односно директор Војнообавештајне агенције.
Члан 8.
Интерни акти из члана 7. ове уредбе и појединачни
акти надлежних органа којима се непокретности из
члана 3. ове уредбе опредељују за потребе Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције су тајни подаци и означавају се степеном тајности у складу
са законом којим се уређује заштита тајних података
и прописима за његово извршење.
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
05 број 110-5726/2010
У Београду, 19. августа 2010. године
Влада
Председник,
др Мирко Цветковић, с. р.

259.
На основу члана 4. став 3. Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији („Службени гласник РС“, број 88/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

У Р Е Д Б У2
о изгледу и начину коришћења знакова, симбола
и других обележја и ознака Војнобезбедносне
агенције и Војнообавештајне агенције
Члан 1.
Овом уредбом уређују се изглед и начин коришћења знакова, симбола и других обележја и ознака
Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције.
__________
2
Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 61 од
31. августа 2010. године.

Члан 3.
Знак ВБА има облик штита тамноцрвене боје са
преломљеним доњим луком, обрубљен златном бојом на којем је представљен двоглави сребрни орао са
златним криновима и круном. Сребрни двоглави орао
је у полету, високо уздигнутих крила, златно оружан.
Ноге орла су раширене по дијагонали, а реп је позициониран централно у односу на вертикалну осу композиције. На грудима двоглавог сребрног орла налази се мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су беле боје и окренута су ка спољним странама штита и главама орла.
У подножју штита, са леве и са десне стране, између
крила и ногу сребрног двоглавог орла налази се по један златни крин. Круна је приказана изнад глава орла
у пројекцији и позиционирана централно у односу на
вертикалну осу штита и главе орла. Боја круне је златна. Круна је украшена са 40 белих бисера, осам плавих сафира и два црвена рубина. На врху круне налази се златни крст.
Знак ВБА је дат у Прилогу 1 који је одштампан
уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 4.
Знак ВОА има облик округлог штита који је испресецан линијама које представљају мрежу Земљине кугле. Штит је доњим делом уплетен у полувенац
од ловоровог и храстовог лишћа на који је положен
мач. Полувенац и мач су обавијени бојама српске тробојке. Горњи део штита је окружен ореолом на којем
се налази полукружни натпис: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“. У централном делу штита доминира
сова чије тело је прекривено мрежом шестоугаоних
ћелија у облику саћа. Полувенац од ловоровог и храстовог лишћа је саставни део штита и с њим чини компактну целину.
Знак ВОА је дат у Прилогу 2 који је одштампан
уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 5.
Знакови ВБА и ВОА се користе: у службеним просторијама ВБА и ВОА; приликом прослава, свечаности, културних, спортских и других сличних манифестација које су значајне за ВБА и ВОА.
Члан 6.
Симболи, друга обележја и ознаке ВБА и ВОА су
стилизовани визуелни елементи који се користе ради
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професионалне, службене и личне идентификације припадника ВБА и ВОА.
Члан 7.
ВБА користи симболе и друга обележја и ознаке
команде, јединице или установе Војске Србије или Министарства одбране, у складу са прописима којима је
уређена ова област.
Члан 8.
ВОА користи симболе и друга обележја Војске Србије или Министарства одбране, у складу са прописима којима је уређена ова област.
Члан 9.
Ознака ВОА је значка која се састоји од стилизованог штита који је дијагонално прекривен српском
тробојком ширине 40 mm, висине 41 mm, у чијем централном делу се налази знак ВОА, пречника 25 mm.

Број 23 – Страна 369

Значка из става 1. овог члана носи се на кожном
виску црне боје који је окачен о дугме поклопца левог џепа службене униформе на грудима и учвршћен
трном на набору џепа.
Значка ВОА је дата у Прилогу 3 који је одштампан
уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
05 број 110-6032/2010
У Београду, 26. августа 2010. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с. р.

Прилог 1
ЗНАК ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ

Страна 370 – Број 23
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Прилог 2

ЗНАК ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Прилог 3
ЗНАЧКА ПРИПАДНОСТИ ВОЈНООБАВЕШТАЈНОЈ АГЕНЦИЈИ
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260.

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

На основу члана 11, а у вези са чл. 9. и 10. Уредбе о платама и другим новчаним примањима професионалних припадника Војске Србије и Црне Горе,
особља цивилне заштите и запослених у органима
управе Савета министара за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у иностранству („Службени лист СЦГ“, бр. 32/05 и 17/06), министар одбране доноси

заставнику прве класе саобраћајне службе
ДИНИЋ Миодрага ДЕЈАНУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

262.

Н А Р Е Д Б А број 41-339
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 20. АВГУСТА 2010. ГОДИНЕ

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДОДАТКА ЗА
РИЗИК У СЛУЖБИ И ДОДАТКА ЗА ГЕОГРАФСКЕ
И КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ
ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ВРЕМЕ
УЧЕШЋА У МИРОВНИМ ОПЕРАЦИЈАМА
И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА
У ИНОСТРАНСТВУ
1. У Одлуци о висини додатка за ризик у служби
и додатка за географске и климатске услове професионалним припадницима Војске Србије за време учешћа у мировним операцијама и другим активностима у
иностранству („Службени војни лист“, бр. 6/06, 24/06,
16/09 и 24/09), у тачки 1. алинеја 5. тачка се замењује
тачком и запетом и додају се алинеје 6. и 7, које гласе:
„6) мировној операцији UNIFIL у Републици Либан
(подручја у којима су присутни чести или повремени
оружани инциденти) у коефицијенту 2,50;
7) мировној операцији UNFICYP у Републици Кипар (подручја у којима су присутни повремени инциденти или где постоји повећана опасност од повреде од
скривених или напуштених убојних средстава) у коефицијенту 0,50.“.
2. У тачки 2. алинеја 5. тачка се замењује тачком
и запетом и додају се алинеје 6. и 7, које гласе:
„6) мировној операцији UNIFIL у Републици Либан у коефицијенту 0,20;
7) мировној операцији UNFICYP у Републици Кипар у коефицијенту 0,10.“.
3. Ова одллука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном војном листу“.

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
санитетском капетану
БОШКОВИЋ Славка КРИСТИЈАНУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

263.

Н А Р Е Д Б А број 41-353
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 25. АВГУСТА 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
заставнику прве класе телекомуникација
СТОЈАНОВИЋ Томислава РАДОШУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

264.

Н А Р Е Д Б А број 41-354
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 25. АВГУСТА 2010. ГОДИНЕ

Р.в.п. бр. 42
25. августа 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

261.

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 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

Н А Р Е Д Б А број 41-338
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 19. АВГУСТА 2010. ГОДИНЕ

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

заставнику ваздушног осматрања и јављања
БИЈЕЛИЋ Драгана СЛАВКУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.
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266.

Н А Р Е Д Б А број 41-357

Н А Р Е Д Б А број 41-358

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 27. АВГУСТА 2010. ГОДИНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 27. АВГУСТА 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

санитетском пуковнику

мајору телекомуникација

ТРКУЉИЋ Драгољуба МИРОЉУБУ.

ИЛИЋ Милорада СРЂАНУ.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

268.

267.

Републички завод за статистику објављује

Републички завод за статистику објављује

П О Д А Т К Е3

П О Д А Т К Е4

о просечним зарадама по запосленом
исплаћеним у јулу 2010. године

о просечним зарадама по запосленом без пореза
и доприноса исплаћеним у јулу 2010. године

Република Србија

РСД

Република Србија

РСД
Зараде

Зараде
Укупно
Привреда
Ванпривреда

износ

ланчани индекси

48394
45965
53169

101.9
102.1
101.6

Укупно
Привреда
Ванпривреда
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ланчани индекси

34591
32837
38039

101.3
101.0
101.6

Директор,
др Драган Вукмировић, с. р.

Директор,
др Драган Вукмировић, с. р.

__________

износ

__________
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261. Наредба бр. 41-338 министра одбране о престанку професионалне војне службе подофициру ..................................................................

367

367

368

371

371

Страна
262. Наредба бр. 41-339 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
263. Наредба бр. 41-353 министра одбране о престанку професионалне војне службе подофициру .................................................................
264. Наредба бр. 41-354 министра одбране о престанку професионалне војне службе подофициру .................................................................
265. Наредба бр. 41-357 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
266. Наредба бр. 41-358 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ......................................................................
267. Подаци о просечним зарадама по запосленом
исплаћеним у јулу 2010. године ....................
268. Подаци о просечним зарадама по запосленом без пореза и доприноса исплаћеним у
јулу 2010. године ............................................

371
371
371
372
372
372
372
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СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

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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