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320.
На основу члана 14. став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон и 104/09 – др. закон), а у вези са чланом 3. став 3.
Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10),
министар одбране доноси

НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
1. У организационим јединицама Министарства одбране и командама, јединицама и установама Војске
Србије предузети прописане мере за спровођење забране пушења у затвореном радном и јавном простору, службеним возилима и угоститељским објектима
које користе за обављањe послова из свог делокруга.
2. Одговорна лица за контролу и спровођење мера
забране пушења су руководиоци организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије.
Лица из става 1. ове тачке својом наредбом одредиће:
1) затворени радни и јавни простор у којем је забрањено пушење;
2) посебан простор у којем се може дозволити пушење, а који испуњава законом прописане услове;

ГОДИНА СХХIХ

4. Са овом наредбом упознати све запослене у Министарству одбране и Војсци Србије.
5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а
почиње да се примењује од 11. новембра 2010. године.
6. Ову наредбу објавити у „Службеном војном
листу“.
Број 1705-2
5. новембра 2010. године
Београд
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

321.
На основу члана 19. став 2. тачка 8а) Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09),
начелник Генералштаба Војске Србије доноси

КОДЕКС ЧАСТИ

ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Кодексом части припадника Војске Србије (у даљем тексту: Кодекс части) уређују се општа морална
начела војне професије, њене основне вредности и норме понашања припадника Војске Србије.
Кодекс части чува, негује и развија највредније
српске војне традиције.

3) једно лице или више лица која ће вршити контролу мера забране пушења;

Члан 2.

4) начин предузимања прописаних мера забране
пушења;

Поред обавезе да поступа у складу са Уставом,
законима, војним прописима и нормама међународног хуманитарног права, као и општим друштвеним и
моралним начелима, вредностима и нормама, припадник Војске Србије своје понашање усклађује и са одредбама Кодекса части.
Уважавање општих моралних начела војне професије, неговање и развијање њених основних вредности и достизање дефинисаних норми понашања у
личној је одговорности припадника Војске Србије.

5) начин извештавања и покретања поступка против лица која не поштују забрану пушења.
3. Инспекторат одбране контролисаће спровођење мера забране пушења у Министарству одбране и
Војсци Србије и предузимаће прописане мере против
организационих јединица у којима се не поштује забрана пушења.
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1. Начела
Члан 3.
Припадник Војске Србије руководи се следећим
општим моралним начелима:
1) служење отаџбини Србији;
2) савесно и стручно вршење дужности;
3) човечно поступање.
2. Вредности
Члан 4.
За припадника Војске Србије, основне вредности
су: верност отаџбини, посвећеност професији, оданост, храброст, дисциплинованост, солидарност, човечност, достојанство, пожртвованост и поштовање.
Вредности из става 1. овог члана представљају највише циљеве који се остварују врлинама и понашањем припадника Војске Србије.
Верност отаџбини
Припадник Војске Србије је веран отаџбини Србији. Он ту верност сматра војничким идеалом.
Посвећеност професији
Припадник Војске Србије стручно и одговорно
обавља своје послове. Он служи у свим мисијама
Војске Србије без обзира на тешкоће и опасности.
Оданост
Припадник Војске Србије је привржен својој јединици. Он помаже другом припаднику Војске Србије у свим околностима.
Храброст
Припадник Војске Србије је спреман да се суочи
са неизвесношћу, опасностима и злом. Он тада доноси исправну и разумну одлуку без обзира на ризик.
Дисциплинованост
Припадник Војске Србије поштује Устав, законе
и војне прописе. Он свесно и савесно испуњава своје
обавезе и извршава наређења претпостављеног.
Солидарност
Припадник Војске Србије са другим припадницима јединице дели проблеме професије. Он својим понашањем доприноси развоју међусобног поверења и
заједништва.
Човечност
Припадник Војске Србије не злоставља, не вређа
и не понижава друге. Он не користи силу већу од оне
која је неопходна да би се непријатељ савладао.

9. новембар 2010.
Достојанство

Припадник Војске Србије чува целовитост своје
личности и личности другог. Он настоји да унапреди
углед и поверење које припадници Војске Србије имају код грађана.
Пожртвованост
Припадник Војске Србије је спреман на одрицања ради добробити отаџбине, Војске Србије и своје
јединице. Он за то не очекује награду.
Поштовање
Припадник Војске Србије своју част и част другог сматра једнаким. Он не повређује вредности и светиње другог и не чини другом оно што не жели да
чине њему.
3. Норме
Члан 5.
Припадник Војске Србије се руководи општим моралним начелима војне професије и промовише њене
основне вредности, тако што негује и развија сопствене врлине и прихвата и поштује норме понашања:
1) са отаџбином је у заветном односу и безусловно је брани;
2) поштује, чува и брани државна и војна обележја и достојанствено носи униформу Војске Србије, у
служби и ван ње;
3) приликом извршавања борбених задатака:
– силу употребљава само колико је неопходно;
– човечно поступа према заробљеном непријатељу и цивилима, посебно према старијим особама, женама и деци;
4) не дозвољава да средства ратне технике која су
му поверена доспеју исправна у посед непријатеља, а
у случају заробљавања одбија сарадњу која је у супротности са правним нормама и одредбама Кодекса
части;
5) не прихвата чин издаје;
6) никада другог припадника Војске Србије не
оставља у невољи;
7) поштује личност и различитости;
8) не псује, не вређа и не изражава се погрдно о
вредностима које другима представљају светињу;
9) посвећен је војној професији и живи у складу
са њеним вредностима;
10) настоји да:
– контролише понашање, буде смирен и прибран,
а у борби са собом, непријатељем и природним стихијама непоколебљив;
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– држи дату реч, буде самокритичан, правдољубив, истинољубив, трпељив, скроман, поуздан и отворен;
– личне интересе усклађује са општим;
– не буде порочан, сујетан, осветољубив, осоран,
бахат, хвалисав и охол, не ласка и не оговара друге;
– буде морални узор за све чланове друштва.
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II. ПОВРЕДА КОДЕКСА ЧАСТИ

Унапређење општег нивоа поштовања одредаба
Кодекса части постиже се командовањем, обуком, контролом и свакодневним васпитним радом претпостављених.
Припадник Војске Србије усваја Кодекс части и
обавезан је да се придржава његових одредаба.
Непознавање Кодекса части не ослобађа припадника Војске Србије моралне одговорности за његово
кршење.

Члан 6.

Члан 9.

Повреда Кодекса части од стране припадника Војске Србије повлачи моралну одговорност и сматра се
недостојним поступком, који другим припадницима
Војске Србије представља негативан пример у понашању.

Официрски, подофицирски и војнички кодекс и
кодекс војних службеника и војних намештеника чине норме које проистичу из одредаба Кодекса части и
њиховим достизањем обезбеђује се висок степен професионалне и моралне одговорности и квалитетније
обављање послова из домена функционалних дужности за сваку категорију посебно.
Официрски кодекс, Подофицирски кодекс, Војнички кодекс и Кодекс војних службеника и војних
намештеника су дати у прилозима 1 до 4 Кодекса части и чине његов саставни део.

Члан 7.
Уколико је припадник Војске Србије повредио
одредбе других закона и Кодекса части истовремено,
санкционише се у складу са законским и подзаконским прописима који дефинишу ту област.
Припадник Војске Србије извештава претпостављеног у случају да се од њега тражи понашање супротно Кодексу части. У случају да претпостављени
то захтева од њега, извештава вишег.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Кодекс части је саставни део планова и програма
свих нивоа оспособљавања, школовања и усавршавања у Војсци Србије.

Члан 10.
Кодекс части ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 48
5. новембра 2010. године
Београд
Начелник
Генералштаба Војске Србије
генерал-потпуковник
Милоје Милетић, с. р.
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9. новембар 2010.
Прилог 1

ОФИЦИРСКИ КОДЕКС
Официр Војске Србије:
1) поносан је на припадност официрској професији и свестан узвишености свог звања и одговорности;
2) стара се да оправда поверење које му је указала отаџбина Србија;
3) негује способност критичког расуђивања и озбиљност одговорног одлучивања;
4) храбро доноси одлуке и увек сноси пуну одговорност за начин на који се оне реализују;
5) клони се нечасних начина напредовања у служби;
6) током службе:
– спречава појаву сукоба интереса;
– не прима поклоне, осим протоколарних;
– рационално управља финансијским и материјалним средствима и спречава њихово незаконито располагање;
7) првопотчињене:
– цени и уважава њихово мишљење;
– одлично познаје и при доношењу одлука има у виду њихове способности, образовање, таленте и мотивацију;
– војностручно обучава развијајући код њих моралне и духовне вредности, психолошку стабилност, родољубље, војничке врлине и грађанску одговорност;
– штити и брине о њима, према непослушнима је строг и правичан, а при кажњавању одмерен;
8) поред усавршавања у струци, ради и на стицању ширих знања и унапређењу опште личне културе;
9) ван радног времена се бави пословима и облицима разоноде који су достојни официра Војске Србије;
10) личним примером и угледом сведочи вредности Кодекса части.

Прилог 2
ПОДОФИЦИРСКИ КОДЕКС
Подофицир Војске Србије:
1) поносан је на припадност подофицирском кору и свестан његовог значаја у систему командовања;
2) поседује личну храброст, снажну вољу, самодисциплину, одговорност и способност за тимски рад и
стварање добрих међуљудских односа;
3) у јединици изграђује и одржава висок ниво обучености, војничког духа, реда и дисциплине;
4) ради на стицању личне спремности и способности;
5) у јединици којом командује најбољи је познавалац наоружања и војне опреме и правила борбене употребе за ниво појединац, тим и одељење;
6) приликом издавања наређења:
– прецизан је и јасан;
– не заклања се иза ауторитета претпостављеног;
– свој формални ауторитет потврђује личним знањима и способностима;
7) потчињене:
– одлично познаје, мотивише и васпитно утиче на њих;
– поштује и не наређује им да чине било шта понижавајуће, увредљиво и неморално или оно што ни
сам не би био спреман да уради;
– штити, чува њихову приватност и уважава њихове интересе;
– подстиче на достојанствено ношење униформе Војске Србије, као и на правилно војничко држање;
8) у одсуству наређења претпостављеног испољава иницијативу;
9) ван радног времена се бави пословима који су достојни подофицира Војске Србије;
10) усклађује своје понашање са одредбама Кодекса части и пред потчињенима предњачи личним примером.
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Прилог 3

ВОЈНИЧКИ КОДЕКС
Војник Војске Србије:
1) поносан је што служи отаџбини Србији и свестан је да је њена снага, узданица и чувар њених највиших
вредности;
2) настоји да:
– код себе развија победнички дух;
– по сваку цену избегне пораз;
3) оспособљава се за извршење свих мисија и задатака Војске Србије;
4) ревносно обавља своје послове и испуњава своје дужности;
5) извршење наређења увек ставља на прво место;
6) не меша се у послове других;
7) увек има у виду да је део тима;
8) брине:
– о другу кога никада не оставља у невољи;
– о наоружању и војној опреми који су му поверени;
9) ван радног времена се бави пословима који су достојни припадника Војске Србије;
10) усклађује своје понашање са одредбама Кодекса части.

Прилог 4
КОДЕКС ВОЈНИХ СЛУЖБЕНИКА И ВОЈНИХ НАМЕШТЕНИКА
Војни службеник и војни намештеник:
1) поносан је што је на служби у Војсци Србије и свестан је значаја подршке извршавању њених мисија и
задатака;
2) у условима када је овлашћен да одлучује, поступа у оквиру датог овлашћења;
3) не злоупотребљава свој положај и доступне службене информације;
4) рационално користи материјална и финансијска средства;
5) према корисницима услуга и странкама поступа учтиво, стрпљиво и непристрасно, и пружа им помоћ и
потребне информације;
6) одевен је тако да не изражава политичку опредељеност, верску или другу припадност на непримерен
начин;
7) понаша се примерено и облачи се у складу са кодексом одевања;
8) води рачуна о понашању на јавном месту и тиме чува углед Војске Србије;
9) ван радног времена се не понаша на начин који га може довести у сукоб интереса;
10) осим са одредбама Кодекса части, своје понашање усклађује и са одредбама кодекса своје струке, уколико такав кодекс постоји.
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322.
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

Н А Р Е Д Б А број 41-484
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 25. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)

потпуковнику авијације
ПАВЛОВИЋ Благоја БРАНИСЛАВУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

326.
Н А Р Е Д Б А број 41-505

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику артиљеријско-ракетних јединица
за противваздухопловна дејства
ПАВЛОВИЋ Божидара МИОДРАГУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

323.
Н А Р Е Д Б А број 41-488

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. ОКТОБРА 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
санитетском потпуковнику
МИНИЋ Ђорђа БОЖИДАРУ.

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 26. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
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
потпуковнику грађевинске службе
ЂОРЂЕВИЋ Богдана ДРАГАНУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

324.
Н А Р Е Д Б А број 41-489
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 26. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
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
пешадијском пуковнику
АРСЕНОВИЋ Миодрага МИЛОРАДУ.
Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

325.
Н А Р Е Д Б А број 41-502
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)

Министар одбране
Драган Шутановац, с. р.

327.
Н А Р Е Д Б А број 87-3
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ОБАВЕШТАЈНО-ИЗВИЂАЧКЕ ПОСЛОВЕ ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОД 29. СЕПТЕМБРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 2. алинеја 6. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, број 39/09)
унапређују се
у чин заставника јединица за електронска дејства
старији водници прве класе:
ЖИВАНОВИЋ Милете БОРИСАВ. Унапређује се са
даном 30. септембра 2010. године;
ИЛИЋ Милорада БОБАН. Унапређује се са даном
30. септембра 2010. године;
МИЛАНОВИЋ Часлава САША. Унапређује се са даном 30. септембра 2010. године;
МИЛОВАНОВИЋ Драгана ДАРКО. Унапређује се са
даном 30. септембра 2010. године;
НИКОЛИЋ Ратка БОБАН. Унапређује се са даном
30. септембра 2010. године;
у чин старијег водника прве класе јединица
за електронска дејства
старији водници:
БЈЕЛОПАВЛИЋ Јовице ДОБРИЦА. Унапређује се са
даном 30. септембра 2010. године;
КОЦИЋ Милорада МИЛОШ. Унапређује се са даном
30. септембра 2010. године;

9. новембар 2010.
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СЕДЛАРЕВИЋ Милована ГОРАН. Унапређује се са
даном 30. септембра 2010. године;
ТАСИЋ Војислава ИГОР. Унапређује се са даном 30.
септембра 2010. године;
у чин старијег водника прве класе техничке службе

330.
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Н А Р Е Д Б А број 113-23

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ
ОД 22. ЈУЛА 2010. ГОДИНЕ

старији водник
СТОЈАНОВИЋ Борисава САША. Унапређује се са даном 30. септембра 2010. године;

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, број 39/09)

у чин старијег водника прве класе информатичке
службе

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

старији водник
ВАСИЋ Миленка АЛЕКСАНДАР. Унапређује се са даном 30. септембра 2010. године.

санитетском старијем воднику
ГРУЈИЋ Властимира МАРКУ.
Командант
бригадни генерал
Илија Тодоров, с. р.

Начелник
пуковник
Славољуб Јанићијевић, с. р.

331.

328.
Н А Р Е Д Б А број 3-63

Н А Р Е Д Б А број 113-25

КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 16. АВГУСТА 2010. ГОДИНЕ

КОМАНДАНТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ
ОД 5. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. алинеја 4. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, број 39/09)

На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, број 39/09)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

санитетском потпоручнику
СОЛАР Пере РАДЕТУ.

пешадијском заставнику прве класе
ТОДОРОВИЋ Радивоја ГОРАНУ.

Командант
генерал-потпуковник
Љубиша Диковић, с. р.

329.
Н А Р Е Д Б А број 186-9
КОМАНДАНТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ
ОД 4. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. алинеја 2.
Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци
Србије („Службени војни лист“, број 39/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
заставницима прве класе музичке службе:
ГАШИЋ Милорада ГОРАНУ,
ПОТКОЊАК Павла НЕБОЈШИ,
ТАСИЋ Станимира ДРАГАНУ.
Командант
генерал-мајор
Александар Живковић, с. р.

Командант
бригадни генерал
Илија Тодоров, с. р.

332.
Н А Р Е Д Б А број 62-111
КОМАНДАНТА 224. ЦЕНТРА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА
ОД 24. СЕПТЕМБРА 2010. ГОДИНЕ
На основу тачке 1. алинеја 2. Одлуке о преношењу
овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени
војни лист“, број 39/09)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
старијем воднику јединица за електронска дејства
СТОЈНИЋ Драгана ВЛАДИМИРУ.
Командант
пуковник
Бранислав Љушић, с. р.
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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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