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163. 

На основу члана 70. став 3. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – 
др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) и члана 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – УС и 44/14), 

Влада  доноси 

О Д Л У К У* 
О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
ВЕЛИКИХ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

1. У Одлуци о одређивању великих техничких си-
стема од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, 
бр. 41/14, 35/15 и 86/16), у тачки 3. подтачка 2) речи: 
„Акционарско друштво за железнички превоз робе 
’Србија Kapro’, Београд” замењују се речима: „Акци-
онарско друштво за железнички превоз робе ’Србија 
Карго’, Београд”. 

 У подтачки 3) речи: „Јавно предузеће ’Електро-
мрежа Србије’, Београд;” замењују се речима: „Акцио-
нарско друштво ’Електромрежа Србије’, Београд;”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 88-4894/2017 
У Београду, 29. маја 2017. године  

Влада 
Председник, 

Александар Вучић, с. р. 

164. 
На основу члана 24, а у вези са чланом 17. став 4. 

Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 18. став 1, а у вези 
са чланом 16. став 1. тачка 3) и чл. 36. и 38. Закона о 
одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), мини-
стар одбране доноси 
__________ 

* Објављена у „Службеном гласнику РС“, број 53 од 
30. маја 2017. године. 

ПРАВИЛНИК  
О ЕЛЕМЕНТИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОЦЕНУ СТАЊА, ОПЕРАТИВНИХ И ФУНКЦИО- 
НАЛНИХ СПОСОБНОСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником у Војсци Србије прописују се: 
1) елементи, критеријуми и начин оцењивања 

стања; 
2) елементи, критеријуми и начин оцењивања 

функционалних способности; 
3) елементи, критеријуми и начин оцењивања и 

процењивања оперативних способности; ̀  
4) рокови и надлежности за извршење анализе 

стања, оперативних и функционалних способности; 
5) рокови и надлежности за извештавање о ста-

њу, оперативним и функционалним способностима; 
6) рокови и надлежности за реализацију рефери-

сања о резултатима анализе стања, оперативних и 
функционалних способности; 

7) мере безбедности и заштите тајних војних по-
датака у раду са подацима о стању, оперативним и 
функционалним способностима; 

8) садржај и надлежности за израду упутстава за 
извршење овог правилника. 

Члан 2. 

Поједини појмови који се користе у овом правил-
нику имају следеће значење: 

1) анализа је методски поступак сагледавања и 
оцењивања постигнутих резултата и проблема у људ-
ским и материјалним ресурсима, обуци и способно-
стима. Спроводи се прикупљањем, груписањем, об-
радом података, испитивањем утицаја, синтезом ре-
зултата анализе и приказивањем резултата; 

2) вежба ради контроле и оцењивања опера-
тивних способности јесте вежба коју изводи коман-
да или јединица у симулираним борбеним или небор-
беним условима, користећи сопствене ресурсе, а ради 
стицања увида у достигнути ниво потребних опера-
тивних способности за извршење додељених задатака. 
Према циљу представља вежбу евалуације, а по врсти 
и учесницима зависи од избора и одлуке старешине 
који организује контролу; 
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3) елемент је саставни део сложене целине који 
испуњава једну од функција те целине и у себи обје-
дињава делове (чини скуп) са сродним особинама; 

4) елемент оперативних способности „коман-
довање“ представља могућност ефикасног планира-
ња, организовања, наређивања, контроле и координа-
ције операција Војске Србије или њених делова ради 
остваривања постављених оперативних циљева, од-
носно извршавања мисија и додељених задатака; 

5) елемент оперативних способности „право-
времена расположивост снага“ представља могућ-
ност Војске Србије или њених делова да формирају 
довољно војних снага у датом времену за реаговање, 
а ради извођења операција које су одређене бројно-
шћу, структуром, нивоом готовости и напрезања и 
ефикасношћу процеса здруживања снага; 

6) елемент оперативних способности „разме-
штај и мобилност у зони операција“ представља 
могућност Војске Србије или њених делова да у пред-
виђеном времену разместе снаге у зону операција ради 
остваривања циљева операције; 

7) елемент оперативних способности „искори-
шћење информационог простора“ представља могу-
ћност Војске Србије или њених делова да прикупљају, 
обрађују, користе и размењују податке о простору, вре-
мену, сопственим и непријатељским снагама, а ради 
подршке командовању у операцијама; 

8) елемент оперативних способности „дело-
творна и ефикасна употреба снага“ представља 
могућност Војске Србије или њених делова да успе-
шно изводе операције и постижу ефекте који су у 
функцији остварења циљева операција; 

9) елемент оперативних способности „отпор-
ност и заштита снага“ представља могућност Вој-
ске Србије или њених делова да повећају вероватно-
ћу опстанка властитих снага у операцији и да умању-
ју и отклањају последице дејства непријатеља; 

10) елемент оперативних способности „одржи-
вост снага“ представља могућност Војске Србије 
или њених делова да у предвиђеном временском пе-
риоду, расположивим ресурсима и под одређеним 
условима збрињавају, одржавају, снабдевају и преме-
штају људство и покретне ствари да би обезбедили 
неопходне услове за извођење операција; 

11) елемент стања „кадрови“ представља укуп-
ни људски потенцијал Војске Србије или њених де-
лова који својом расположивошћу, стручношћу, мо-
ралом и психичком спремношћу подржава развој 
способности потребних за извођење операција; 

12) елемент стања „наоружање и војна опре-
ма“ представља укупни потенцијал материјалних 
средстава која су потребна за извођење операција 
Војске Србије, укључујући и њихове ресурсе и логи-
стичку подршку; 

13) елемент стања „обука“ јесте плански и ор-
ганизован процес стицања знања, вештина, навика и 
развијања психофизичких и интелектуалних способ-
ности и моралних својстава личности, којима се поје-
динци, јединице, команде и организационе јединице 

Генералштаба Војске Србије обучавају за извођење 
операција, односно за извршавање додељених задата-
ка у миру, ванредном и ратном стању; 

14) елемент стања „инфраструктура“ предста-
вља укупни потенцијал комплекса и објеката које ко-
ристи Војска Србије или њени делови, који је у функ-
цији изградње и одржавања оперативних способно-
сти или подршке у извођењу операција; 

15) елементи стања представљају део чинилаца 
оперативних способности који су ради изградње, 
одржавања и унапређења оперативних способности 
додељени Војсци Србије на чување, одржавање, рас-
полагање и управљање; 

16) задаци из мисије представљају оперативне 
задатке које састав реализује ради остварења додеље-
них задатака у операцији; 

17) инспекцијски надзор у области одбране 
представља посебан облик контроле уређен законом, 
који реализује Инспекторат одбране над актима и 
радњама надзираних субјеката у погледу поштовања 
закона, других прописа и општих аката, са циљем да 
се превентивним деловањем и налагањем мера где су 
утврђене незаконитости и неправилности у раду 
обезбеди законито поступање надзираних субјеката; 

18) интероперабилност представља могућност 
реализације заједничких активности са снагама парт-
нерских држава. Развија се кроз остале чиниоце опе-
ративних способности усвајањем система правила, 
процедура и техничких решења, као и кроз оспосо-
бљавање за комуникацију, размену информација и 
извршавање задатака са командама, јединицама и 
припадницима снага партнерских држава; 

19) готовост је спремност команди, јединица, 
установа или борбеног средства да у одређено време 
и на одређеном месту приме оперативни задатак или 
отпочну операцију (дејства, покрет или маневар); 

20) контрола је функција командовања и спро-
води се ради стицања увида у квалитет и степен извр-
шавања задатака, одлука, наређења, упутстава, про-
вере законитости рада команди и старешина и преду-
зимања одговарајућих мера; 

21) критеријум је формални исказ који предста-
вља мерило успостављања захтева (стандарда) за ис-
пуњење одређених потреба; 

22) оцена је бројчана вредност или описни исказ 
који је у корелацији са достизањем одређеног стан-
дарда по дефинисаним садржајима у складу са про-
писаним критеријумима. Оцена може бити производ 
процеса оцењивања или процењивања; 

23) оцењивање представља процес који се реа-
лизује ради дефинисања оцене и доношења суда о до-
стизању прописаних стандарда за одговарајућу оце-
ну. Циљ оцењивања је стицање увида у стање, опера-
тивну и функционалну способност Војске Србије или 
њених делова ради предузимања мера за њихово уна-
пређење; 

24) оперативне способности (о/с) представљају 
могућност Војске Србије или њених делова да у 
предвиђеном времену, по одређеним стандардима и 
под одређеним условима остварују наређене опера-
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тивне ефекте комбинацијом снага, средстава и начи-
на извршења задатака; 

25) оперативни задаци су задаци који се извршава-
ју током извођења операција ради остварења мисије; 

26) параметар је дефинисана и мерљива вред-
ност садржаја питања у функцији оцене питања; 

27) питање у смислу овог правилника јесте дефини-
сан садржај елемента стања у функцији оцене елемента; 

28) привремени састав је састав, команда или је-
диница која се образује за извршење одређеног опера-
тивног задатка у оквиру формацијских јединица или од 
формацијских јединица и ојачања. Образује се за извр-
шење задатака за које нису погодне постојеће формациј-
ске јединице, а ради извршења конкретне мисије; 

29) процењивање оперативних способности је-
сте активност у оквиру анализе оперативне способно-
сти и представља поступак који се реализује ради де-
финисања оцене у случајевима где током извештајног 
периода није реализован инспекцијски надзор или вежба 
ради контроле и оцењивања, и није донет суд командан-
та или командира о достизању прописаних стандарда за 
оцену појединог задатка (садржаја задатка); 

30) реферисање о резултатима анализе јесте 
активност усменог извештавања – излагања о резул-
татима анализе; 

31) ризик је вероватноћа да се задатак – актив-
ност неће реализовати на безбедан начин и у складу са 
планом и постоји могућност настанка губитака, штете, 
битнијег одступања од плана или потпуног неуспеха; 

32) садржаје задатка чине најбитније активно-
сти, радње или поступци који се одвијају током извр-
шења задатка, производећи мерљиве ефекте или ре-
зултате и акта – документа, који настају током извр-
шења задатака и неопходни су за његову реализацију; 

33) стандард је скуп прописима утврђених мера 
за реализацију садржаја које морају бити испуњене 
ради задовољавања постављених захтева. Стандард 
се успоставља у складу са критеријумима, а описује 
се кроз садржаје и мере; 

34) стање Војске Србије или њених делова пред-
ставља скуп показатеља о количини или броју, свој-
ству или особинама и начину коришћења, припреме 
додељених ресурса или управљања њима, који обез-
беђују доносиоцу одлуке увид у степен ризика који 
елементи стања испољавају на извршење додељених 
задатака Генералштаба Војске Србије, команде, једи-
нице, установе или привременог састава; 

35) функција представља скуп међусобно пове-
заних или сродних послова и задатака којима се на нај-
сврсисходнији начин обавља посебан задатак органи-
зације. Носиоци функција у Министарству одбране и 
Војсци Србије одређени су актом министра одбране; 

36) функционални задатак је задатак чијим се 
извршавањем изграђују и одржавају оперативне спо-
собности или се стварају услови за функционисање 
војне организације, изградњу и одржавање оператив-
них способности. Функционални задаци извршавају 
се непрекидно у миру, ванредном или ратном стању; 

37) функционална надлежност представља де-
локруг и њоме су обухваћени послови и задаци из до-

дељених функција. Надлежности за реализацију зада-
така из функција прописане су упутствима за унутра-
шњу организацију и рад организационих јединица Ге-
нералштаба Војске Србије, команди, јединица и уста-
нова Војске Србије; 

38) функционалне способности (ф/с) предста-
вљају могућност за обављање послова којима се јасно, 
недвосмислено, прецизно и на законит начин изврша-
вају задаци из функција, додељени у надлежност орга-
низационој јединици Генералштаба Војске Србије, ко-
манди, јединици или установи Војске Србије; 

39) чиниоци оперативних способности представ-
љају основну покретачку снагу и услове за изградњу 
оперативних способности. Чиниоци оперативних спосо-
бности су: доктрина, организација, образовање, наору-
жање и војна опрема, обука, кадар, инфраструктура и 
интероперабилност. 

Члан 3. 

Приликом оцењивања стања, оперативних и 
функционалних способности Војске Србије не ранги-
рају се организационе јединице Генералштаба Војске 
Србије, команде, јединице и установе Војске Србије, 
већ се исказује степен припремљености (стање) и 
способности за извршавање додељених оперативних 
и функционалних задатака. 

Члан 4. 

Инспекцијски надзор над оперативним и функци-
оналним способностима у Војсци Србије реализује 
Инспекторат одбране у складу са одредбама овог 
правилника.  

Инспекцијски надзор над оценом стања у Војсци 
Србије може реализовати Инспекторат одбране, у 
оквиру инспекцијског надзора над оперативним или 
функционалним способностима. 

Члан 5. 

Оцењивање интероперабилности стања и опера-
тивних способности реализује се у командама и једи-
ницама чија се употреба планира у мултинационалним 
операцијама. 

Интероперабилност се проверава на начин пред-
виђен међународним споразумом. 

Стандарди интероперабилности успостављају се 
на основу међународних војних споразума са држава-
ма или војним савезима са којима се сарађује у извр-
шењу мултинационалних операција. 

II. СТАЊЕ 

1. Елементи стања 

Члан 6. 

Елементи стања су: 
1) кадрови; 
2) наоружање и војна опрема; 
3) обука; 
4) инфраструктура. 
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Члан 7. 

Носиоци елемената стања у Војсци Србије су за: 
1) кадрове – организациона јединица Генерал-

штаба Војске Србије надлежна за кадрове; 
2) наоружање и војну опрему – организациона је-

диница Генералштаба Војске Србије надлежна за 
опремање, а сарађује организациона јединица Гене-
ралштаба Војске Србије надлежна за логистику; 

3) обуку – организациона јединица Генералштаба 
Војске Србије надлежна за обуку; 

4) инфраструктуру – организациона јединица Ге-
нералштаба Војске Србије надлежна за логистику, а 
сарађује организациона јединица Генералштаба Вој-
ске Србије надлежна за оперативне послове. 

Члан 8. 

Надлежности за праћење и оцењивање елемената 
стања у командама, јединицама и установама Војске 
Србије додељују се у складу са пословима и задацима 
прописаним Упутством о унутрашњој организацији и 
раду. 

Командант, начелник или директор својим наре-
ђењем додељује органима команде надлежност над 
елементима стања уколико нису прописани Упут-
ством о унутрашњој организацији и раду. 

Члан 9. 

Стање се оцењује у Генералштабу Војске Србије, 
командама, јединицама, установама и у привременим 
саставима Војске Србије. 

Члан 10. 

Оцена стања према ратној формацији представља 
основу за оцењивање оперативних способности рат-
них јединица. 

Оцена стања према мирнодопској формацији на-
челно представља основу за оцењивање функционал-
не способности или оперативних способности коман-
ди, јединица и привремених састава који су планирани 
за ангажовање у операцијама Војске Србије у миру. 

Стање у привременим саставима оцењује се у 
складу са организацијском структуром која је дата у на-
редбодавном акту за образовање привременог састава. 

2. Начин оцењивања стања 

Члан 11. 

Оцењивање стања реализују Генералштаб Војске 
Србије, претпостављене команде, командант, начел-
ник или директор. 

Члан 12. 

Стање се оцењује по елементима, елементи по 
питањима, питања по параметрима, а параметри по 
стандардима, при чему су стандарди описани садржа-
јима и мерама. 

Члан 13. 

Оцена стања приказује се као низ појединачних 
оцена елемената по следећем редоследу: кадрови; на-
оружање и војна опрема; обука и инфраструктура. 

Члан 14. 

Елементи, питања и параметри оцењују се број-
чаним оценама од 1 (један) до 5 (пет), при чему се 
оцењивање елемената и питања приказује на две де-
цимале, а параметри се оцењују целим бројем у скла-
ду са прописаним стандардима. 

Члан 15. 

Стандард за оцену појединачног параметра дефи-
нише се објективно мерљивим садржајима да би се 
омогућило непрекидно праћење стања. 

3. Критеријум за оцењивање стања 

Члан 16. 

Мере по садржајима за испуњење стандарда за 
оцену параметра прописују се у складу са следећим 
критеријумима: 

1) оцена 1 – параметар не омогућава извршење 
задатака; 

2) оцена 2 – параметар омогућава извршење зада-
така са веома великим ризиком; 

3) оцена 3 – параметар омогућава извршење зада-
така са већим ризиком; 

4) оцена 4 – параметар омогућава извршење зада-
така са мањим ризиком; 

5) оцена  5 – параметар у потпуности омогућава 
извршење задатака. 

Члан 17. 

Појединачни параметар испунио је стандард ако 
је оцењен оценом 2 (два) или већом. 

Члан 18. 

Оцена питања изводи се као аритметичка среди-
на оцене појединачних параметара. 

Појединачно питање испунило je стандарде уко-
лико је аритметичка средина оцене појединачних па-
раметара већа од 3,00. 

У случају да у оквиру питања постоји један пара-
метар или више параметара који нису испунили стан-
дарде, сматра се да ни дато питање не испуњава стан-
дарде, без обзира на добијени аритметички просек 
оцене. 

Члан 19. 

Оцена елемента изводи се као аритметичка сре-
дина оцене појединачних питања. 

Појединачни елемент испунио је стандард уколи-
ко је аритметичка средина оцене појединачних пита-
ња већа од 3,00. 
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У случају да у оквиру елемента постоји једно пи-
тање или више питања која нису испунила стандарде, 
сматра се да ни дати елемент није испунио стандарде, 
без обзира на добијени аритметички просек оцене. 

Члан 20. 

Ако су оцене стања по елементима кадрови, нао-
ружање и војна опрема и обука веће од 3,00, испуњен 
је услов да команда или јединица приступи контроли 
оперативних способности. 

III. ФУНКЦИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ 

1. Елементи функционалних способности 

Члан 21. 

Елементи функционалних способности су: 
1) командовање и руковођење; 
2) управљање људским ресурсима; 
3) обавештајно-извиђачки послови; 
4) оперативни послови; 
5) логистички послови; 
6) планирање и развој; 
7) послови телекомуникације и информатике; 
8) послови обуке; 
9) доктринарно уређење; 
10) финансијски послови; 
11) цивилно-војна сарадња; 
12) војнополицијски послови; 
13) планирање, програмирање, буџетирање и из-

вршење. 

Члан 22. 

Носиоци елемената у Војсци Србије одређени су 
расподелом надлежности коју прописује министар 
одбране Упутством за унутрашњу организацију и рад 
Генералштаба Војске Србије. 

Члан 23. 

Надлежности за праћење и оцењивање елемената 
функционалних способности у командама, јединица-
ма и установама Војске Србије додељују се у складу 
са пословима и задацима прописаним Упутством о 
унутрашњој организацији и раду. 

Командант, начелник или директор својим наре-
ђењем додељује органима команде надлежност над 
елементима функционалних способности уколико ни-
су прописани Упутством о унутрашњој организацији 
и раду. 

Члан 24. 

Функционални задаци систематизовани су Ли-
стом универзалних задатака Војске Србије, описани 
су одговарајућим стандардима, садржајима и мерама 
и разврстани су у складу са надлежностима организа-
ционих јединица Генералштаба Војске Србије. 

Члан 25. 

Листу универзалних задатака Војске Србије из-
рађује Управа Генералштаба Војске Србије надле-
жна за планирање употребе, а одобрава је начелник 
Генералштаба Војске Србије. 

2. Начин оцењивања функционалних способности 

Члан 26. 

Функционалне способности оцењују се у Генерал-
штабу Војске Србије, командама, јединицама и устано-
вама Војске Србије. 

Члан 27. 

Оцењивањем функционалних способности сагле-
дава се законитост, правилност, правовременост, сте-
пен, квалитет и ефикасност реализације послова на 
извршењу задатака из функција. 

Члан 28. 

Оцењивање функционалних способности могу 
реализовати Инспекторат одбране, Генералштаб Вој-
ске Србије, претпостављене команде, командант, на-
челник или директор. 

Оцена функционалних способности команде, је-
динице и установе Војске Србије коју је дала инспек-
ција током инспекцијског надзора јесте закључна 
оцена надзираног субјекта за ту календарску годину. 

Закључна оцена функционалних способности на 
крају календарске године, уколико није реализован 
инспекцијски надзор током године, јесте оцена доби-
јена од највишег нивоа који је те године реализовао 
оцењивање. 

Члан 29. 

Функционалне способности оцењују се по еле-
ментима, елементи по функционалним задацима из 
надлежности носиоца елемената који су додељени 
оцењиваном саставу на извршење. 

Функционални задатак додељује се на извршење 
Упутством за унутрашњу организацију и рад или по-
себним наређењем. 

Функционални задатак оцењује се по стандарди-
ма, при чему су стандарди описани садржајима и ме-
рама датим у Листи универзалних задатака Војске 
Србије, а у складу са критеријумима прописаним у 
члану 34. овог правилника. 

Члан 30. 

Функционалне способности могу бити оцењене 
на следећи начин:  

1) ФС – функционално способан; 
2) ФСН – функционално способан са недостацима; 
3) НФС – није функционално способан. 

Члан 31. 

Елемент функционалне способности може бити 
оцењен на следећи начин: 

1) ПФ – подржава функционалну способност; 
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2) ПФН – подржава функционалну способност са 
недостацима; 

3) НПФ – не подржава функционалну способност. 

Члан 32. 

Функционални задатак може бити оцењен на сле-
дећи начин:  

1) Р – реализован; 
2) РН – реализован са недостацима; 
3) НР – није реализован. 

Члан 33. 

Садржај се оцењује по критеријумима који могу 
бити оцењени на следећи начин: 

1) Не – ако није испуњена прописана мера садржаја;  
2) Да – ако је прописана мера садржаја испуњена. 

3. Критеријуми за оцењивање 
функционалних способности 

Члан 34. 

Садржај функционалног задатка и функционални 
задатак оцењују се по следећим критеријумима: 

1) ф-п – усаглашеност форме акта или процедуре 
са законима, правилима и прописима; 

2) п/р – правовременост реализације садржаја 
(израде акта или реализације активности); 

3) к-р – квалитет садржаја израђеног акта или по-
стигнути резултат реализоване активности. 

Члан 35. 

Меру одговарајућег садржаја која испуњава стан-
дард за форму, процедуру и време реализације про-
писује нормативни документ или наређење.  

Квалитет садржаја акта или постигнути резултат 
реализације активности оцењују се у односу на кон-
кретне услове у којима се функционални задатак и 
реализује, а у складу са законима, правилима и про-
писима. 

Члан 36. 

Оцена функционалног задатка изводи се на осно-
ву оцењених критеријума по садржајима задатка да-
тим у стандарду: 

1) оцена критеријума ф-п за задатак изводи се на 
следећи начин: 

(1) Да – уколико је 60% и више садржаја по 
том критеријуму оцењено са Да, 

(2) Не – уколико је мање од 60% садржаја по 
том критеријуму оцењено са Да; 

2) оцена критеријума п/р за задатак изводи се на 
следећи начин: 

(1) Да – уколико је 60% и више садржаја по 
том критеријуму оцењено са Да, 

(2) Не – уколико је мање од 60% садржаја по 
том критеријуму оцењено са Да; 

3) оцена критеријума к-р за задатак изводи се на 
следећи начин: 

(1) Да – уколико су сви садржаји по том крите-
ријуму оцењени са Да, 

(2) Не – уколико је један садржај или више са-
држаја оцењено са Не. 

Члан 37. 

Закључна оцена функционалног задатка изводи 
се на следећи начин:  

1) Р – уколико су сва три критеријума за задатак 
оцењена са Да; 

2) РН – уколико је критеријум к-р и још један 
критеријум оцењен са Да; 

3) НР – уколико су критеријум к-р или критери-
јуми ф-п и п/р оцењени са Не. 

Члан 38. 
Закључна оцена елемента функционалних спо-

собности изводи се на следећи начин:  
1) ПФ – уколико је више од 50% задатака оцење-

но са Р, а остали задаци оцењени са РН; 
2) ПФН – уколико је 50% и мање задатака оце-

њено са Р, а остали задаци оцењени са РН; 
3) НПФ – уколико је један задатак или више за-

датака оцењено са НР.  
Члан 39. 

Закључна оцена функционалних способности из-
води се на следећи начин:  

1) ФС – уколико су сви елементи оцењени са ПФ 
или ПФН и више од 50% додељених функционалних 
задатака са Р; 

2) ФСН – уколико су сви елементи оцењени са 
ПФ или ПФН и 50% и мање додељених функционал-
них задатака са Р; 

3) НФС – уколико је један елемент или више еле-
мената оцењено са НПФ. 

IV. ОПЕРАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ 
1. Елементи оперативних способности 

Члан 40. 

Елементи оперативних способности су: 
1) командовање; 
2) правовремена расположивост снага; 
3) размештај и мобилност у зони операција; 
4) искоришћење информационог простора; 
5) делотворна и ефикасна употреба снага; 
6) отпорност и заштита снага; 
7) одрживост снага. 

Члан 41. 

Носиоци елемената оперативних способности у 
Војсци Србије јесу за:  

1) командовање – организациона јединица Гене-
ралштаба Војске Србије надлежна за оперативно ко-
мандовање; 
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2) правовремену расположивост снага – органи-
зациона јединица Генералштаба Војске Србије надле-
жна за развој; 

3) размештај и мобилност у зони операција – ор-
ганизациона јединица Генералштаба Војске Србије 
надлежна за логистику, а сарађује организациона је-
диница Генералштаба Војске Србије надлежна за 
оперативне послове; 

4) искоришћење информационог простора – ор-
ганизациона јединица Генералштаба Војске Србије 
надлежна за обавештајно-извиђачке послове, а сарађу-
је организациона јединица Генералштаба Војске Срби-
је надлежна за телекомуникације и информатику; 

5) делотворну и ефикасну употребу снага – орга-
низациона јединица Генералштаба Војске Србије над-
лежна за оперативне послове; 

6) отпорност и заштиту снага – организациона је-
диница Генералштаба Војске Србије надлежна за опе-
ративне послове, а сарађују организационе јединице Ге-
нералштаба Војске Србије надлежне за војнополицијске 
послове и телекомуникације и информатику; 

7) одрживост снага – организациона јединица Ге-
нералштаба Војске Србије надлежна за логистику. 

Члан 42. 

Надлежност за праћење и оцењивање елемента 
оперативних способности у командама, јединицама и 
установама Војске Србије додељују се у складу са посло-
вима и задацима прописаним Упутством о унутрашњој 
организацији и раду. 

Командант или начелник својим наређењем одре-
ђује носиоце по елементима оперативних способности 
уколико нису дефинисани Упутством о унутрашњој орга-
низацији и раду. 

Члан 43. 

Контрола и оцењивање оперативних способности 
реализује се по задацима из мисије. Уколико је ко-
манди, јединици или установи Војске Србије наређе-
но да развија оперативне способности по различитим 
мисијама, за сваку групу додељених задатака по ми-
сијама Војске Србије потребно је израдити листу за-
датака из мисије. 

Члан 44. 

Задаци из мисије су оперативни задаци који су 
систематизовани Листом универзалних задатака Вој-
ске Србије. Описани су одговарајућим стандардима и 
садржајима, а разврстани под елемент оперативне спо-
собности који подржавају у извршењу операције. 

2. Начин оцењивања оперативних способности 

Члан 45. 

Оперативне способности оцењују се у командама 
и јединицама Војске Србије којима су додељени за-
даци за извршење мисија Војске Србије, као и у при-
временим саставима образованим посебним наређе-
њима ради реализације мисија Војске Србије. 

Члан 46. 

Оперативне способности оцењују се по свим еле-
ментима по којима јединица има задатке из мисије. 

Оцењивање оперативних способности реализује 
се вежбом ради контроле и оцењивања оперативних 
способности којом се практично проверава способ-
ност јединице да изврши задатке из мисије. 

Оперативне способности не могу се оценити без 
реализације практичне провере (вежбе). 

Члан 47. 

Оцењивање оперативних способности реализује 
Инспекторат одбране, Генералштаб Војске Србије, ко-
манда оперативног нивоа или команда ранга бригаде. 

Оцена оперативне способности команде, једини-
це и установе Војске Србије коју даје инспекција то-
ком инспекцијског надзора јесте закључна оцена над-
зираног субјекта за ту календарску годину. 

Закључна оцена оперативних способности на крају 
календарске године, уколико није реализован инспек-
цијски надзор током године, јесте оцена добијена од нај-
вишег нивоа који је те године реализовао оцењивање. 

Члан 48. 

Оцена оперативних способности изводи се на 
основу оцена елемената. 

Оцена елемента оперативне способности изводи 
се на основу оцена задатака из мисије. Груписање за-
датака по елементима прописано је Листом универ-
залних задатака Војске Србије. 

Задатак се оцењује по стандардима, при чему су 
стандарди описани садржајима и мерама датим у Листи 
универзалних задатака Војске Србије, а у складу са кри-
теријумима прописаним у члану 53. овог правилника. 

Члан 49. 

Оперативне способности за извршење додељених 
задатака из мисије Војске Србије могу бити оцењене 
на следећи начин: 

1) ОС – оперативно способан; 
2) ОНС – оперативно није способан. 

Члан 50. 

Елемент оперативне способности може бити оце-
њен на следећи начин:  

1) ПО – подржава оперативне способности; 
2) ПОН – подржава оперативне способности са 

недостацима; 
3) НПО – не подржава оперативне способности. 

Члан 51. 

Појединачни тежишни задатак може бити оце-
њен на следећи начин: 

1) Ос – оспособљен; 
2) ОсН – оспособљен са недостацима; 
3) НО – није оспособљен; 
4) НОц – није оцењен. 
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Члан 52. 

Садржај се оцењује по критеријумима који могу 
бити оцењени на следећи начин: 

1) Нe – ако није испуњена прописана мера садржаја;  
2) Дa – ако је прописана мера садржаја испуњена. 

3. Критеријуми за оцењивање 
оперативних способности 

Члан 53. 

Садржај оперативног задатка и оперативни зада-
так оцењују се по следећим критеријумима: 

1) ф-п – усаглашеност форме акта или процедуре 
са законима и доктринарним документима; 

2) п/р – правовременост реализације садржаја 
(израде акта или реализације активности); 

3) к-р – квалитет садржаја израђеног акта или по-
стигнути резултат реализоване активности. 

Члан 54. 

Мера одговарајућег садржаја која испуњава стан-
дард за форму, процедуру и време реализације про-
писује се нормативним документом или оперативним 
наређењем. 

Квалитет садржаја акта или постигнути резултат 
реализације активности оцењује се у односу на кон-
кретне услове у којима се оперативни задатак и извр-
шава, а у складу са доктринарним документима и 
оперативним наређењем. 

Члан 55. 

Оцена оперативног задатка по критеријумима из-
води се на основу оцењених критеријума по садржа-
јима задатка датим у стандарду: 

1) оцена критеријума ф-п за задатак изводи се на 
следећи начин: 

(1) Дa – уколико је 50% и више садржаја по 
том критеријуму оцењено са Дa, 

(2) Нe – уколико је мање од 50% садржаја по 
том критеријуму оцењено са Дa; 

2) оцена критеријума п/р за задатак изводи се на 
следећи начин: 

(1) Дa – уколико је 70% и више садржаја по 
том критеријуму оцењено са Дa, 

(2) Нe – уколико је мање од 70% садржаја по 
том критеријуму оцењено са Дa; 

3) оцена критеријума к-р за задатак изводи се на 
следећи начин: 

(1) Дa – уколико су сви садржаји по том крите-
ријуму оцењени са Дa, 

(2) Нe – уколико је један садржај или више са-
држаја оцењено са Нe. 

Члан 56. 

Закључна оцена оперативног задатка изводи се на 
следећи начин:  

1) Ос – уколико су сва три критеријума за зада-
так оцењена са Дa; 

2) ОсН – уколико је критеријум к-р и још један 
критеријум оцењен са Дa; 

3) НО – уколико су критеријум к-р или критери-
јуми ф-п и п/р оцењени са Нe; 

4) НОц – уколико задатак није било могуће оце-
нити током вежбе ради контроле и оцењивања опера-
тивних способности. 

Члан 57. 

Закључна оцена елемента оперативних способно-
сти изводи се на следећи начин:  

1) ПО – уколико је више од 50% задатака из еле-
мента оцењено са О, до 10% задатака са НОц, а оста-
ли задаци оцењени са ОсН; 

2) ПОН – уколико је 50% или мање задатака из 
елемента оцењено са О, до 10% задатака са НОц, а 
остали задаци оцењени са ОсН; 

3) НПО – уколико је један задатак или више за-
датака из елемента оцењено са НО или више од 10% 
задатака оцењено са НОц. 

Члан 58. 

Листу тежишних задатака у оквиру листе задата-
ка из мисије, на предлог команданта или командира, 
одобрава претпостављена команда. 

Листе задатака мисије и тежишних задатака за ко-
манде оперативног нивоа и Гарду одобрава начелник 
Генералштаба Војске Србије. Организациона јединица 
Генералштаба Војске Србије надлежна за оперативне 
послове носилац је реализације поступка одобравања. 

Члан 59. 

Уколико је један тежишни задатак или више те-
жишних задатака оцењено са НО или НОц, оператив-
не способности оцењују се оценом ОНС. 

Члан 60. 

Закључна оцена оперативних способности изводи 
се на следећи начин:  

1) ОС – уколико су сви елементи оцењени са 
„подржава о/с“ или „подржава о/с с недостацима“ и 
више од 50% тежишних задатака са Ос; 

2) ОНС – уколико је један елемент или више еле-
мената оцењено са „не подржава о/с“ или 50% и ма-
ње од тежишних задатака са Ос. 

4. Процењивање оперативних способности 

Члан 61. 

Процењивањем оперативних способности ствара 
се увид у могућности команде, јединице или привреме-
ног састава да изврши додељене задатке у случајевима 
када у току године није реализовано оцењивање. 

Процењивање оперативних способности у функ-
цији је праћења и анализе процеса изградње опера-
тивних способности када пројектоване оперативне 
способности још нису достигнуте. 
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Члан 62. 

Процењивање оперативних способности коман-
де, јединице или привременог састава реализује ко-
мандант или командир на основу резултата добије-
них анализом стања и познавања могућности да извр-
ше додељене задатке по мисијама Војске Србије. 

Члан 63. 

Процењивање оперативних способности реализује 
се за све команде, јединице и привремене саставе за 
које се развијају оперативне способности, а у току ка-
лендарске године није реализовано оцењивање њихо-
вих оперативних способности кроз извођење вежбе. 

Процењивање оперативних способности реализу-
је се и ако је дошло до промене мисије и задатака 
или ако је дошло до битних промена параметара који 
испољавају негативан утицај на елементе стања. 

У случају достизања стандарда (оцене веће од 
3,00) по елементима стања кадрови, наоружање и вој-
на опрема и обука, командант или командир реализу-
је ванредно процењивање оперативних способности 
команде, јединице или установе Војске Србије. 

Члан 64. 

Критеријуми и начин процењивања елемената и 
задатака истоветни су као и при оцењивању опера-
тивних способности и за резултат имају оцене задата-
ка и елемената. 

Закључна процена оперативних способности даје 
се кроз исказ: 

„Команда, јединица или установа оспособљена је 
за извршење ___% задатака из мисије, оспособљена 
са недостацима за извршење ___% задатака из мисије 
и за ___% задатака из мисије у процесу је развоја 
способности.“ 

Уз исказ доставља се преглед задатака из мисије 
по структури: оспособљен, оспособљен са недостаци-
ма и задаци из мисије у процесу развоја способности. 

V. АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1. Анализа стања 

Члан 65. 

Анализу стања реализују Генералштаб Војске 
Србије, команде, јединице и установе од нивоа бата-
љона − дивизиона − одреда − ескадриле и јединица 
истог ранга до нивоа Војске Србије као целине.  

Анализа стања Војске Србије реализује се годи-
шње и представља део анализе оперативних и функ-
ционалних способности Војске Србије. 

Члан 66. 

Анализу стања Војске Србије планира и органи-
зује организациона јединица Генералштаба Војске 
Србије надлежна за оперативне послове у сарадњи са 
организационим јединицама Генералштаба Војске 
Србије које су носиоци анализе појединачних елеме-
ната, у складу са надлежностима које су прописане 
чланом 7. овог правилника. 

Члан 67. 

Циљ анализе стања јесте идентификовање про-
блема по елементима стања ради дефинисања потре-
ба и приоритета за изградњу оперативних способно-
сти кроз чиниоце изградње способности. 

Након извршене анализе носилац елемента стања 
израђује извештај са закључком и листом приоритета 
по елементима стања. 

2. Анализа функционалних способности 

Члан 68. 

Анализа функционалних способности Војске Ср-
бије реализује се једанпут годишње и представља део 
анализе оперативних и функционалних способности 
Војске Србије и реализује се по елементима функци-
оналне способности.  

Анализу елемената функционалних способности 
реализују функционални носиоци у складу са надле-
жностима које су прописане чланом 22. овог правил-
ника. 

Члан 69. 

Команде, јединице и установе Војске Србије од 
нивоа батаљона – дивизиона – ескадриле – одреда и 
јединица истог ранга једанпут годишње реализују 
анализу по свим елементима функционалних способ-
ности из којих су им додељени задаци. 

Анализе по елементима функционалних способ-
ности реализују се у складу са наређењима носилаца 
елемената. 

3. Анализа оперативних способности 

Члан 70. 

Анализу оперативних способности реализују ко-
манде и јединице Војске Србије којима су додељени 
задаци за извршење мисија Војске Србије од нивоа 
батаљона − дивизиона − одреда − ескадриле и једи-
ница истог ранга до нивоа Војске Србије као целине. 

Члан 71. 

Оперативне способности анализирају се по еле-
ментима. Анализу елемената оперативних способно-
сти реализују носиоци у складу са надлежностима ко-
је су прописане чланом 41. овог правилника. 

Анализа оперативних способности Војске Србије 
реализује се једанпут годишње, најкасније до краја 
марта за претходну годину. 

Члан 72. 

Анализа оперативних способности извршава се 
на основу: 

1) оцене стања; 
2) оцене оперативних способности са извршених 

инспекцијских надзора и контрола; 
3) процењивања оперативних способности. 
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Члан 73. 

Анализом оперативних способности: 
1) сагледава се достигнут ниво оперативних способ-

ности команди, јединица и привремених састава за извр-
шење додељених задатака по мисијама Војске Србије;  

2) сагледава се могућност формирања и образо-
вања састава за извршење мисија Војске Србије;  

3) идентификују се проблеми и дефинишу прио-
ритети у изградњи способности;  

4) предлажу се мере и дефинишу задаци за изградњу 
способности у краткорочном и средњорочном периоду. 

4. Извештавање о стању 

Члан 74. 

Носилац надлежности за елемент стања у обавези 
је да квалитативне и квантитативне податке о еле-
менту стања ажурно води у оперативној евиденцији и 
прати реализацију задатака и активности на одржава-
њу и изградњи елемента из своје надлежности. 

Носилац надлежности за елемент стања у обавези 
је да извештава и размењује податке са претпоставље-
ном командом и потчињеним саставима по функцио-
налној линији. 

Оперативни орган планира и организује ажурирање 
оперативне евиденције, прати размену и обједињава по-
датке функционалних носилаца и припрема потребне 
информације о стању претпостављеном старешини. 

Члан 75. 

Елаборат о стању команде, јединице или устано-
ве Војске Србије израђује орган за оперативне посло-
ве, обједињавањем извештаја по елементима добије-
ним од органа надлежних за елементе стања и за-
кључка анализе елемената стања са листом приорите-
та у изградњи оперативних способности и доставља 
га команданту, начелнику или директору. 

Члан 76. 

Извештаји о стању по врсти могу бити редовни и 
ванредни. 

Члан 77. 

Редовни извештај о стању израђује се по свим еле-
ментима стања са пресеком 31. децембра, једанпут го-
дишње. Извештај израђује Генералштаб Војске Срби-
је, команде, јединице и установе Војске Србије од ни-
воа батаљона − дивизиона − одреда − ескадриле и једи-
ница истог ранга до нивоа Војске Србије као целине.  

Члан 78. 

Ванредни извештај о стању по садржају може би-
ти потпуни и делимични. 

Ванредни потпуни извештај о стању израђује се у 
случају достизања стандарда (већег од 3,00) по свим 
елементима стања. У прилогу овог извештаја доста-
вља се ванредна процена оперативних способности 
команданта или командира. Носилац израде је орга-
низациона целина надлежна за оперативне послове. 

Ванредни делимични извештај о стању израђује 
се по достизању стандарда (већег од 3,00) по поједи-
начном елементу или у случају битних промена које 
испољавају негативан утицај на елементе стања. Но-
силац израде је организациона целина надлежна за 
одређени елемент стања. 

Члан 79. 

Рок за достављање редовног извештаја о стању 
претпостављеној команди је пет радних дана након 
извршене анализе стања. 

Рок за достављање ванредних извештаја о стању 
претпостављеној команди је три радна дана од дости-
зања стандарда или настанка битних промена одређе-
ног елемента стања. 

У случају битних промена параметара које испоља-
вају негативан утицај на елементе стања, ванредни изве-
штај о стању доставити линијом командовања носиоцу 
елемента стања и организационој јединици Генералшта-
ба Војске Србије надлежној за оперативне послове. 

5. Извештавање о функционалним 
способностима 

Члан 80. 

Извештај о функционалним способностима изра-
ђује се по елементима функционалних способности. 
Обједињавање извештаја реализује организациона је-
диница надлежна за оперативне послове. 

Члан 81. 

Извештаји о функционалним способности могу 
бити редовни и ванредни. 

Члан 82. 

Редовни извештаји о функционалним способно-
стима израђују се једанпут годишње, по елементима 
функционалних способности након извршене анализе 
и достављају се претпостављеној команди, по функ-
ционалној линији, у складу са следећим роковима: 

1) тактички ниво батаљона – дивизиона – еска-
дриле – одреда до 20. јануара; 

2) тактички ниво бригаде до 10. фебруара; 
3) оперативни ниво до краја фебруара; 
4) носиоци елемената функционалне способности 

до краја марта. 
Извештаји о функционалним способностима са-

држе квалитативне и квантитативне показатеље извр-
шења задатака из функција, у складу са нормативним 
документима надлежне организационе јединице Ге-
нералштаба Војске Србије. 

Члан 83. 

Ванредни извештај о функционалним способно-
стима израђује се након извршене контроле и оцењи-
вања функционалних способности. Израђује га носи-
лац контроле и доставља га контролисаном саставу и 
организационој јединици Генералштаба Војске Срби-
је надлежној за оперативне послове 15 дана након из-
вршене контроле. 
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Ванредни извештај о функционалним способности-
ма може бити потпун или делимичан зависно од обима 
извршене контроле и оцењивања. 

6. Извештавање о оперативним способностима 

Члан 84. 
Извештавање о оперативним способностима реали-

зује се након извршене анализе. Извештавање реали-
зују све команде, јединице и установе Војске Србије 
које су извршиле анализу оперативних способности, а у 
складу са чланом 69. овог правилника.  

Члан 85. 
Извештај о оперативним способностима израђује 

се по елементима оперативних способности. Носиоци 
елемента израђују и достављају садржај извештаја из 
своје надлежности, а обједињавање извештаја реализује 
организациона јединица Генералштаба Војске Србије 
надлежна за оперативне послове. 

Члан 86. 
Извештаји о оперативним способностима могу 

бити редовни и ванредни. 

Члан 87. 
Редовни извештај о оперативним способностима 

израђује се после извршене анализе оперативних спо-
собности и доставља се претпостављеној команди у 
складу са следећим роковима: 

1) тактички ниво батаљона – дивизиона – еска-
дриле – одреда до 20. јануара; 

2) тактички ниво бригаде до 10. фебруара; 
3) оперативни ниво до краја фебруара; 
4) носиоци елемената оперативних способности 

до краја марта. 
Генералштаб Војске Србије доставља извештај о 

оперативним и функционалним способностима Вој-
ске Србије за претходну годину заједно са извешта-
јем о стању Војске Србије, Војном кабинету председ-
ника Републике и Кабинету министра одбране најка-
сније до 15. маја текуће године.  

Члан 88. 
Ванредни извештај о оперативним способностима 

израђује се након извршене контроле и оцењивања опе-
ративних способности. Израђује га носилац контроле 
и доставља контролисаном саставу и организационој 
јединици Генералштаба Војске Србије надлежној за 
оперативне послове 15 дана након извршене контроле. 

Члан 89. 
Команде бригада, команде оперативног нивоа, 

Команда Гарде и организационе јединице Генерал-
штаба Војске Србије изучавају и анализирају изве-
штаје о оперативним способностима потчињених је-
диница и установа, обједињавају податке, израђују 
извештај о оперативним способностима који заједно 
са извештајима потчињених јединица и установа до-
стављају организационој јединици Генералштаба 
Војске Србије надлежној за оперативне послове. 

Извештаји са подацима потчињених команди, 
јединица и установа достављају се у електронској 
форми без накнадних измена (на медију или елек-
тронском разменом). 

Члан 90. 
Организациона јединица Генералштаба Војске 

Србије надлежна за оперативне послове у извештава-
њу о оперативним способностима Војске Србије оба-
везна је да: 

1) прикупља и обједињава извештаје о оператив-
ним способностима команди, јединица и установа 
Војске Србије; 

2) размењује податке о оперативним способно-
стима са носиоцима елемената; 

3) израђује годишњи извештај о оперативним 
способностима Војске Србије. 

7. Реферисање о резултатима анализе стања, 
оперативних и функционалних способности 

Члан 91. 

Организациона јединица надлежна за оперативне 
послове, од ранга нивоа бригаде до нивоа Војске Ср-
бије као целине, планира и организује реферисање о 
резултатима анализе стања, оперативних и функцио-
налних способности. 

Реферисање се реализује у складу са следећим 
роковима: 

1) ниво бригаде до краја јануара; 
2) ниво оперативног састава до 20. фебруара; 
3) Генералштаб Војске Србије до 15. априла. 

8. Мере безбедности и заштите 
тајних војних података 

Члан 92. 
Извештаје о стању, оперативним и функционал-

ним способностима означавати степеном тајности 
„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и у раду примењивати 
прописане мере безбедности и заштите. Опозив тај-
ности не може се извршити без претходно прибавље-
не писане сагласности Војног кабинета председника 
Републике. 

Члан 93. 

Материјал за реферисање и материјале настале у 
припреми означавати степеном тајности „СТРОГО 
ПОВЕРЉИВО“ и у раду примењивати прописане ме-
ре безбедности и заштите. 

9. Смернице за изградњу оперативних  
и функционалних способности Војске Србије 

Члан 94. 

На основу резултата анализа стања, оперативних 
и функционалних способности Војске Србије за прет-
ходни период, израђује се предлог смерница за из-
градњу оперативних и функционалних способности 
Војске Србије за средњорочни период. 
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Организациона јединица Генералштаба Војске 
Србије надлежна за оперативне послове израђује 
предлог смерница за изградњу оперативних и функ-
ционалних способности Војске Србије у складу са 
роковима датим у Дугорочном плану развоја система 
одбране и по потреби, предлаже измене и допуне на-
ведених смерница. 

VI. УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОВОГ ПРАВИЛНИКА 

Члан 95. 

У складу са одредбама овог правилника начелник 
Генералштаба Војске Србије прописаће: 

1) упутство за оцењивање, анализу и извештава-
ње о стању, оперативним и функционалним способ-
ностима у Војсци Србије; 

2) упутство о контролама у Војсци Србије. 
Стручни носилац израде наведених упутстава је-

сте организациона јединица Генералштаба Војске 
Србије надлежна за оперативне послове. 

Члан 96. 

Упутством за оцењивање, анализу и извештавање 
о стању, оперативним и функционалним способно-
стима у Војсци Србије прописати по нивоима коман-
довања: 

1) питања, параметре и стандарде за оцењивање 
елемената стања у Војсци Србије; 

2) начин израде листе задатака за оцењивање 
оперативних способности; 

3) начин израде листе задатака за оцењивање 
функционалних способности; 

4) начин и садржај анализе и реферисања о ре-
зултатима анализе стања, оперативних и функцио-
налних способности; 

5) форму и садржај извештаја о стању, оператив-
ним и функционалним способностима; 

6) остала питања у вези са оцењивањем, анали-
зом и извештавањем о стању, оперативним и функци-
оналним способностима у Војсци Србије. 

Члан 97. 

Носиоци елемената стања у обавези су да једном у 
три године, а према потреби и чешће, након изврше-
них анализа елемената стања из надлежности потврде 
важећа  питања, параметре и стандарде за оцену еле-
мената стања или доставе предлог за њихову измену. 

Предлоге измена ускладити са изменама доктри-
нарних докумената, променама организације и фор-
мације команди, јединица и установа Војске Србије, 
као и искуствима стеченим у контролама и оцењива-
њу стања. 

Члан 98. 

Упутством о контролама у Војсци Србије регули-
сати: 

1) планирање и организовање контрола стања, 
оперативних и функционалних способности; 

2) реализацију, извештавање и анализу контроле 
стања; 

3) реализацију, извештавање и анализу контроле 
функционалних способности; 

4) реализацију, извештавање и анализу контроле 
оперативних способности; 

5) остала питања у вези са контролама у Војсци 
Србије. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНA ОДРЕДБА 
Члан 99. 

Упутства за извршење овог правилника донеће се 
до 15. новембра 2017. године. 

Члан 100. 

Даном почетка примене овог правилника преста-
је да важи Правилник о елементима, садржају и стан-
дардима за оцену стања и оперативних и функцио-
налних способности Војске Србије (П Број 02/279-1 
од 28. јануара 2011. године и П Број 02/3561-1 од 20. 
децембра 2012. године), осим одредаба које се одно-
се на реализацију извештавања и анализе које се при-
мењују до окончања поступка израде извештаја и 
анализе за 2017. годину. 

Члан 101. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“, а при-
мењује се од 1. јануара 2018. године. 

Број 02/188-42 
У Београду, 8. јуна 2017. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

165. 
На основу члана 225. став 3. Закона о Војсци Југо-

славије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 
44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, 
бр. 7/05 и 44/05), а у вези са чланом 197. став 2. Закона 
о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) и на 
основу члана 24. у вези са чланом 17. став 4. Закона о 
Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – ис-
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –  
УС и 44/14), министар одбране доноси 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА У 

ВЕЗИ СА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА ИЗ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 

1. Овом одлуком регулише се висина накнаде 
путних трошкова за време путовања и боравка у дру-
гом месту односно иностранству осигураном лицу 
приликом остваривања права из здравственог осигу-
рања по Закону о Војсци Југославије (у даљем тек-
сту: Закон). 
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2. Осигураном лицу које је, под условима пропи-
саним законом, позвано или упућено у друго место у 
вези са остваривањем права из здравственог осигура-
ња односно путује до најближег лекара или здрав-
ствене установе у другом месту на територији Репу-
блике Србије ради лекарског прегледа или лечења, 
припада накнада трошкова превоза у висини ствар-
них трошкова превоза. 

Осигураном лицу из става 1. ове тачке које мора 
да преноћи у другом месту утврђују се и исплаћују 
стварни трошкови смештаја по прописима о накнади 
путних и других трошкова у Војсци Србије. 

3. Накнада трошкова превоза осигураном лицу 
исплаћује се за врсту и разред превозног средства ко-
је је одредио изабрани лекар односно здравствена 
установа која га упућује на лечење односно преглед. 

4. Пратиоцу осигураног лица, ако је одређен, 
припада накнада трошкова у висини предвиђеној од-
редбама тач. 2. и 3. ове одлуке. 

5. Осигураном лицу упућеном на лечење у ино-
странству, његовом пратиоцу и даваоцу ткива и орга-
на припада накнада трошкова на терет средстава 
здравственог осигурања, и то: 

1) накнада трошкова превоза; 
2) накнада трошкова исхране и смештаја (у да-

љем тексту: дневница). 
Накнада трошкова превоза припада за редовна 

превозна средства јавног саобраћаја (авион – тури-
стичка класа, укључујући и аеродромске таксе, желе-
зница – прва класа), као и за превоз средствима јав-
ног саобраћаја од аеродрома, односно железничке 
станице до коначног одредишта и обрнуто. 

Изузетно, може се одобрити и друга врста прево-
за ако то захтева природа болести осигураног лица, а 
на основу налаза, оцене и мишљења Главне војноле-
карске комисије. 

Дневница осигураном лицу упућеном на лечење 
у иностранству и његовом пратиоцу и даваоцу ткива 
и органа одређује се у износу од 70,00 EUR у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Ср-
бије на дан исплате, без обзира на земљу упућивања. 

Осигураном лицу млађем од седам година живота 
за време путовања и амбулантног лечења припада на 
име накнаде трошкова исхране и смештаја износ у ви-
сини од 50% дневнице утврђене у ставу 4. овог члана. 

Пратиоцу и даваоцу ткива и органа припада 
дневница за време путовања, амбулантног и стацио-
нарног лечења осигураног лица. 

Када је осигураном лицу, пратиоцу и даваоцу тки-
ва и органа обезбеђен смештај и исхрана путем плаћа-
ња тзв. пакета услуга иностране здравствене установе, 
наведеним лицима припада износ дневница у висини 
од 20% дневнице утврђене у ст. 4. и 5. овог члана. 

Осигураном лицу упућеном на лечење у ино-
странству и његовом пратиоцу и даваоцу ткива и ор-
гана може се исплатити аконтација у складу са реше-
њем о упућивању на лечење у иностранству, а најви-
ше за 30 дана боравка у иностранству. 

6. На основу поднетог извештаја о лечењу у ино-
странству и приложене документације Фонд за соци-
јално осигурање војних осигураника извршиће кона-
чан обрачун трошкова лечења. 

При обрачуну трошкова лечења узима се у обзир: 
1) дан одласка на лечење и дан повратка са лечења; 
2) време проведено на амбулантном, односно стацио-

нарном лечењу у иностраној здравственој установи; 
3) износ примљене аконтације за осигурано лице, 

пратиоца и даваоца ткива и органа. 
Ако је износ примљене аконтације већи од ствар-

них трошкова путовања које чине дневнице и тро-
шкови превоза, утврђује се обавеза осигураног лица, 
односно пратиоца и даваоца ткива и органа да у року 
од 15 дана по пријему коначног обрачуна изврши по-
враћај више примљених средстава на име трошкова 
путовања. 

Ако је износ примљене аконтације мањи од 
стварних трошкова путовања које чине дневнице и 
трошкови превоза, осигураном лицу, односно прати-
оцу и даваоцу ткива и органа исплаћује се разлика у 
динарској противвредности обрачунатој по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан исплате. 

7. У случају смрти осигураног лица, односно пра-
тиоца и даваоца ткива и органа у току путовања, одно-
сно лечења пацијента у иностранству, лицу које је сно-
сило трошкове превоза посмртних остатака у Републи-
ку Србију припада накнада тих трошкова на терет сре-
дстава Фонда за социјално осигурање војних осигу-
раника уколико тај ризик није обухваћен полисом 
путног осигурања, а према приложеној документацији. 

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о висини накнаде путних трошкова у 
вези са остваривањем права из здравственог осигура-
ња („Службени војни лист“, бр. 12/94, 9/06 и 10/11). 

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 37–52 
У Београду, 19. јуна 2017. године  

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

166. 

Н А Р Е Д Б А  број  1-237 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 25. МАЈА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 − УС), 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору артиљеријско-ракетних јединица за против-
ваздухопловна дејства 
ТОШИЋ Десимира САШИ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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167. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-240 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 30. МАЈА 2017. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 − УС), 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
мајору авијације 
БУЈИШИЋ Драгана ГОРАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

168. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-242 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. МАЈА 2017. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 − УС), 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику техничке службе 
МИЛОШ Антуна ЈОВАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

169. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-243 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 31. МАЈА 2017. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 − УС), 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
потпуковнику авијације 
НЕДЕЉКОВИЋ Војислава БОЈАНУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

170. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-255 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ 
На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 − УС) и члана 24. у 
вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12, 7/14 – УС и 44/14),  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

артиљеријском потпуковнику 
МЛАДЕНОВИЋ Станише РАНКУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

171. 
Н А Р Е Д Б А  број 1-256 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 9. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ 

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 − др. закон, 10/15 и 88/15 − УС) и члана 24. у 
вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади („Службени 
гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12, 7/14 – УС и 44/14),  
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
артиљеријском потпуковнику 
МЛАДЕНОВИЋ Радомира ПРЕДРАГУ. 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

172. 

Н А Р Е Д Б А  број 3-436 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 25. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ 

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1) алинеја 
2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о ста-
њима у служби и другим односима у служби у Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 4/16) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском старијем воднику прве класе 
МАРКОВИЋ Милорада ДРАГАНУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 

173. 

Н А Р Е Д Б А  број 3-437 
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ 

ОД 25. АПРИЛА 2017. 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 4/16) 
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 
пешадијском заставнику 
ВОЈИНОВИЋ Станислава ПРЕДРАГУ. 

К о м а н д а н т  
генерал-потпуковник 
Милосав Симовић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–133 (32–133) 

Телефон/факс: 011/3000–200 
Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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