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ГОДИНА СХХХI
Цена овог броја је 204,00 динара
Годишња претплата је 9.180,00 динара

375.
На основу члана 66. став 2. Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 –
др. закон), министар одбране доноси

12) Плакета Војномедицинске академије;
13) плакете војних јединица односно војних установа.
Члан 4.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Војне значке јесу:
1) Значка „Примеран официр – подофицир – професионални војник“;
2) Значка „Најбоља посада – послуга – тим“;
3) Значка „Одличан стрелац“.

Члан 1.

Члан 5.

ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАЊИМА И НЕНОВЧАНИМ
НАГРАДАМА

Овим правилником уређују се врсте признања и неновчаних награда припадницима Војске Србије, организационим деловима Војске Србије и другим субјектима за остварене резултате и доприносе у остваривању надлежности Војске Србије, критеријуми за њихову доделу и начин њиховог прибављања и доделе.
II. ВРСТЕ ПРИЗНАЊА И НЕНОВЧАНИХ
НАГРАДА
Члан 2.
Признања, у смислу овог правилника, јесу војне
плакете и војне значке.
Члан 3.
Војне плакете јесу:
1) Златна плакета Министарства одбране;
2) Златна плакета Војске Србије;
3) Плакета Министарства одбране;
4) Плакета Војске Србије;
5) Плакета Генералштаба Војске Србије;
6) Плакета Инспектората одбране;
7) Плакета Војнобезбедносне агенције;
8) Плакета Војнообавештајне агенције;
9) Плакета Универзитета одбране;
10) плакете команди оперативног нивоа;
11) Плакета Војне академије;

Изглед признања из чл. 3. и 4. овог правилника
дат је у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни део.
Члан 6.
Неновчане награде, у смислу овог правилника,
јесу:
1) официрска сабља;
2) парадни бодеж;
3) пиштољ;
4) ручни сат;
5) двоглед;
6) ручна бусола;
7) прелазна заставица „Најбоља команда – јединица – установа“;
8) књига (примерак, комплет);
9) диплома;
10) похвала;
11) захвалница.
1. Војне плакете
Члан 7.
Војне плакете из члана 3. тач. 1) и 2) овог правилника састоје се од: подлоге, композиције, плочице, кутије и уверења о признању, а војне плакете из
тач. 3) до 13) састоје се од: подлоге, композиције,
плочице и кутије.
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Члан 8.

Основа за израду Златне плакете Министарства одбране и Плакете Министарства одбране је стилизовани приказ значке Министарства одбране, а за израду
Златне плакете Војске Србије и Плакете Војске Србије – грб Војске Србије.
Основа за израду: Плакете Генералштаба Војске
Србије је стилизовани приказ значке Генералштаба Војске Србије, Плакете Инспектората одбране – стилизовани приказ значке Инспектората одбране, Плакете
Војнообавештајне агенције – стилизовани приказ значке
Војнообавештајне агенције, Плакете Војнобезбедносне агенције – стилизовани приказ значке Војнобезбедносне агенције, плакета команди оперативног нивоа
– стилизовани прикази значака команди оперативног
нивоа, Плакете Универзитета одбране – стилизовани
приказ значке Универзитета одбране, Плакете Војне
академије – стилизовани приказ значке Војне академије
и Плакете Војномедицинске академије – стилизовани
приказ значке Војномедицинске академије, у складу
са Правилом о грбу Војске Србије, војним заставама,
војним ознакама и другим симболима и обележјима
Војске Србије.
Основа за израду плакета војних јединица односно војних установа су стилизовани прикази амблема
јединица односно знакова установа са хералдичким
елементима и симболима карактеристичним за те саставе, у складу са Правилом о грбу Војске Србије,
војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.
Златна плакета Министарства одбране
Члан 9.
Подлога Златне плакете Министарства одбране је
израђена од дрвета у облику правоугаоника, покривена плишом кобалтноплаве боје, с рамом од ламинираног дрвета, димензија 400×300 mm. На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 7 mm, који служи за
качење плакете.
Композицију Златне плакете Министарства одбране чини стилизовани приказ значке Министарства одбране. Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ и пригодним текстом или
посветом (у три реда) је димензијa 100×50 mm. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Златну плакету Министарства одбране
је израђена од коже, с плишаном подлогом кобалтно-

18. септембар 2012.

плаве боје, димензија 450×350 mm. На поклопцу кутије је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.
Уверење о признању је димензија 400×300 mm и
налази се у кожној кутији, која има облик ваљка, дужине 450 mm и пречника 80 mm.
Златна плакета Војске Србије
Члан 10.
Подлога Златне плакете Војске Србије је израђена
од дрвета у облику правоугаоника, покривена плишом
црвене боје, с рамом од ламинираног дрвета, димензија 400×300 mm. На полеђини подлоге налази се
отвор, пречника 7 mm, који служи за качење плакете.
Композицију Златне плакете Војске Србије чини
грб Војске Србије. Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, у складу с
идејним решењем.
Плочица са натписом: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и пригодним текстом или посветом (у три реда) је димензијa 100×50 mm. Пригодан текст (посвета) може бити
написан и на страном језику.
Кутија за Златну плакету Војске Србије је израђена од коже, с плишаном подлогом црвене боје, димензија 450×350 mm. На поклопцу кутије је утиснут
натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.
Уверење о признању је димензија 400×300 mm и
налази се у кожној кутији, која има облик ваљка, дужине 450 mm и пречника 80 mm.
Члан 11.
Изглед уверења из члана 9. став 5. и члана 10. став 5.
овог правилника дат је у Прилогу 2. овог правилника
и чини његов саставни део.
Плакета Министарства одбране
Члан 12.
Подлога Плакете Министарства одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200 mm.
На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5 mm,
који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Министарства одбране чине
стилизовани приказ значке Министарства одбране,
употпуњен хералдичком представом ловорових гранчица. Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ и пригодним текстом или
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посветом (у три реда) је димензијa 80 x 40 mm. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Министарства одбране је пластифицирана, с плишаном подлогом кобалтноплаве боје,
димензија 200×250 mm. На поклопцу кутије је натпис у боји патинираног сребра: „МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.
Плакета Војске Србије
Члан 13.
Подлога Плакете Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200 mm. На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5 mm, који
служи за качење плакете.
Композицију Плакете Војске Србије чини грб Војске Србије, употпуњен хералдичком представом храстових и ловорових гранчица. Израђује се од метала,
техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла
у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и пригодним текстом или посветом (у три реда) је димензијa
80×40 mm. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Војске Србије је пластифицирана, с плишаном подлогом црвене боје, димензија
200×250 mm. На поклопцу кутије је натпис у боји патинираног сребра: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.
Плакета Генералштаба Војске Србије
Члан 14.
Подлога Плакете Генералштаба Војске Србије је
израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200
mm. На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5
mm, који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Генералштаба Војске Србије чини стилизовани приказ значке Генералштаба Војске Србије. Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ“ и пригодним текстом или посветом (у три
реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Генералштаба Војске Србије је
пластифицирана, црвене боје, димензија 200×250 mm.
На поклопцу кутије је натпис у белој боји: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“.
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Плакета Инспектората одбране
Члан 15.
Подлога Плакете Инспектората одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200 mm.
На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5 mm,
који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Инспектората одбране чини стилизовани приказ значке Инспектората одбране.
Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“ и пригодним текстом или посветом (у три реда)
је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Инспектората одбране је пластифицирана, кобалтноплаве боје, димензија 200×250 mm.
На поклопцу кутије су натписи у три реда у белој боји:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“.
Плакета Војнобезбедносне агенције
Члан 16.
Подлога Плакете Војнобезбедносне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200 mm.
На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5 mm,
који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Војнобезбедносне агенције
чини стилизовани приказ значке Војнобезбедносне агенције. Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА
АГЕНЦИЈА“ и пригодним текстом или посветом (у три
реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Војнобезбедносне агенције је пластифицирана, кобалтноплаве боје, димензија 200×250 mm.
На поклопцу кутије су натписи у три реда у белој боји:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“.
Плакета Војнообавештајне агенције
Члан 17.
Подлога Плакете Војнообавештајне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200 mm.
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На полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5 mm,
који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Војнообавештајне агенције
чини стилизовани приказ значке Војнообавештајне агенције. Израђује се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА
АГЕНЦИЈА“ и пригодним текстом или посветом (у три
реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст (посвета)
може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Војнообавештајне агенције је
пластифицирана, кобалтноплаве боје, димензија 200×250
mm. На поклопцу кутије су натписи у три реда у белој
боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ“, „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“.

од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с
идејним решењем.
Плочица са натписом: „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“, или „КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“, или „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“ и пригодним текстом или посветом (у три реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан
текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутије за плакете команди оперативног нивоа су
пластифициране, у бојама карактеристичним за те саставе, димензија 200×250 mm. На поклопцу кутије су
натписи у два реда у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и
„КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“, или „КОМАНДА
ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“, или „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“.

Плакета Универзитета одбране

Плакета Војне академије

Члан 18.

Члан 20.

Подлога Плакете Универзитета одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200
mm. На полеђини подлоге налази се отвор, пречника
5 mm, који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Универзитета одбране чини стилизовани приказ значке Универзитета одбране.
Израђује се од метала, техником прецизног ливења,
финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“
и пригодним текстом или посветом (у три реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст (посвета) може
бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Универзитета одбране је пластифицирана, кобалтноплаве боје, димензија 200×250 mm.
На поклопцу кутије су натписи у три реда у белој боји:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“.

Подлога Плакете Војне академије је израђена од
дрвета у облику штита, димензија 150×200 mm. На
полеђини подлоге налази се отвор, пречника 5 mm,
који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Војне академије чини стилизовани приказ значке Војне академије. Израђује се
од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“ и
пригодним текстом или посветом (у три реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст (посвета) може
бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Војне академије је пластифицирана, кобалтноплаве боје, димензија 200×250 mm.
На поклопцу кутије су натписи у три реда у белој боји:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“.

Плакете команди оперативног нивоа
Плакета Војномедицинске академије
Члан 19.
Члан 21.
Подлоге плакета команди оперативног нивоа израђене су од дрвета у облику штита, димензија 150×200
mm. На полеђини подлога налазе се отвори, пречника
5 mm, који служе за качење плакета.
Композицију плакета команди оперативног нивоа
чине стилизовани прикази значака команди оперативног нивоа, употпуњени хералдичким елементима и симболима карактеристичним за те саставе. Израђују се

Подлога Плакете Војномедицинске академије је
израђена од дрвета у облику штита, димензија 150×200
mm. На полеђини подлоге налази се отвор, пречника
5 mm, који служи за качење плакете.
Композицију Плакете Војномедицинске академије чини стилизовани приказ значке Војномедицинске
академије. Израђује се од метала, техником прецизног
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ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Плочица са натписом: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЈА“ и пригодним текстом или посветом (у
три реда) је димензијa 80×40 mm. Пригодан текст
(посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за Плакету Војномедицинске академије је пластифицирана, кобалтноплаве боје, димензија 200×250
mm. На поклопцу кутије су натписи у три реда у белој
боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“.
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требом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с
идејним решењем.
Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35×10 mm, плаве боје (29 mm), оивичена црвеном бојом (3 mm) с леве и белом бојом (3 mm) с
десне стране. На врпцу се постављају апликације, у
складу с идејним решењем.
Кутијe за значке су пластифициране, с плишаном
подлогом кобалтноплаве боје, димензија 120×140 mm.
На поклопцу кутије је натпис назива значке у боји патинираног сребра.

Плакете војних јединица односно војних установа

Значка „Примеран официр – подофицир
– професионални војник“

Члан 22.

Члан 24.

Подлоге плакета војних јединица односно војних
установа су израђене од дрвета, правоугаоног облика,
димензија 130×170 mm. На полеђини подлога налази
се отвор, пречника 5 mm, који служи за качење плакета на зид.
Композицију плакета војних јединица односно војних установа чине стилизовани прикази амблема војних јединица односно знакова војних установа – ранга бригаде. Израђују се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.
Назив војне јединице односно војне установе (на
пример: „ГАРДА ВОЈСКА СРБИЈЕ“ или „ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ“) и пригодан текст или посвета
(у три реда), димензијa 70×30 mm, гравирани су на
дрвеној подлози. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику.
Кутија за плакете војних јединица односно војних
установа је пластифицирана, кобалтноплаве боје за
установе у Министарству одбране, а црвене боје за
јединице и установе Војске Србије, димензија 180×220
mm. На поклопцу кутије су натписи, у белој боји, у
три или два реда, у зависности од тога да ли је установа у саставу Министарства одбране или Војске Србије: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ“ и назив војне установе или „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и назив војне јединице односно војне установе.

Значка „Примеран официр – подофицир – професионални војник“ израђена је од метала, техником
прецизног ливења, финализацијом у позлати, емајлу и
патинираном сребру, димензија 40×40 mm.
Аверс значке је округлог облика, оивичен ловоровим венцем, са знаком припадности Војсци Србије
у средини (црвени штит, са сребрним крстом и четири сребрна оцила). На левој страни аверса значке налази се лик војника са шлемом који једним делом покрива штит.
На реверсу значке налазе се натписи: „ВОЈСКА
СРБИЈЕ“ и „ПРИМЕРАН ОФИЦИР – ПОДОФИЦИР
– ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК“ и година доделе значке, у складу с идејним решењем.
На средину врпце поставља се метална апликација
Значке „Примеран официр – подофицир – професионални војник“, округлог облика, пречника 7 mm, а апликација за четврту и сваку наредну доделу значке је
апликација Значке „Примеран официр – подофицир –
професионални војник“, са одговарајућим бројем.

2. Војне значке
Члан 23.
Војнe значке су израђене од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног
злата и патинираног сребра, у хрому или бронзи, упо-

Значка „Најбоља посада – послуга – тим“
Члан 25.
Значка „Најбоља посада – послуга – тим“ израђена је од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, емајлу и патинираном сребру, димензија 40×40 mm.
Аверс значке је округлог облика, оивичен позлаћеним ловоровим венцем, са графичком представом
посада и послуга система и оруђа, израђеним у боји
патинираног злата.
На реверсу значке налазе се натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „НАЈБОЉА ПОСАДА – ПОСЛУГА – ТИМ“
и година доделе значке, у складу с идејним решењем.
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На средину врпце поставља се метална апликација Значке „Најбоља посада – послуга – тим“, округлог
облика, пречника 7 mm, а апликација за четврту и
сваку наредну доделу значке је апликација Значке
„Најбоља посада – послуга – тим“, са одговарајућим
бројем.
Значка „Одличан стрелац“
Члан 26.
Значка „Одличан стрелац“ израђена је од метала,
техником прецизног ливења, финализацијом у позлати,
емајлу и патинираном сребру, димензија 40×40 mm.
Аверс значке је округлог облика, оивичен ловоровим венцем, са кружном метом у средини. У доњем делу аверса значке приказан је задњи и предњи
нишан из перспективе стрелца. Мушица предњег нишана је усмерена ка центру кружне мете.
На реверсу значке налазе се натписи: „ВОЈСКА
СРБИЈЕ“ и „ОДЛИЧАН СТРЕЛАЦ“ и година доделе
значке, у складу с идејним решењем.
На средину врпце се поставља метална апликација Значке „Одличан стрелац“, округлог облика, пречника 7 mm, а апликација за четврту и сваку наредну
доделу значке је апликација Значке „Одличан стрелац“, са одговарајућим бројем.
Члан 27.
Изглед војних плакета и војних значака дат је у
Прилогу 1. овог правилника и чини саставни његов
део.
Члан 28.
Начин ношења војних значака уређује се правилом о униформама, осим ако овим правилником није
другачије одређено.
Војне значке се могу носити на свечаној и службеној униформи, а у изузетним случајевима и на војничкој
униформи, приликом доделе војних значака у теренским условима.
Војне значке се могу носити на зимској и летњој
службеној униформи.
Војни службеници односно државни службеници
и војни намештеници односно намештеници војне значке могу носити на прикладној цивилној одећи.
Члан 29.
На свечаној и службеној униформи, војне значке
као признања носе се изнад поклопца десног грудног
џепа, испод врпци значака завршених школа и курсева.
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На војничкој униформи, војне значке као признања
носе се привремено на поклопцу десног грудног џепа,
током трајања активности.
Члан 30.
Максималан број врпци војних значака на униформи у једном реду је три.
3. Неновчане награде
Официрска сабља
Члан 31.
Официрска сабља може бити стандардна, посребрена или позлаћена.
На аверсу сабље налази се натпис: „НЕ ВАДИ МЕ
БЕЗ ПОВОДА“.
На реверсу сабље налази се натпис: „НЕ ВРАЋАЈ
МЕ БЕЗ ЧАСТИ“.
Парадни бодеж
Члан 32.
Парадни бодеж може бити копнени, ваздухопловни
или морнарички стандардни, посребрен или позлаћен
са угравираним пригодним текстом или посветом.
Пиштољ
Члан 33.
Пиштољ може бити обичан, обичан са дрвеном
дршком или хромиран са дрвеном дршком и угравираним пригодним текстом или посветом.
Ручни сат
Члан 34.
Ручни сат може бити са угравираним пригодним
текстом или посветом.
Двоглед
Члан 35.
Двоглед може бити са угравираним пригодним текстом или посветом.
Ручна бусола
Члан 36.
Ручна бусола може бити са угравираним пригодним текстом или посветом.
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Прелазна заставица „Најбоља команда
– јединица – установа“
Члан 37.
Прелазна заставица „Најбоља команда – јединица
– установа“ састоји се од платна заставице (аверс и
реверс) и постоља од метала у боји сребра.
Члан 38.
Прелазна заставица „Најбоља команда – јединица
– установа“ је израђена од сатена у облику једнакостраничног троугла, димензије странице 150 mm, у
црвеној боји. Две стране заставице су оивичене линијом у боји злата, ширине 10 mm.
На аверсу прелазне заставице налази се ознака припадности Војсци Србије.
На реверсу прелазне заставице налази се натпис:
„ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „НАЈБОЉА КОМАНДА – ЈЕДИНИЦА – УСТАНОВА“, у складу са идејним решењем.
Члан 39.
Постоље за прелазну заставицу „Најбоља команда
– јединица – установа“ састоји се од главе са врхом и
дршке са оковом. Висина дршке је 300 mm и израђена је од метала у боји сребра.
Диплома
Члан 40.
Организациона јединица Министарства одбране
надлежна за културу и традицију даје сагласност за израду диплома и одобрава изглед образаца диплома
поводом различитих активности у Министарству одбране и Војсци Србије.
Похвала
Члан 41.
Образац похвале се дефинише за Министарство одбране и за Војску Србије.
Образац похвале за Министарство одбране је израђен од финог тврдог папира, формата А4, на којем
се налази стилизовани приказ значке Министарства
одбране оивичен ловоровим гранчицама.
Образац из става 2. овог члана садржи: Мали грб
Републике Србије, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“,
„МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ПОХВАЉУЈЕМ“,
а испод линије је текст: „За резултате постигнуте у
раду у Министарству одбране“. Испод текста је линија за уписивање имена и презимена лица које се похваљује. У доњем делу, на средини обрасца, налази
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се место за печат, лево од печата линија за датум и
место издавања похвале, а десно линија за уписивање
функције, имена и презимена надлежног лица.
Образац похвале за Војску Србије је израђен од
финог тврдог папира, формата А4, на којем се налази
стилизовани приказ грба Војске Србије оивичен ловоровим гранчицама.
Образац из става 4. овог члана садржи: Мали грб
Републике Србије, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“,
„ВОЈСКА СРБИЈЕ“, „ПОХВАЉУЈЕМ“, а испод линије је текст: „За резултате постигнуте у изградњи и
јачању Војске Србије“. Испод текста је линија за уписивање имена и презимена лица које се похваљује. У
доњем делу, на средини обрасца, налази се место за
печат, лево од печата линија за датум и место издавања похвале, а десно линија за уписивање чина, имена
и презимена надлежног старешине.
Захвалница
Члан 42.
Образац захвалнице се дефинише за Министарство
одбране и за Војску Србије.
Образац захвалнице за Министарство одбране израђен је од финог тврдог папира, формата А4, на којем се налази стилизовани приказ значке Министарства одбране оивичен ловоровим гранчицама.
Образац из става 2. овог члана садржи: Мали грб
Републике Србије, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“,
„МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ЗАХВАЛНИЦА“
и пригодан текст којим се жели исказати захвалност.
Пригодан текст може бити написан и на страном језику. Изнад текста је линија на којој се исписује име
правног или физичког лица коме се исказује захвалност. У доњем делу, на средини обрасца, налази се
место за печат, лево од печата линија за датум и место издавања захвалнице, а десно линија за уписивање функције, имена и презимена надлежног лица.
Образац захвалнице за Војску Србије израђен је од
финог тврдог папира, формата А4, на којем се налази
стилизовани приказ грба Војске Србије оивичен ловоровим гранчицама.
Образац из става 4. овог члана садржи: Мали грб
Републике Србије, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“,
„ВОЈСКА СРБИЈЕ“, „ЗАХВАЛНИЦА“ и пригодан
текст којим се жели исказати захвалност. Пригодан
текст може бити написан и на страном језику. Изнад
текста је линија на којој се исписује име правног или
физичког лица коме се исказује захвалност. У доњем
делу, на средини обрасца, налази се место за печат,
лево од печата линија за датум и место издавања захвалнице, а десно линија за уписивање чина, имена и
презимена надлежног старешине.
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Члан 43.
Изглед неновчаних награда дат је у Прилогу 3.
овог правилника и чини његов саставни део.
III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
И НЕНОВЧАНИХ НАГРАДА
1. Општи критеријуми
Члан 44.
Признања и неновчане награде могу се доделити за
остварене резултате у војној служби, за значајан допринос изградњи и јачању оперативних и функционалних способности, за остваривање надлежности Министарства одбране и Војске Србије, за успешно реализоване одређене активности војног карактера, за резултате постигнуте у обуци, школовању и усавршавању, за подвиге у спасавању људских живота или имовине и за сарадњу са Министарством одбране и Војском Србије.
Признања се могу доделити војним јединицама
односно војним установама Министарства одбране и
Војске Србије, државним органима, Српској академији наука и уметности, универзитетима, факултетима и школама, институцијама од општег националног
интереса, установама, удружењима, предузећима, медијима и другим правним и физичким лицима у земљи
и иностранству.
Неновчане награде могу се доделити лицима на
школовању у војним школама (ученицима, кадетима и
слушаоцима војних школа), професионалним припадницима Војске Србије, државним службеницима и
намештеницима, организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије и правним и физичким лицима у земљи и иностранству.
Признање и неновчана награда могу се доделити
професионалном припаднику Војске Србије односно
државном службенику и намештенику, уколико се против њега не води дисциплински односно кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и уколико није осуђиван за
таква дела.
2. Посебни критеријуми
Члан 45.
Војна плакета може се доделити професионалном припаднику Војске Србије, државном службенику
и намештенику и лицу на школовању у војним школама (ученику, кадету и слушаоцу војних школа), ако је:
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1) постигао одличне резултате у војној служби
односно школовању и усавршавању;
2) оствареним резултатима допринео у остваривању задатака и надлежности Министарства одбране и
Војске Србије;
3) допринео изградњи оперативне и функционалне
способности Војске Србије и Министарства одбране;
4) учинио изузетно дело од посебног значаја за
Војску Србије и Министарство одбране;
5) учинио изузетан подвиг у спасавању живота људи, војне имовине и имовине Републике Србије;
6) постигао изванредне резултате у команди – јединици којом командује односно установи којом руководи;
7) постигао изванредне резултате у области научноистраживачког рада;
8) допринео сарадњи са страним армијама и институцијама у земљи и иностранству и тиме повећао
углед Министарства одбране и Војске Србије.
Члан 46.
Војна плакета може се доделити команди, јединици и установи Војске Србије односно организационој јединици или војној установи Министарства одбране, ако је:
1) оствареним резултатима допринела у остваривању задатака и надлежности Војске Србије и Министарства одбране;
2) допринела изградњи оперативне и функционалне
способности Војске Србије и Министарства одбране;
3) извршавајући додељене задатке и мисије допринела спасавању живота људи, војне имовине и имовине
Републике Србије;
4) допринела сарадњи са страним армијама и институцијама у земљи и иностранству и тиме повећала
углед Министарства одбране и Војске Србије.
Члан 47.
Војна плакета може се доделити субјектима у земљи:
1) ако су допринели остваривању задатака и надлежности Војске Србије и Министарства одбране;
2) ако су учинили изузетно дело од посебног значаја за Војску Србије и Министарство одбране;
3) ако су допринели успешној реализацији заједничких пројеката и других активности са Војском Србије и Министарством одбране;
4) као знак признања за остварену успешну сарадњу са Министарством одбране и Војском Србије.
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Члан 48.

Војна плакета може се доделити субјектима у иностранству:
1) ако су допринели успешној реализацији заједничких пројеката, вежби и других активности са Војском Србије и Министарством одбране;
2) као знак признања за остварену успешну сарадњу са Министарством одбране и Војском Србије.
Члан 49.
Значка „Примеран официр – подофицир – професионални војник“ може се доделити професионалнoм
војнoм лицу, ако jе:
1) у току текуће године постигао одличне резултате у командовању јединицом (саставом) или установом којом управља;
2) израдио пројекат или научни рад од посебног
значаја за Министарство одбране и Војску Србије;
3) постигао одличан успех у обуци;
4) значајно допринео угледу јединице односно установе у земљи и иностранству;
5) учинио подвиг у спасавању људских живота,
војне имовине и имовине Републике Србије;
6) учинио дело од посебног значаја за безбедност
система одбране Републике Србије;
7) учинио посебно дело у земљи и иностранству
којим је повећао углед Војске Србије и Републике Србије у домаћој и иностраној јавности.
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3) официрска сабља – стандардна, трећем у рангу.
Oфицирскa сабљa након успешног завршетка Генералштабног усавршавања Школе националне одбране Војне академије додељује се одлуком председника
Републике, на предлог министра одбране.
Официрска сабља може се доделити и официру страних оружаних снага након успешног завршетка Генералштабног усавршавања.
Члан 53.
Официрска сабља додељује се кадету Војне академије након завршетка основних академских студија, и то:
1) официрска сабља – позлаћена, првом у рангу;
2) официрска сабља – посребрена, другом у рангу;
3) официрска сабља – стандардна, трећем у рангу.
Официрска сабља кадету Војне академије након
завршетка основних академских студија додељује се
одлуком председника Републике, на предлог министра
одбране.
Официрска сабља може се доделити и кадету страних оружаних снага након успешног завршетка основних академских студија.
Члан 54.

Значка „Одличан стрелац“ може се доделити професионалном војнoм лицу, ако је постигао одличне резултате из два узастопна програмска гађања из оружја у току календарске године.

Парадни бодеж додељује се официру на завршетку
интегрисаних академских студија из медицинских наука односно Командно-штабног усавршавања, и то:
1) парадни бодеж – позлаћени, првом у рангу;
2) парадни бодеж – посребрени, другом у рангу;
3) парадни бодеж – стандардни, трећем у рангу.
Oфициру из става 1. овог члана, зависно од рода
Војске Србије коме припада, додељује се копнени,
или ваздухопловни или морнарички парадни бодеж.
Парадни бодеж официру на завршетку интегрисаних академских студија из медицинских наука односно Командно-штабног усавршавања додељује се одлуком председника Републике, на предлог министра
одбране.
Парадни бодеж може се доделити и официру страних оружаних снага након успешног завршетка интегрисаних академских студија из медицинских наука односно Командно-штабног усавршавања.

Члан 52.

Члан 55.

Официрска сабља додељује се официру након успешног завршетка Генералштабног усавршавања Школе националне одбране Војне академије, и то:
1) официрска сабља – позлаћена, првом у рангу;
2) официрска сабља – посребрена, другом у рангу;

Пиштољ се додељује најбољим кадетима студијских програма на завршетку основних академских студија Војне академије, и то:
1) пиштољ – хромирани са дрвеном дршком, првом у рангу;

Члан 50.
Значка „Најбоља посада – послуга – тим“ може
се доделити професионалном војном лицу, ако је посада – послуга – тим ефикасно и стручно употребљавала наоружање, примењивала тактичке радње и поступке и постигла одличне резултате из два програмска гађања или гађања на тактичким вежбама.
Члан 51.
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2) пиштољ – обичан са дрвеном дршком, другом
у рангу;
3) пиштољ – обичан, трећем у рангу.
Кадету коме је додељена официрска сабља не додељује се пиштољ.
Пиштољ најбољим кадетима студијских програма на крају основних академских студија Војне академије додељује се одлуком министра одбране, на предлог начелника Војне академије.
Члан 56.
Ручни сат додељује се првом, другом и трећем у
рангу ученику Војне гимназије.
Ручни сат првом, другом и трећем у рангу ученику
Војне гимназије додељује се одлуком начелника Војне академије, на предлог начелника Војне гимназије.
Члан 57.
Слушаоцу Основног командно-штабног курса, Курса за резервне официре и Курса за усавршавање подофицира, након завршетка курса додељује се:
1) ручни сат, првом у рангу;
2) двоглед, другом у рангу;
3) ручна бусола, трећем у рангу.
Ручни сат, двоглед и ручна бусола слушаоцима из
става 1. овог члана, након завршетка курса додељује
се одлуком начелника војношколске установе или начелника команде односно управе где се слушаоци налазе на школовању, на предлог начелника усавршавања курса односно начелника класе.
Члан 58.
Прелазна заставица „Најбоља команда – јединица
– установа“ додељује се јединици која је на крају календарске године на анализи оперативних и функционалних способности постигла најбоље резултате, на
основу Правилника о елементима, садржају и стандардима за оцену стања и оперативних и функционалних
способности Војске Србије.
Члан 59.
Књига (примерак или комплет) са посветом додељује се професионалним припадницима Војске Србије,
државним службеницима и намештеницима као неновчана награда поводом прославе државних и војних празника или организације одређених активности за савесно и одговорно обављање задатака или
постигнуте резултате у служби током календарске године од значаја за организациону јединицу Мини-
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старства одбране и Генералштаба Војске Србије, команду оперативног нивоа и војну јединицу или војну
установу.
Књига са посветом додељује се организационим
јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије, правним и физичким лицима и другим
субјектима из земље и иностранства поводом прославе државних и војних празника или организације одређених активности као знак признања за остварену
или добру сарадњу у извршењу задатака од значаја за
Министарство одбране, Војску Србије и Републику
Србију.
Члан 60.
Диплома се додељује почасним и научним радницима и другим лицима за пројекте и друге активности
од значаја за Војску Србије и Министарство одбране
у области науке, школства, културе, традиција и других области, као и за остварене резултате на одређеним спортским такмичењима.
Диплома се може доделити правним и физичким
лицима у земљи и иностранству.
Члан 61.
Похвала се додељује професионалним припадницима Војске Србије, државним службеницима и намештеницима као неновчана награда поводом прославе државних и војних празника или организације
одређених активности за резултате постигнуте у раду
у Министарству одбране и изградњи и јачању Војске
Србије.
Похвала се може доделити само у оквиру Министарства одбране и Војске Србије.
Неновчана награда из става 1. овог члана додељује
се наредбом команданта војне јединице ранга батаљона односно руководиоца установе тог ранга или на
вишем положају.
Члан 62.
Захвалница се додељује физичким и правним лицима ван Министарства одбране и Војске Србије поводом прославе државних и војних празника или организације одређених активности као знак остварене
и добре сарадње или као знак захвалности за учешће у
заједничким пројектима од значаја за Министарство
одбране и Војску Србије.
Неновчана награда из става 1. овог члана додељује се актом команданта војне јединице ранга батаљона односно руководиоца установе тог ранга или на
вишем положају.
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IV. НАЧИН ПРИБАВЉАЊА И ДОДЕЛА
ПРИЗНАЊА И НЕНОВЧАНИХ НАГРАДА
Члан 63.
Признања и неновчане награде прибављају организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, команде оперативног и тактичког нивоа и војне установе, у складу са условима, начином и поступком прибављања добара и услуга у складу са прописима о јавним набавкама.
Финансијска средства за набавку признања и неновчаних награда планирају се на годишњем нивоу,
на основу одобрених финансијских средстава за ову намену, у складу са прописима.
Члан 64.
Признања се додељују на дан државних и војних
празника, годишњих анализа, приликом посета или званичних сусрета делегација, празника страних оружаних снага, завршетка школовања и усавршавања, заједничких пројеката, вежби или организације одређених активности и задатака.
Признања се могу доделити и у другим случајевима
када је учињено изузетно дело од значаја за Министарство одбране и Војску Србије.
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другим субјектима у земљи и иностранству додељује
и на свечан начин предаје руководилац основне организационе јединице Министарства одбране или лице
које он овласти.
Члан 67.
Плакету Генералштаба Војске Србије и Плакету
команде оперативног нивоа професионалним војним
лицима, организационим саставима Војске Србије и другим субјектима у земљи и иностранству додељује и на
свечан начин предаје начелник организационе јединице Генералштаба Војске Србије односно командант
оперативног нивоа или лице које они овласте.
Члан 68.
Плакету Инспектората одбране, Плакету Војнобезбедносне агенције, Плакету Војнообавештајне агенције и Плакету Универзитета одбране професионалним
војним лицима, организационим саставима Војске Србије и другим субјектима у земљи и иностранству додељује и на свечан начин предаје директор Инспектората одбране, директор Војнобезбедносне агенције,
директор Војнообавештајне агенције, ректор Универзитета одбране или лице које они овласте.
Члан 69.

Члан 65.
Златну плакету Министарства одбране, Златну плакету Војске Србије и Плакету Војске Србије професионалном припаднику Војске Србије, државном службенику и намештенику, организационим јединицама
Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије,
правним и физичким лицима и другим субјектима из
земље и иностранства, уколико испуњавају посебне
критеријуме прописане овим правилником у земљи и
иностранству, додељују и на свечан начин уручују министар одбране и начелник Генералштаба Војске Србије или лице које они овласте.
Златну плакету Министарства одбране, Златну плакету Војске Србије и Плакету Војске Србије правном
и физичком лицу у иностранству по протоколу предаје војни изасланик, шеф војне делегације или лице
које овласти министар одбране или начелник Генералштаба Војске Србије.
Члан 66.
Плакету Министарства одбране професионалним
војним лицима, државном службенику и намештенику,
организационим јединицама Министарства одбране и

Плакету војне јединице односно војне установе професионалним припадницима Војске Србије, државном службенику и намештенику, организационим јединицама Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије и другим субјектима у земљи и иностранству додељује и на свечан начин предаје командант
војне јединице односно начелник војне установе или
лице које они овласте.
Члан 70.
Предлог за доделу признања Министарства одбране и Војске Србије професионалним војним лицима и
војницима на служењу војног рока подноси старешина војне јединице односно војне установе на положају
команданта војне јединице ранга бригаде или на вишем положају.
Писани предлог за додељивање признања подноси се непосредно претпостављеном старешини.
Члан 71.
Министар одбране доноси одлуку о додели Златне
плакете Министарства одбране, на предлог начелника
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Генералштаба Војске Србије или руководиоца основних организационих јединица Министарства одбране.
Начелник Генералштаба Војске Србије доноси
одлуку о додели Златне плакете Војске Србије и Плакете Војске Србије, на предлог начелника организационе јединице Генералштаба Војске Србије или команданта оперативног нивоа.
Начелник основне организационе јединице Министарства одбране доноси одлуку о додели Плакете Министарства одбране, на предлог начелника уже организационе јединице Министарства одбране.
Директор Инспектората одбране, директор Војнобезбедносне агенције, директор Војнообавештајне агенције или ректор Универзитета одбране доносе одлуку о
додели Плакете Инспектората одбране, Плакете Војнобезбедносне агенције, Плакете Војнообавештајне
агенције или Плакете Универзитета одбране, на предлог начелника уже организационе јединице.
Начелник организационе јединице Генералштаба
Војске Србије или командант оперативног нивоа доноси одлуку о додели плакете Генералштаба Војске
Србије или плакете команде оперативног нивоа, на предлог старешине команданта ранга бригаде.
Командант војне јединице ранга бригаде односно
начелник војне установе доноси одлуку о додели плакете војне јединице односно војне установе, на предлог првопотчињеног старешине војне јединице односно војне установе.
Члан 72.
Наредбу о додељивању признања доноси командант бригаде, њему раван или виши старешина, на предлог старешине основне јединице.
Члан 73.
Лицу коме је додељено признање по одредбама
овог правилника, признање се може одузети уколико
га користи на начин који би могао нарушити углед
Министарства одбране и Војске Србије.
Члан 74.
Признања се уручују на свечан начин у командама, јединицама и војним установама Војске Србије и
Министарства одбране или пред стројем јединице.

18. септембар 2012.
Члан 75.

О додељеним признањима и неновчаним наградама воде се евиденције.
Евиденције воде организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, команде оперативног нивоа и војне јединице односно војне
установе ранга бригаде и самосталног батаљона на
обрасцу који је дат у Прилогу 4. овог правилника и
чини његов саставни део.
Члан 76.
Евиденције о додељеним признањима достављају
се организационој јединици Министарства одбране надлежној за културу и традицију до 20. јануара за претходну календарску годину.
Евиденцију о додељеним признањима за Војску
Србије доставља организациона јединица Генералштаба Војске Србије надлежна за људске ресурсе.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
Организациона јединица Министарства одбране
надлежна за културу и традицију дефинише израду и
верификује идејна решења признања и неновчаних награда.
Члан 78.
Даном ступања на снагу овог правилника престајe
да важи Правилник о врстама признања и неновчаним
наградама и критеријумима за њихову доделу („Службени војни лист“, брoj 6/09).
Члан 79.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Р.в.п. бр. 20
13. септембра 2012. године
Београд
Министар одбране
Александар Вучић, с. р.

18. септембар 2012.
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Прилог 1.

ИЗГЛЕД ПРИЗНАЊА ОДНОСНО ВОЈНИХ ПЛАКЕТА
И ВОЈНИХ ЗНАЧАКА
Златна плакета Министарства одбране

Златна плакета Војске Србије

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

Пригодан
илипосвета
посвета
Пригодан натпис
натпис или
угравиран
триреда
реда
угравиран на
на плочици
плочици уутри
димензија
90х50
mm
димензија 100
х50 mm

Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија 100х50 mm

Плакета Министарства одбране

Плакета Војске Србије

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија 80х40 mm

ВОЈСКА СРБИЈЕ
Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија 80х40 mm
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Плакета Генералштаба Војске Србије

Плакета Инспектората одбране

ГЕНЕРАЛШТАБ
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ИНСПЕКТОРАТ
ОДБРАНЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ

Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија
димензија
90х50
80мм,
mm 14
х40 фонт

Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија
димензија
90х50
80мм,
х40 фонт
mm 14

Плакета Војнобезбедносне агенције

Плакета Војнообавештајне агенције

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА

ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА

Пригодан натпис или посвета

Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија 80х40 mm

ВОЈСКА СРБИЈЕ

Пригодан
илиупосвета
угравираннатпис
на плочици
три реда
угравиран
на плочици
три реда
димензија
80х40 уmm
димензија 90х50 мм, фонт 14
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Плакета Универзитета одбране

Плакета Команде Копнене војске

2011

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

Пригодан натпис или посвета

КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
Пригодан натпис или посвета

Пригодан
илиупосвета
угравираннатпис
на плочици
три реда
угравиран
на плочици
три реда
димензија
80х40 уmm
димензија 90х50 мм, фонт 14

Пригодан
или упосвета
угравираннатпис
на плочици
три реда
угравиран
на плочици
три реда
димензија
80х40уmm
димензија 90х50 мм, фонт 14

Плакета Команде Ваздухопловства
и противваздухопловне одбране

Плакета Команде за обуку

КОМАНДА ВАЗДУКОПЛОВСТВА И
ВОЈСКА СРБИЈЕОДБРАНЕ
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ
Пригодан
натписили
или посвета
Пригодан
натпис
посвета
угравиран на плочици у три реда
угравирандимензија
на плочици
у три реда
80х40 мм
димензија 90х50 мм, фонт 14

КОМАНДА ЗА ОБУКУ
Пригодан натпис или посвета
угравиран на плочици у три реда
димензија 80х40 мм
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Плакета Војне академије

Плакета Војномедицинске академије

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ
СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ
СРБИЈЕ

Пригодан натпис или посвета

Пригодан натпис или посвета

Пригодан
илиупосвета
угравираннатпис
на плочици
три реда
угравиран
на плочици
три реда
димензија
80х40 уmm
димензија 90х50 мм, фонт 14

Пригодан
илиупосвета
угравираннатпис
на плочици
три реда
угравиран
на плочици
три реда
димензија
80х40 уmm
димензија 90х50 мм, фонт 14

Плакетe војних јединица
односно војних установа

Амблем
војне јединице
односно знак
војне установе

НАЗИВ ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДНОСНО ВОЈНЕ УСТАНОВЕ
Пригодан натпис или посвета

18. септембар 2012.
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Значка „Примеран официр – подофицир – професионални војник“

4

Значка „Најбоља посада – послуга – тим“

4

Значка „Одличан стрелац“

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
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6
7
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6
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Прилог 2.

ИЗГЛЕД УВЕРЕЊА ЗА ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ
Златна плакета Министарства одбране

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Златна плакета Војске Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

УВЕРЕЊЕ

УВЕРЕЊЕ

О ДОДЕЛИ ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

000000

П

С

ЕС

РЕ

ТА

К

НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

РБИЈЕ

НЕРАЛ
Ш
ГЕ

ЛИКА СР
УБ Б ВОЈ Б

ЈА

Наредба број ________
Београд, ________. год.

И

МИНИСТАР ОДБРАНЕ

ИКА С
БИЈА

РЕПУБ

000000
Л

Р

Наредба број ________
Београд, ________. год.

О ДОДЕЛИ ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

1

1

Прилог 3.

ИЗГЛЕД НЕНОВЧАНИХ НАГРАДА
Прелазна заставица „Најбоља команда – јединица – установа“

ВОЈСКА СРБИЈЕ
НАЈБОЉА КОМАНДА
– ЈЕДИНИЦА – УСТАНОВА

18. септембар 2012.
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Похвала Министарства одбране
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Захвалница Министарства одбране

За резултате постигнуте у раду
у Министарству одбране

Похвала Војске Србије

Захвалница Војске Србије

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

За резултате постигнуте у изградњи
и јачању Војске Србије
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У К А З број 1-31

379.
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У К А З број 1-32

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 30. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 8. СЕПТЕМБРА 2012. ГОДИНЕ

На основу члана 112. став 2. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) и члана 17.
тачка 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник
РС“, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. закон)

На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и
101/10 – др. закон)

одређује се за заступника
на упражњено формацијско место начелника Управе
за телекомуникације и информатику (Ј-6)
Генералштаба Војске Србије
пуковник телекомуникација
СИМОВИЋ Богољуба ПРЕДРАГ.
Дужност заступника вршиће поред своје редовне дужности.
Заступање ће отпочети 30. августа 2012. године и трајаће до попуне упражњеног формацијског места, а најдуже до 30. августа 2013. године.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

377.
У К А З број 1-28
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 14. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и
101/10 – др. закон)
производи се
у чин потпоручника телекомуникација
заставник
ЂОРОВИЋ Радољуба ДЕЈАН.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

378.
У К А З број 1-30
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
ОД 23. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ
На основу члана 135. тачка 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и
101/10 – др. закон)
производи се
у чин потпоручника правне службе
старији водник прве класе
АВРАМОВИЋ Милинка ВЛАДИМИР.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

производе се
А) КАДЕТИ СХХХIII КЛАСЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

у чин пешадијског потпоручника:
АНТИЋ Милорада ДАЛИБОР,
ВАСИЋ Милоја НЕМАЊА,
ВЕЛИЧКОВИЋ Зорана МИРЈАНА,
ВЕРЕШ Дежеа ВИКТОР,
ВОЈНИЋ ХАЈДУК Стипана АНДРЕА,
ГАВРАНОВ Душана ВЛАДИМИР,
ГАРАБИЉЕВИЋ Петра НИКОЛА,
ДИМИТРИЈЕВИЋ Зорана МИЛОШ,
ЂОРЂЕВИЋ Зорана МАРИНА,
ЖИВКОВИЋ Јована МИХАЈЛО,
ЈОВИЋ Драгана МАРИЈА,
ЈОКСИМОВИЋ Миливоја ИЛИЈА,
ЈОСИПОВИЋ Мирољуба НЕНАД,
КАРИШИК Бранислава МИЛАН,
ЛУКИЋ Здравка БОЈАН,
ЛУКИЋ Ивице НЕМАЊА,
МАРКОВИЋ Радојице ЖЕЉКО,
МИЈИЋ Милана ЈЕЛЕНА,
МИЛЕТИЋ Миливоја СТЕФАН,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Зорана МАРИЈА,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Ненада СТЕФАН,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Радослава МЛАДЕН,
МИЛОШЕВИЋ Мирослава ТАЊА,
МИХАЈЛОВИЋ Горана ИСИДОРА,
МУСИЋ Нермина МАЈА,
ОБРАДОВИЋ Бранислава ЈЕЛЕНА,
ОБРАДОВИЋ Горана АЊА,
ОБРАДОВИЋ Мира МАРКО,
ПЕЈАКОВИЋ Стеве ГОРАН,
ПЕТРОВИЋ Велибора АЛЕКСАНДАР,
ПЕТРОВИЋ Милана СЛОБОДАН,
ПЕШИЋ Драгице ДАНИЈЕЛ,
ПРСТОЈЕВИЋ Вељка МИЉАНА,
САЈИЋ Николе АЛЕКСАНДРА,
СТЕФАНОВИЋ Војислава ПРЕДРАГ,
СТОЈАНОВИЋ Милутина МИЛАН,
ТЕОФИЛОВИЋ Радета МАРКО,
ФАЗЕКАШ Фрање ИГОР,
ШУМАРАЦ Драгана МИЛОШ;
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у чин потпоручника оклопних јединица:

у чин потпоручника авијације:

БИСЕРЧИЋ Богољуба СТЕФАН,
БУБЊЕВИЋ Петра ДАРКО,
ГЛИГОРИЋ Душана ЂОРЂЕ,
ДЕНИЋ Војислава ДУШАН,
ДРОБАЦ Душана АЛЕКСАНДАР,
ЂОРЂЕВИЋ Горана НЕМАЊА,
ЂУРОВИЋ Милоша ДАНИЈЕЛ,
ЈАНКОВИЋ Драгослава МИЛОШ,
ЈОВАНОВИЋ Драгољуба МИЛОШ,
ЈОВАНОВИЋ Томислава МАРЈАН,
ЈОВИЋ Драгана ДАНИЕЛ,
КАЛИЧАНИН Славомира МИЛОШ,
МАКСИМОВИЋ Марка БОЈАН,
МИРКОВИЋ Драгослава АЛЕКСАНДАР,
НЕДОВИЋ Радомана МАРКО,
НЕШОВИЋ Радоја ДРАГАН,
ПЕТРОВИЋ Ненада ЗЛАТКО,
ПЕТРОВИЋ Станише МИЉАН,
ПОПОВИЋ Јера АЛЕКСАНДАР,
СПАСКОВИЋ Мирослава НИКОЛА,
СТАМЕНКОВИЋ Зорана СТЕВАН,
СТАНКОВИЋ Синише АЛЕКСАНДАР,
СТОЈАНОВИЋ Мирослава РАДЕ,
ТАНАСИЈЕВИЋ Предрага МИЛОШ,
ТАСИЋ Драгана ВЛАДИЦА,
ТОВИЛОВИЋ Радослава БУДИМИР,
ТРАЈЧЕВИЋ Радета САША;

АНТУНОВИЋ Драгана ДИНО,
ЖУНИЋ Ратка РАДОВАН,
ЈАНКОВИЋ Живка МИЛОШ,
МИЛИТАР Радомира ДАРИЈАН,
МИЛУТИНОВИЋ Ненада МИЛОШ,
СТОЈАНОВИЋ Ненада МИЛАН;

у чин инжињеријског потпоручника:
ГЕРАТОВИЋ Данета ДЕЈАН,
КИТИЋ Милорада МИЛАН,
КОВАЧЕВИЋ Славољуба ЛАЗАР,
КОЦИЋ Новице СТЕФАН,
МИЛОШЕВИЋ Владислава СЛОБОДАН,
МИТИЋ Владимира ЛАЗАР,
МИТРОВИЋ Јовице АЛЕКСАНДАР,
ПЕРИШИЋ Божимира МЛАДЕН,
ПРОДАНА Недељка МИЛОШ,
ТАСИЋ Зорана ДАНИЕЛ,
ЦВЕТКОВИЋ Љубише СЛОБОДАН;
у чин потпоручника артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства:
ВУЈЧИН Драгана БРАНКО,
ГРУБНИЋ Милана НИКОЛА,
ДАБИЖЉЕВИЋ Драгана СЛОБОДАН,
ДУРЛЕВИЋ Драгољуба МИЛКО,
ЂОРЂЕВИЋ Драгана НЕНАД,
МИТРОВИЋ Горана НЕМАЊА,
ПЕТРОВ Бранислава САВА,
СТАНКОВИЋ Часлава ИГОР,
СТАШИН Сузана МИЛОШ,
ЦВЕТИЋ Слободана ВЛАДИМИР;

у чин потпоручника речних јединица:
БОГИЋЕВИЋ Славише НИКОЛА,
ЈОВАНОВИЋ Небојше АЛЕКСАНДАР,
ТРАЈКОВИЋ Зорана ВЛАДА;
у чин потпоручника телекомуникација:
АВАКУМОВИЋ Зорана БРАНИМИР,
АЛЕКСИЋ Недељка ГОРИЦА,
ВУКАШИНОВИЋ Зорана ДЕЈАН,
ГОЛУБОВИЋ Ненада СВЕТЛАНА,
ДРАГОЈЛОВИЋ Славољуба СТЕВАН,
ДРАГУТИНОВИЋ Радоша МАРКО,
ЖУПАЊАЦ Мијодрага НЕНАД,
ИЛИЋ Зорана КРИСТИНА,
ЈОКИЧИЋ Драгослава ЉУБИСАВ,
КНЕЖЕВИЋ Јовице МИЛОШ,
КОВАЧЕВИЋ Радомира ЈАСМИНА,
МАРИНОВИЋ Милисава АЛЕКСАНДАР,
МИЛЕТИЋ Томислава ЈЕЛЕНА,
МИЛОСАВЉЕВИЋ Горана ИРИНА,
МИРКОВ Јована ДАРКО,
ОБРАДОВИЋ Драгана НЕНАД,
ПЕРОВИЋ Велимира МИЉАН,
ПОПОВИЋ Славка СРЂАН,
РАДОВАНОВИЋ Небојше РАДИЦА,
РАДОЈКОВИЋ Радована МИЛОШ,
РОШКО Елиса ВЛАДАН,
СИМИЋ Миленка МАРКО,
СТАМЕНКОВИЋ Зорана САША,
СТЕПИЋ Сретена ДРАГОЉУБ,
СТЕФАНОВИЋ Славка ПЕТАР,
СТОЈАНОВИЋ Ивана ЂОРЂЕ,
СТОЈИЉКОВИЋ Владана БРАНИСЛАВ,
ЦВЕТКОВ Зорана БОЈАН;
у чин потпоручника ваздушног осматрања
и јављања:
ЂОКИЋ Слободана МИЛЕНА,
КЛИНЦОВ Душана БОЈАНА,
КОКОТОВИЋ Младена МИШО,
ЛАЛИЋ Марка ЈЕЛЕНА,
МАРКОВИЋ Југослава АЛЕКСАНДАР,
МИЛАНОВИЋ Ненада МИЛОШ,
МИТРОВИЋ Чеда ДРАГИША,
МРДАК Вуксана МИЛИЦА,
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ПЕТКОВИЋ Станише МИЛИЦА,
СИМИЋ Драгољуба МИЛОШ,
ТОМИЋ Ратка СЛАЂАНА,
УРОШЕВИЋ Зорана МЕРИМА;
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ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику геодетске службе
АНЂЕЛИЋ Петра САВИ.
Министар одбране
Александар Вучић, с. р.

у чин потпоручника техничке службе:
АНТОНИЈЕВИЋ Раденка ГОРАН,
ВИРИЈЕВИЋ Радосава АНА,
ВИЋЕНТИЋ-ПАНИЋ Момчила МИРЈАНА,
ВУЈЧИЋ Зорана СТЕВАН,
ИЛИЋ Момчила АЛЕКСАНДРА,
ЈОРГИЋ Дојчина МИЛАН,
КРАЧУНОВИЋ Живислава ДАРКО,
ЛАЗАРЕВИЋ Зорана ЛАЗАР,
МЛАДЕНОВИЋ Јовице ДЕЈАН,
ПЕТРОВИЋ Радослава МИЛАН,
ПОПРЖЕН Милана МИРЈАНА,
СТАНКОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР,
СТАНОЈЕВ Љубомира НИКОЛА,
ЧКОЊОВИЋ Раденка МИЛОЈЕ;

381.
Н А Р Е Д Б А број 12-17
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 23. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ
На основу члана 66. став 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09 и 101/10
– др. закон) и члана 48. став 3. Правилника о војним
спомен-медаљама и војним споменицама („Службени
војни лист“, бр. 26/10 и 7/11)
додељује се
ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ИЗУЗЕТАН
ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б) КАДЕТ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, МОДЕНА, ИТАЛИЈА

у чин пешадијског потпоручника

чувару Српског војничког гробља у Солуну

ИЛИЋ Момчила РАДОВАН;

господину МИХАИЛОВИЋ Ђуре ЂОРЂУ.

В) КАДЕТ ВАЗДУХОПЛОВНЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ,
КОЛОРАДО СПРИНГС, САД

Ова наредба објављује се у „Службеном војном
листу“.
Министар одбране
Александар Вучић, с. р.

у чин потпоручника авијације
ШЕОВАЦ Риста МИЛОШ;
Г) КАДЕТ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ, ВЕСТ ПОИНТ, САД

у чин потпоручника атомско-биолошко-хемијске
службе
КОВАЧЕВИЋ Васа БРАНКО;
Д) КАДЕТ ВАЗДУХОПЛОВНЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ,
АТИНА, ГРЧКА

у чин потпоручника техничке службе
МИЉКОВИЋ Милића МИЛОМИР.

382.
Републички завод за статистику објављује

П О Д А Т К Е∗
о просечним зарадама и просечним зарадама
без пореза и доприноса по запосленом
исплаћеним у јулу 2012. године
Република Србија

РСД
Зараде

Производе се са даном 8. септембра 2012. године.
Председник Републике
Томислав Николић, с. р.

380.
Н А Р Е Д Б А број 1-443

износ

ланчани индекс

Просечна зарада

57240

97,5

Просечна зарада без пореза
и доприноса

41180

97,3

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 29. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09
и 101/10 – др. закон)

Директор,
проф. др Драган Вукмировић, с. р.
__________
∗
Објављени у „Службеном гласнику РС“, број 83 од
24. августа 2012. године.

Страна 512 – Број 22

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

18. септембар 2012.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
375. Правилник о признањима и неновчаним наградама .............................................................
376. Указ бр. 1-31 председника Републике о одређивању заступника на упражњено формацијско место начелника Управе за телекомуникације и информатику Генералштаба Војске
Србије ...............................................................
377. Указ бр. 1-28 председника Републике о произвођењу подофицира у чин официра ...............
378. Указ бр. 1-30 председника Републике о произвођењу подофицира у чин официра ...............
379. Указ бр. 1-32 председника Републике о произвођењу кадета СХХХIII класе Војне академије Сектора за људске ресурсе Министарства

489

509
509
509

одбране, кадета Војне академије, Модена,
Италија, кадета Ваздухопловне војне академије, Колорадо Спрингс, САД, Ваздухопловне
војне академије, Вест Поинт, САД и кадета
Ваздухопловне војне академије, Атина, Грчка,
у чин официра ................................................. 509
380. Наредба бр. 1-443 министра одбране о престанку професионалне војне службе официру ..... 511
381. Наредба бр. 12-17 министра одбране о додели војне спомен-медаље ................................. 511
382. Подаци о просечним зарадама и просечним
зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јулу 2012. године ............. 511

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф.
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