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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

2. Министар Александар Вулин 

3. Делокруг На основу члана 12. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Министарство одбране обавља послове државне управе који се односе на: 
политику одбране и стратегијско планирање (стратегијски преглед одбране, стратегија одбране, 
планови и програми развоја система одбране и војна доктрина); међународну сарадњу у области 
одбране и војне сарадње; планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, 
привредних друштава, других правних лица, предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у 
ванредном стању и ратном стању; планирање, припремање и учешће у мултинационалним 
операцијама; учешће у цивилној заштити и обучавање за одбрану земље; израду аката и планских 
докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа, привредних 
друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ванредном 
стању и ратном стању; војну обавезу, радну обавезу и материјалну обавезу; организовање веза и 
крипто заштите за потребе државних органа и Војске Србије; усклађивање организације веза и 
информатичких и телекомуникационих система у Републици Србији за потребе одбране; уређивање и 
припремање територије Републике Србије за потребе одбране; вођење јединствене евиденције о 
војним непокретностима и збирне евиденције покретних ствари; истраживање, развој, производњу и 
промет наоружања и војне опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране; 
безбедност значајну за одбрану; војно школство; здравствeну заштиту и здравствено осигурање 
војних осигураника; научноистраживачки рад и издавачку делатност од значаја за одбрану; статусна и 
друга питања професионалних припадника Војске Србије, као и друге послове који су одређени 
законом којим се уређује одбрана и другим законима. Инспекторат одбране, као орган управе у 
саставу Министарства одбране, обавља инспекцијске послове који се односе на: усклађивање 
припрема за одбрану; спровођење одлука и аката председника Републике и Владе; стање 
оперативних и функционалних способности команди, јединица и установа Војске Србије; остваривање 
и усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом. Војнобезбедносна агенција 
и Војнообавештајна агенција, као органи управе у саставу Министарства одбране, обављају послове 
безбедности значајне за одбрану који су одређени законом којим се уређују војне службе безбедности 
и другим законима.  
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4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Војнoбезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Јерменије 
о сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Јерменије о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Аустрије о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Аустрије о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Савезне Републике 
Немачке о сарадњи у области 
одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Савезне Републике Немачке о 
сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Турске о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Турске о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Египта о сарадњи у 
области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Египта о сарадњи у области 
одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

6 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о употреби Војске 
Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван 
граница Републике Србије  

Једноставније процедуре 
одлучивања о учешћу у 
мултинационалним операцијама 
предвиђањем да Народна 
скупштина одлучује о учешћу РС у 
мултинационалним операцијама 
без временског ограничења, 
односно до истека мандата 
мултинационалним операцијама, 
док Влада на годишњем нивоу 
доноси план реализације ВС и 
других снага одбране у 
мултинационалним операцијама; 
такође се постиже боља 
координација у предметној 
области формирањем 
Координационог тела за 
усмеравање активности 
надлежних органа државне управе 
у вези са учешћем Војске Србије и 
других снага одбране у 
мултинационалним операцијама  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

7 Предлог закона о производњи и 
промету наоружања и војне опреме 
(ЈР) 

Сврха новог закона је 
успостављање стабилног 
контролног механизма у 
производњи и промету наоружања 
и војне опреме ради остваривања 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и заштите одбрамбених, 
безбедносних, економских и 
спољнополитичких интереса 
Републике Србије, њеног 
међународног кредибилитета и 
интегритета, као и даљи развој и 
унапређење одбрамбене, 
технолошке и индустријске базе 
Републике Србије Успостављање 
стабилног контролног механизма у 
производњи и промету наоружања 
и војне опреме ради остваривања 
и заштите одбрамбених, 
безбедносних, економских и 
спољнополитичких интереса 
Републике Србије, њеног 
међународног кредибилитета и 
интегритета, као и даљи развој и 
унапређење одбрамбене, 
технолошке и индустријске базе 
Републике Србије; стварање 
условеа за унапређење области 
производње и промета наоружања 
и војне опреме, потпуније 
дефинисање појмова који 
припадају категорији наоружање и 
војне опреме и њихово 
усклађивање са прописима 
Европске уније, решавање 
проблема привредних друштава 
која су у већинском државном 
капиталу кроз дефинисање услова 
и поступака за формирање 
групације Одбрамбена индустрија 
Србије; обезбеђује повољнији 
амбијент за страна улагања и 
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

услове за унапређење 
производње наоружања и војне 
опреме са аспекта развојних и 
инвестиционих улагања; 
дефинише модел и ниво страних 
улагања при приватизацији 
произвођача наоружања и војне 
опреме  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о одбрани (ЈР)  

Отклањање уочених недостатака у 
примени прописа којима се уређује 
систем одбране и усаглашавање 
са променама насталим у правном 
систему Републике Србије, чиме 
ће се обезбедити ефикасно 
функционисање система одбране; 
новине се односе на: стварање 
услова за формирање војних 
установа које би биле 
организационо и функционално 
везане за министарство, које би 
поред логистичке подршке 
обављале и друге послове за 
потребе Министарства одбране и 
Војске Србије; одређивање тајних 
података насталих у раду 
команди, јединица и установа 
Војске Србије које је неопходно 
означити као податке од значаја за 
националну безбедност и систем 
одбране и као такве их посебно 
заштитити, чиме се спречава да 
њихова доступност јавности 
произведе озбиљне последице по 
законом заштићене интересе, што 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

би могло довести до угрожавање 
система одбране и безбедности 
земље, као и оперативне и 
функционалне способности Војске 
Србије; прецизира се категорија 
лица која у Министарству одбране 
врше управне послове, односно да 
ове послове обављају и цивилна 
лица на служби у Војсци Србије  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о Војсци (ЈР)  

Отклањање уочених проблема у 
примени закона и усаглашавања 
са променама у правном систему 
Републике Србије (са Законом о 
полицији), чиме ће се постићи 
ефикасније функционисање, 
командовање и руковођење 
Војском Србије, усклађивање 
прилива и одлива кадра у Војсци 
Србије и обезбеђивање 
oдгoвapajyћe кадровске структуре 
која је способна да изврши све 
мисије и задатке Војске Србије; 
измене и допуне статуса 
професионалних припадника 
Војске Србије, посебно када је реч 
о условима за заступање и 
постављење, упућивање у други 
државни орган или правно лице и 
на рад у иностранство, 
ангажовање у структурама 
међународних организација и 
регионалних иницијатива и 
распоређивања и школовања, а 
нараочито када су у питању 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

професионални војници са којима 
су закључени уговори о раду на 
одређено време; омогућава се 
набављање ватреног кратког 
оружја преко Министарства 
одбране и вођење евиденције о 
истом; подиже се старосна 
граница до које професионални 
војници, официри и подофицири 
на одређено време могу 
продужити уговор о раду; уводи се 
као ново стање у служби 
професионалних војних лица - 
стање мировања; одредбе о 
платама и другим новчаним 
примањима усаглашавати се са 
одредбама закона који уређују 
плате у јавном сектору; прецизира 
се пријем цивилних лица на 
служби у Војсци Србије без јавног 
конкурса; судије поротници у 
Вишем војном дисциплинском суду 
сада могу бити и цивилна лица на 
служби у Војсци Србије - 
дипломирани правници са 
положеним правосудним испитом  

10 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Српске о сарадњи у 
области ваздухопловства 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални меморандум о 
разумевању између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Српске о сарадњи у 
области ваздухопловства  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

11 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Чешке Републике о 
сарадњи у области одбране 

предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Чешке Републике о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Румуније о сарадњи у 
области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и 
Румуније о сарадњи у области 
одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

13 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Јужноафричке Републике о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и 
Јужноафричке Републике о 
сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Еритрије о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Еритрије о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

15 Предлог одлуке о усвајању Годишњег 
плана употребе Војске Србије и 
других снага одбране у 
мултинационалним операцијама у 
2018. години 

Предложеном одлуком Народна 
скупштина усваја Годишњи план 
употребе за 2018. годину  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  

16 Предлог одлуке о учешћу припадника 
Војске Србије у мултинационалним 

Предложеном одлуком Народна 
скуштина одлучује о учешћу 

Стратегија одбране Републике Србије НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

операцијама у 2018. години припадника Војске Србије у 
мултинационалним операцијама  

 

17 Стратегија одбране Републике 
Србије (ЈР) 

Стратегија одбране Републике 
Србије, као најопштији државни 
документ у области одбране, 
представља стратешку основу за 
даљу нормативну уређеност и 
развој система одбране. 
Стратегијом одбране Републике 
Србије дају се општа опредељења 
државе у погледу начина 
остваривања одбране и 
ангажовања система одбране у 
заштити националних вредности и 
интереса од постојећих изазова, 
ризика и претњи  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  04. 2018.  

18 Стратегија националне безбедности 
Републике Србије (ЈР) 

Стратегија националне 
безбедности Републике Србије 
представља најважнији стратешки 
документ којим се утврђују основе 
политике безбедности у заштити 
националних интереса Републике 
Србије. То је хијерархијски 
највиши и најзначајнији документ у 
области националне безбедности 
који дефинише основе 
безбедносног организовања на 
највишем државном нивоу  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  04. 2018.  

19 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о војној, радној и 

Обезбеђивање правног оквира за 
организовање и спровођење 
радне, војне и материјалне 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  05. 2018.  



  

436 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

материјалној обавези  обавезе; прецизно подељене 
надлежности и одговорности 
између организационих јединица 
Министарства одбране у 
наведеној области; стварају се 
услови за рад територијалних 
органа, организује курирски систем 
позивања у миру, ствара основ за 
дефинисање начина и поступка 
вођења евиденције обвезника 
радне обавезе, врши се 
усаглашавање са Законом о 
прекршајима; позитивно ће 
утицати на грађане - војне 
обвезнике приликом остваривања 
права и обавеза који се тичу војне 
обавезе, као и на рад 
територијалних органа 
Министарства одбране  

20 Предлог закона о војном образовању 
(ЈР) 

Нормативно уређење 
специфичности војног образовања 
хармонизацијом прописа који 
регулишу војно образовање са 
системом образовања у 
Републици Србији, чиме ће 
војношколске установе постати 
интенгрални део образовног 
система Републике Србије. 
Препозната је специфичност 
војног образовања која проистиче 
из чињенице да се кадети уписани 
на основне и интегрисане 
академске студије школују ради 
пријема у професионалну војну 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

службу, да се након школовања 
примају у професионалну војну 
службу, као и да и током 
школовања имају права и 
дужности као професионална 
војна лица. Успоставиће се правна 
сигурност и извесност у области 
војног образовања имајући у виду 
да закон регулише статус, 
организацију и рад војношколских 
установа, усаглашавајући их са 
прописима о образовању у 
Републици Србији, тако да се 
отклањају проблеми који су 
постојали у примени важећег 
Закона о војним школама и војним 
научноистраживачким 
организацијама  

21 Предлог закона о здравственом 
осигурању и здравственој заштити 
војних осигураника (ЈР) 

Овим законом се уређује систем 
здравствене заштите, 
организација војно здравствене 
службе, права и обавезе војних 
осигураника, права из обавезног 
здравственог осигурања, 
организација и финансирање 
здравственог осигурања и друга 
питања од значаја за систем 
здравствене заштите и 
здравственог осигурања војних 
осигураника  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  

22 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 

Стратегија одбране Републике Србије НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србије и Краљевине Мароко о 
сарадњи у области одбране 

Владе Републике Србије и 
Краљевине Мароко о сарадњи у 
области одбране  

 

23 Предлог дугорочног плана развоја 
система одбране Републике Србије 

Дугорочни план развоја система 
одбране Републике Србије је 
документ планирања одбране у 
којем се утврђују дугорочни 
циљеви и приоритети развоја 
система одбране, будуће 
способности система одбране, 
садржај и динамика развоја 
система одбране, финансирање 
система одбране и друга питања 
од значаја за функционисање и 
развој система одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  07. 2018.  

24 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о 
Војнобезбедносној и 
Војнообавештајној агенцији 

Отклањање проблема и 
недостатака уочених у поступку 
редовног праћења примене 
прописа и аката којим се уређује 
безбедност  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

25 Извештај о стању припрема за 
одбрану у Републици Србији у 2017. 
години 

Извештајем су обухваћени услови 
у којима су вршене припреме за 
одбрану у Републици Србији, 
стратегијско-доктринарно и 
нормативно-правно уређење 
система одбране, стање и 
функционисање припрема за 
одбрану субјеката планирања 
припрема за одбрану, стање 
људских и материјалних ресурса у 
систему одбране, финансирање 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

дбране, сарадња у припремању и 
спровођењу планова одбране и 
извршавању задатака у одбрани и 
проблеми у планирању и 
реализацији припрема за одбрану 
у Републици Србији  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о начелима и 
критеријумима за 
унутрашње уређење и 
систематизацију радних 
места у Министарству 
одбране 

Члана 12. став 2. тачка 17. 
Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - 
др.закон, 104/09 - др.закон 
и 10/15) и члан 42. 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) 

Овом уредбом прописују се 
начела и критеријуми за 
унутрашње уређење и 
систематизацију радних 
места у Министарству 
одбране, као и начин 
припреме и доношења 
Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији 
радних места у 
Министарству одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Закључак о прихватању 
Програма дугорочног 
стамбеног кредитирања за 
професионална војна лица 
за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 11317) и члан 43. 
став 3. 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) 

Програмом се планира 
решавање стамбеног 
питања за око 300 лица  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

3 Закључак о прихватању 
Годишњег програма 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за 
потребе војног образовања 
и војне 
научноистраживачке 
делатности у Министарству 
одбране за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) и члан 43. 
став 3. 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)  

Одобрењем Годишњег 
програма рада Буџетског 
фонда за потребе војног 
образовања и војне 
научноистраживачке 
делатности, обезбеђују се 
потребни услови за развој 
војног образовања и војне 
научноистраживачке 
делатности у Министарству 
одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  02. 2018.  

4 Закључак којим се усваја 
Процена војних и невојних 
изазова, ризика и претњи 
по безбедност земље 

Члан 12. став 2. тачка 1а) 
Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - 
др.закон, 104/09 - др.закон 
и 10/15) и члан 43. став 3. 
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) 

Документ садржи анализу 
промена чинилаца 
стратегијског окружења на 
глобалном, регионалном и 
националном нивоу и 
идентификује војне и 
невојне изазове, ризике и 
претње по безбедност 
Републике Србије  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Уредба о основима и 
мерилима за увећање 
плате и друга новчана 
примања припадника 
Војске Србије и других 
снага одбране за време 
учешћа у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 

Члан 24. став 2. Закона о 
употреби Војске Србије и 
других снага одбране у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/09) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 

Уредбом се ближе уређују 
основи и мерила за 
увећање плате и друга 
новчана примања 
припадника Војске Србије и 
других снага одбране за 
време учешћа у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије  бр. 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Републике Србије  

6 Уредба о основима и 
мерилима за увећање 
плате и другим новчаним 
примањима 
професионалном 
припаднику Војске Србије 
за време рада у 
иностранству 

Члан 90а 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 члан 
42. 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) 

Уредбом се ближе уређују 
основи и мерила за 
увећање плате 
професионалним 
припадницима Војске 
Србије упућеним на рад у 
иностранству на основу 
закључених међународних 
уговора  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  05. 2018.  

7 Закључак о прихватању 
реализације свечаности 
поводом завршетка 
школовања 139. класе 
кадета Војне академије и 4. 
класе Медицинског 
факултета Војно 
медицинске академије 
испред Дома Народне 
скупштине на Тргу Николе 
Пашића 

Члан 43. став 3. 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) 

Организација завршне 
свечаности након 
завршетка школовања 
кадета Војне академије, 
којој присуствују 
представници највиших 
органа власти, 
традиционалних цркава и 
верских заједница, 
изасланици одбране 
страних држава, 
представници борачких 
организација и 
организација резервних 
војних старешина и 
родитељи  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  

8 Уредба о условима и 
начину прибављања, 

Члан 40. став 2. Закона о 
употреби Војске Србије и 

Уређује услове и начин 
прибављања и 

Стратегија одбране 
Републике Србије 

НЕ  09. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

располагања и коришћења 
покретних ствари у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
Републике Србије и 
њиховом враћању у земљу 

других снага одбране у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/09) и члан 42. 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) 

располагања и коришћења 
покретних ствари у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
РС и њиховом враћању у 
земљу  

 

9 Уредба о условима и 
поступку пријема на службу 
у Војску Србије и 
Министарство одбране без 
јавног конкурса 

Члан 45. став 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС) и члан 
42. 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)  

Уређују се услови и 
поступак пријема на службу 
у Војску Србије без јавног 
конкурса професионалног 
војног лица и државног 
службеника односно 
намештеника у 
Министарству одбране у 
својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије, 
као и услови и поступак 
пријема без конкурса на 
службу у Министарству 
одбране професионалног 
војног лица и цивилног 
лица на служби у Војсци 
Србије у својству државног 
службеника односно 
намештеника  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

10 Уредба о допуни Уредбе о 
начину и поступку 

Члан 3. став 4, члан 83. 
став 2. и члан 97. став 4. 

Уређује се правовремена и 
кавалитетна попуна по 

Стратегија одбране 
Републике Србије 

НЕ  09. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

извршавања војне, радне и 
материјалне обавезе 

Закона о војној, радној и 
материјалној обавези 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 88/09 и 95/10) и члан 
42. 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) 

основу радне обавезе 
субјеката система одбране  

 

11 Уредба о обучавању 
грађана за одбрану земље  

Члан 60а. Закона о 
одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15) и 
члан 42. 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) 

Уређује се начин 
обучавања грађана за 
одбрану земље  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

12 Закључак којим се 
прихвата Акциони план за 
спровођење Стратегије 
одбране Републике Србије 

Члан 14. став 2. тачка 3) 
Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - 
др.закон, 104/09 - др.закон 
и 10/15) и члан 43. став 3. 
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) 

Акционим планом одређују 
се институције које су 
одговорне и надлежне за 
планирање, координацију, 
реализацију и праћење 
циљева и активности за 
спровођење Стратегије 
одбране Републике Србије. 
На основу опредељења и 
начела политике одбране, 
исказаних у Стратегији 
одбране Републике Србије, 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

имајући у виду потребу 
достизања, очувања и 
унапређења стања система 
одбране Републике Србије, 
утврђују се активности које 
ће се остваривати у 
периоду важења 
Стратегије одбране 
Републике Србије 

13 Закључак којим се 
прихвата Акциони план за 
спровођење Стратегије 
националне безбедности 
Републике Србије 

Члан 14. став 2. тачка 3) 
Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - 
др.закон, 104/09 - др.закон 
и 10/15) и члан 43. став 3. 
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) 

Акционим планом одређују 
се институције које су 
одговорне и надлежне за 
планирање, координацију, 
реализацију и праћење 
циљева и активности за 
спровођење Стратегије 
националне безбедности 
Републике Србије. 
Активности за спровођење 
Стратегије националне 
безбедности Републике 
Србије утврђују се на 
основу исказаних 
опредељења, циљева и 
начела политике 
националне безбедности, 
имајући у виду потребу 
достизања, очувања и 
унапређења стања 
националне безбедности 
Републике Србије  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

14 Уредба о начину и поступку 
пријемa цивилних лица на 
служби у Војсци Србије 
јавним конкурсом и без 
јавног конкурса 

Члан 122а Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 
88/15-УС) и члан 42. 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) 

Уређује се начин и 
поступак спровођења 
јавног конкурса и пријема 
цивилних лица на службу у 
Војсци Србије без јавног 
конкурса  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

15 Закључак којим се усваја 
Средњорочни план и 
програм развоја система 
одбране 

Члан 12. став 2. тачка 3) 
Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - 
др.закон, 104/09 - др.закон 
и 10/15) и члан 43. став 3. 
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) 

Средњорочни план и 
програм развоја система 
одбране је документ 
планирања у којем се 
утврђују средњорочни 
циљеви и приоритети 
развоја система одбране, 
садржај и динамика развоја 
система одбране, 
финансијски оквир и друга 
питања од значаја за 
функционисање и развој 
система одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Уредба о стањима у 
служби професионалних 
војних лица и о 
унапређивању официра и 
подофицира 

Члан 64. и 79. Закона о 
Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

Уређује се начин и услови 
постављења 
професионалних војних 
лица на дужност, 
премештај, регулисање 
других стања у служби за 
време мира, 
распоређивање на 
одговарајуће дужности и 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) начин решавања других 
питања која произилазе из 
односа у служби за време 
ратног стања, као и начин и 
услови унапређивања 
официра и подофицира у 
виши чин  

17 Уредба о условима и 
начину остваривања 
научноистраживачке 
делатности у области 
одбране 

Члан 35. став 6. Закона о 
научноистраживачкој 
делатности („Службени 
гласник РС”, бр. 110/05, 
50/06 – исправка, 18/10 и 
112/15) и члан 42. 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) 

Уредбом се регулишу 
услови и начин 
остваривања 
научноистраживачке 
делатности у области 
одбране, као и положај 
истраживача, у погледу 
особености везаних за 
циљеве и природу 
истраживања од значаја за 
одбрану  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  

18 Уредба о областима 
научних и других 
истраживања од значаја за 
одбрану земље и о начину 
и поступку за издавање 
одобрења за вршење тих 
истраживања заједно са 
страним лицима или за 
потребе страних лица 

Члан 71а 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 
члан 42. 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) 

Уредбом се регулишу 
области научних и других 
истраживања од значаја за 
одбрану као и поступак за 
издавање одобрења за 
вршење истраживања у 
областима од значаја за 
одбрану земље када та 
истраживања врше 
државни органи и правна 
лица са страним лицима 
или за потребе страних 
лица  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

19 Уредбa о изгледу и начину 
коришћења знака и других 
обележја, означавању и 
другим елементима 
визуелног идентитета 
Министарства одбране 

Члан 14а став 2. Закона о 
одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон и 10/15) 
и члана 42. став 1. Закона 
о Влади (”Службени 
гласник РС”, број 55/05, 
71/05-исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Уредбом о изгледу и 
начину коришћења знака и 
других обележја, 
означавању и другим 
елементима визуелног 
идентитета Mинистарства 
одбране уређују се изглед 
и начин коришћења знака и 
других обележја, 
означавање и други 
елементи визуелног 
идентитета Министарства 
одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији Војске 
Србије и унутрашњем уређењу и 
систематизацији формацијских 
места команди, јединица и 
установа 

Члан 3. став 4. и 5. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС) и члан 3. Уредбе 
о начелима унутрашњег уређења и 
систематизације ФМ у ВС 
(„Службени гласник РС”, број 
106/08)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о платама 
професионалних припадника 
Војске Србије 

Члан 95. став 3. и члан 127. став 2. 
Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15-

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

УС)  

3 Правилник о накнади путних и 
других трошкова и других примања 
у Војсци Србије 

Члан 95. став 3. и члан 127. став 2. 
Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15-
УС)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

4 Правилник о елементима за оцену 
стања метролошке делатности, 
безбедности и здравља на раду, 
заштите од пожара и експлозија, 
заштите животне средине и 
заштите животиња 

Члан 18. став 1. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о висини стипендије 
професионалном припаднику 
Војске Србије за време школовања 
у иностранству  

Члан 95. став 3. а у вези са чланом 
134. тачка 8) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
предвиђен  

6 Правилник о решавању стамбених 
потреба у Министарству одбране и 
Војсци Србије 

Члан 111а Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

7 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о раду унутрашње 
контроле Војнобезбедносне 
агенције 

Члан 57. Закона о 
Војнобезбедносној агенцији и 
Војнообавештајној агенцији 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/09, 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

55/12- УС и 17/13)  

8 Правилник о изменама и допунама 
правилника о заштити од пожара у 
Министарству одбране и Војсци 
Србије 

Члан 14. став 2. тачка 46) и став 3. 
члан 45. став 1. тачка 10) и став 2. 
Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15) и члан 18. до 26. Закона о 
заштити од пожара („Службени 
гласник РС”, бр. 111/09)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

9 Правилник о изменама и допунама 
правилника о безбедности и 
здрављу на раду у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 14. став 2. тачка 46) и став 3. 
и члан 41. став 1. тачка 8) и став 2. 
Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

10 Правилник о програму, начину и 
поступку полагања посебног 
стручног испита за рад у Војсци 
Србије 

Члан 123. став 3. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  05. 2015.  

11 Правилник о организовању, 
планирању, спровођењу и развоју 
научноистраживачке делатности у 
Министарству одбране и Војсци 
Србије 

Члан 71. став 5. Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

12 Правилник о изменама и допунама 
правилника о заштити животне 

Члан 14. став 2. тачка 46) и став 3. 
и члан 4. став 2. члан 5. став 

Стратегија одбране 
Републике Србије 

НЕ  10. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

средине у Министарству одбране и 
Војсци Србије 

1.Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15) и и став 102. став 1. Закона 
о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС”, бр. 13/04, 
36/09 - др. закон, 72/09 - др.закон, 
43/11 - УС и 14/16)  

 предвиђен  

13 Правилник о општим логистичким 
потребама у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 45. став 5, а у вези са чланом 
45. став 1. тачка 3) Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  Није 
предвиђен  

14 Правилник о начину вредновања, 
чувања и развијања традиција у 
Министарству одбране и Војсци 
Србије 

Члан 14. став 2. тачка 22) Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  Није 
предвиђен  

15 Правилник о музичкој делатности 
за потребе Министарства одбране 
и Војске Србије 

Члан 14. став 2. тачка 21) Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15), а у вези 
са чланом 62. став 1. Закона о 
јавној својини („Службени гласник 
РС”, бр. 72/11, 88/12, 105/14, 
104/16 и 108/16) и члан 96. Закона 
о културним добрима („Службени 
гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 - др. 
закон и 99/11)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

16 Упутство о домовима Војске Србије Члан 14. став 2. тачка 22) Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  Није 
предвиђен  

17 Правилник о финансијском 
пословању у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 44. став 2. и члан 104. став 5. 
Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15) и члан 16. став 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству 
(„Службени гласник РС”, бр. 125/03 
и 12/06)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Операције и 
функционисање 
Министарства одбране 
и Војске Србије 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  1.000.000.000 RSD   

13  1.620.000.000 RSD   

08  14.104.000 RSD   

01  67.363.739.000 RSD   

04  486.420.000 RSD   
 

Министарство одбране и 
Војска Србије допринела је 
заштити одбрамбених 
интереса Републике Србије и 
активно учествује у изградњи 
и очувању мира у региону и 
свету Политика одбране 
ствара услове за очување и 
заштиту одбрамбених 
интереса Републике Србије 
Војска Србије доприноси 
заштити одбрамбених 
интереса Републике Србије и 
активно учествује у изградњи 
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број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

и очувању мира у региону и 
свету; одржане и делимично 
унапређене оперативне и 
функционалне способности 
Војске Србије обезбеђују 
извршавање додељених 
мисија и задатака Логистичка 
подршка обезбеђује 
функционисање Министарства 
одбране и Војске Србије; 
управљање кадровима 
обезбеђује попуну, развој 
културних делатности и 
неговање војних традиција у 
складу са потребама 
Министарства одбране и 
Војске Србије; припреме 
субјеката одбране стварају 
услове за одбрану Републике; 
управаљање материјалним 
ресурсима обезбеђује 
функционисање Министарства 
и Војске Србије; управљање 
финансијама обезбеђују се 
услови за неометано и 
стабилно финансирање 
Министарства и Војске Србије  

1.ПА.1 Функционисање 
Министарства одбране 
и Војске Србије (АП) 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  250.000.000 RSD   

08  14.104.000 RSD   

01  24.690.435.000 RSD   

04  356.420.000 RSD   
 

Доктринарна документа су 
усклађена са стратегијским 
документима и доктринарним 
документима вишег нивоа; 
број формацијских и радних 
места у Министарству и 
Војсци Србије је на нивоу 
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број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

кадровског плана за 2018. 
Годину; реализација 
активности међународне 
сарадње у области одбране је 
на врло добром нивоу; 
допринос колективној 
безбедности у свету и 
интегрисање у одбрамбене 
структуре Европске уније;  
одржавано и унапређено 
обезбеђења административне 
линије са Косовом и 
Метохијом и контроле 
Копнене зоне безбедности; 
одржано и унапређено је 
обезбеђење државне границе 
Републике према Републици 
Бугарској и Македонији 
ангажовањем заједничких 
снага Војске Србије и 
Министарства унутрашњих 
послова; обезбеђена је 
заштита суверенитета 
ваздушног простора 
Републике; обезбеђена је 
планирана расположивост 
основне опреме и побољшано 
стање наоружања и војне 
опреме и објеката, у складу са 
утврђеним приоритетима; 
обезбеђен је пројектовани 
ниво попуне убојним 
средствима; унапређење 
обавештајног обезбеђења 
Министарства и рада на 
обради обавештајних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

података од интереса за 
систем одбране и 
достављање обавештајних 
информација корисницима; 
јединице Војске Србије 
опремљене су новим 
средствима наоружања и 
војне опреме у складу са 
Планом развоја и опремања 
ВС за 2018. годину;  
унапређене способности 
Генералштаба Војске Србије 
за обуку и евалуацију 
обучености снага за 
реаговање Восјке Србије; 
одржано је и унапређено 
обезбеђење наоружања, 
муниције, материјално 
техничких средстава и 
погонског горива; унапређење 
мера које доприносе јачању 
угледа Министарства и Војске 
Србије, сарадње са 
републичким и локалним 
органима који се баве 
вредновањем традиција и 
непосредан утицај на јачање 
морала припадника Војске 
Србије.; обављени су 
инспекцијски послови, 
успостављена сарадња са 
инспекцијама других држава и 
другим државним органима; 
унапређен ниво здравствене 
заштите војних и цивилних 
осигураника; унапређен ниво 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

ветеринарске заштите; 
финансирани су пројекти и 
активности удружења од 
значаја за одбрану у 2018. 
години и закључени су 
уговори са удружењима 
којима су додељена средства; 
позитиван утицај на визуелни 
идентитет припадника Војске 
Србије и индиректан утицај на 
јачање морала; позитиван 
утицај на подизање 
културолошке свести 
припадника Министарства и 
Војске Србије и индиректан 
утицај на јачање морала; 
обезбеђен потребан профил 
официрског кадра за потребе 
система одбране Републике 
Србије; унапређена је стручна 
оспособљеност 
професионалних припадника 
за извршавање послова, 
мисија и задатака; испуњени 
стандарди за акредитацију и 
проверу квалитета 
Универзитета одбране и 
високошколских јединица у 
његовом саставу; позитивна 
слика јавног мњења о систему 
одбране; издавачка и 
штампарска делатност је 
спроведена; обезбеђена је 
реалност и интегритет 
финансијских извештаја  
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Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.2 Мултинационалне 
операције  

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  1.755.339.000 RSD   
 

Међународна сарадња у 
области одбране доприноси 
остваривању виталног 
одбрамбеног интереса 
Републике; Војска Србије 
активно учествује у изградњи 
и очувању мира у региону и 
свету 

1.ПА.3 Администрација и 
управљање 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  36.684.951.000 RSD   
 

Послови обављени 
квалитетно и на време, 
ефикасно и ажурно поступање 
у складу са надлежностима; 
правовремено израђени 
планови, извештаји и прописи 
у области финансијског 
пословања  

1.ПА.4 Унапређење стања у 
области наоружања и 
војне опреме и 
одржавање средстава  

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  400.000.000 RSD   

01  2.000 RSD   

13  1.620.000.000 RSD   
 

Одржавање нивоа 
оперативних способности 
Војске Србије кроз елемент 
набавке нових средстава 
наоружања и војне опреме; 
реализован план фонда за 
истраживање, развој и 
успостављање капацитета у 
области производње 
наоружања и војне опреме; 
реализован план фонда за 
освајање и извршење ремонта 
и модернизације наоружања и 
војне опреме; реализован 
Годишњи план Буџетског 
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Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

фонда 

1.ПА.5 Унапређење стања у 
области војног 
образовања и војне 
научноистраживачке 
делатности 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

04  130.000.000 RSD   
 

Реализован план Буџетског 
фонда за едукацију; повећан 
број акредитованих студијских 
програма; повећана просечна 
евалуциона оцена наставника 
од стране кадета 

1.ПА.6 Функционисање 
Система специјалних 
веза 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  483.122.000 RSD   
 

Обезбеђена сталност 
Система специјалних веза за 
потребе непосредних 
корисника од 90% 

1.ПА.7 Ванредне ситуације Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  72.100.000 RSD   
 

Унапређене способности за 
ангажовање на задацима 
заштите и спасавања 

1.ПА.8 Изградња и одржавање 
стамбеног простора 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  350.000.000 RSD   
 

Донета су решења, завршена 
је изградња на планираним 
објектима и извршено је 
инвестиционо одржавање, 
усељене су стамбених 
јединица у средњорочном 
плану у 2018. години 

1.ПА.9 Модернизација и ремонт 
наоружања и војне 
опреме (АП) 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  2.460.877.000 RSD   
 

Извршена финансијска 
консолидација осам 
привредних друштава 
одбрамбене индустрије и 
извршена модернизација 
кључних производних 
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капацитета привредних 
друштава Одбрамбене 
индустрије Србије; 
унапређене су оперативне 
способности кроз повећање 
ефикасности, мобилности и 
заштите снага 

1.ПК.1 Стамбено кредитирање Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  300.000.000 RSD   
 

Реализацијом Програма 
дугорочног стамбеног 
кредитирања професионалних 
војних лица Војске Србије 
повећан је број 
професионалних војних лица 
која имају решено стамбено 
питање на трајној основи 

1.ПК.2 Стрелиште на Војној 
академији 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 

01  30.000.000 RSD   
 

Завршен објекат стрелишта 

1.ПК.3 Објекат КН-25 на Војној 
академији 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 

01  30.000.000 RSD   
 

Завршен објекат 

1.ПК.4 Хангар на аеродрому 
Ниш 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 

01  76.000.000 RSD   
 

Завршена изградња 

1.ПК.5 Модернизација 
школских и борбених 
авиона 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  540.913.000 RSD   
 

Унапређени су школско 
борбени авиони, извршена 
модернизација и ремонт за 
квалитетније спровођење 
обуке 
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Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.6 Попуна ратних 
материјалних резерви 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  240.000.000 RSD   
 

Обезбеђен је пројектовани 
ниво ратних материјалних 
резерви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


