
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Закону о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 –др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), у члану 6. став 3. речи: „упућују на 
службу”, замењују се речима: „распоређују или премештају на службу”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Службом у Војсци Србије сматра се и вршење дужности цивилних лица 
на служби у Војсци Србије распоређених у Министарство одбране.” 

Члан 2. 

У члану 18. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске 
Србије на предлог начелника Генералштаба и акта о организацији 
организационих целина Министарства одбране чија је унутрашња организација 
и систематизација радних места утврђена формацијом;”. 

У тач. 6) и 7) после речи: „унапређује” додају се запета и речи: 
„распоређује, премешта”. 

После тачке 8) додајe се тачкa 8а), којa гласи: 

„8а) доноси план истраживања и развоја за средства наоружања и војне 
опреме и уређује начин и поступак истраживања развоја производње, промета 
и набавке наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије;”. 

После тачке 9) додаје се тачка 9а), која гласи: 

„9а) доноси акта о пријему припадника страних оружаних снага у 
војнообразовне институције Министарства одбране ради школовања, односно 
усавршавања, којима се уређују услови под којима се школовање, односно 
усавршавање реализује;”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Министар одбране може овластити за обављање послова из става 1. 
тачка 6. овог члана овлашћене руководиоце у Министарству одбране.” 

Члан 3. 

У члану 19. став 2. тач. 2) и 4) после речи: „распоређује” додају се запета 
и реч: „премешта”. 

После тачке 8а) додаје се тачка 8б), која гласи: 

„8б) упућује професионалне припаднике Војске Србије на усавршавање у 
организацији Војске Србије;”. 

У ставу 3. после речи: „јединица” додају се запета и реч: „установа”, а 
речи: „из става 2. тачка 4. овог члана” замењују се речима: „из става 2. тач. 4) и 
8б) овог члана”. 

Члан 4. 

У члану 33. став 2. брише се тачка и додају се речи: „и материјалним 
средствима стављеним на располагање од стране власника ствари.” 
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После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Материјалним средствима стављеним на располагање, у смислу става 
2. овог члана, сматрају се средства која нису у евиденцији Министарства 
одбране и Војске Србије као покретна средства из пописа, а која су држављани 
Републике Србије и страни држављани ставили на располагање.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 5. 

У члану 34. реч: „упућује” замењује се речју: „распоређује”. 

Члан 6. 

У члану 41. став 2. мења се и гласи: 

„Подофицир који је стекао одговарајуће високо образовање предвиђено 
елементима формацијских места утврђених формацијом може се до навршене 
43 године живота произвести у чин потпоручника под условима и на начин који 
пропише Влада, на предлог министра одбране.” 

Члан 7. 

У члану 42. став 3. мења се и гласи: 

„Уговор о раду на одређено време закључује се на временски период до 
три године и може се обнављати, с тим да важност последњег уговора истиче 
крајем године у којој професионални војник, подофицир, односно официр 
навршава 53 године живота.” 

Став 4. мења се и гласи: 

„Изузетно од одредбе става 3. овог члана, по одлуци министра одбране, 
уговор о раду на одређено време лицима на појединим формацијским местима 
или одређених специјалности може се обнављати до испуњења услова за 
одлазак у пензију прописаних законом којим се уређује пензијско и инвалидско 
осигурање.” 

Члан 8. 

У члану 45. став 2. после речи: „без прекида”, додају се запета и речи: 
„кадет након завршетка школовања који није здравствено способан за службу у 
Војсци Србије у својству официра”. 

Члан 9. 

После члана 47. додаје се члан 47а, који гласи: 

„Члан 47а 

Официри и подофицири у радном односу на неодређено време могу 
преко Министарства одбране набављати кратко ватрено оружје и муницију. 

Поступак за издавање одобрења за набављање оружја и муниције и 
издавање дозвола за држање и ношење оружја из става 1. овог члана, начин 
држања, ношења, располагања и друга питања у вези са тим оружјем, као и 
оружјем које официр или подофицир добије на поклон или као награду за 
резултате постигнуте у служби уређује министар одбране. 

Војна полиција издаје одобрење за набављање оружја и муниције и 
дозволе за држање и ношење оружја из става 1. овог члана и води евиденцију о 
поднетим захтевима и издатим oдобрењима за набављање оружја, основних 
делова оружја и муниције, издатим дозволама за држање оружја и ношење 
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оружја за личну безбедност, одузетом и предатом оружју, као и оружју чији је 
нестанак пријављен. 

Евиденције из става 3. овог члана чувају се трајно и у електронском 
облику и садрже: 

1) податке о физичким лицима: име и презиме, јединствени матични 
број грађана, датум и место рођења, држављанство, број личне карте, односно 
другог идентификационог документа, адресу пребивалишта, односно 
боравишта, фотографију лица, занимање и својство лица у односу на оружје 
које је предмет захтева; 

2) податке о оружју: врсту, марку, модел, калибар и фабрички број. 

Податке из става 4. овог члана Војна полиција може уступити државним 
и другим органима и организацијама, правним и физичким лицима, у складу са 
законом који уређује заштиту података о личности, уколико: 

1) су за пријем таквих података овлашћени законом; 

2) су им подаци неопходни за извршавање послова из њихове 
надлежности; 

3) обезбеђују заштиту података о личности.” 

Члан 10. 

У члану 53. став 1. мења се и гласи: 

„Војна полиција врши послове сузбијања криминалитета, контроле и 
одржавања војног реда и дисциплине, обезбеђења одређених личности, 
најзначајнијих војних објеката, докумената и наоружања, регулисања и 
контроле војног путног саобраћаја, управне послове који се односе на држање и 
ношење оружја у складу са овим законом и послове противтерористичке 
заштите у Министарству одбране и Војсци Србије, а по одлуци министра 
одбране послове обезбеђења одређених личности и противтерористичке 
заштите врши и ван Министарства одбране и Војске Србије.” 

У ставу 2. после речи: „обављају и” додају се речи: „полицијске мере и 
радње и полицијска”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Лица која се сматрају овлашћеним службеним лицима Војне полиције, 
начин примене полицијских мера и радњи и полицијских овлашћења и 
обављање задатака и послова Војне полиције, прописује министар одбране.”  

У ставу 4. после речи: „спроводе”, додају се речи: „оперативну и”. 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Војна полиција води службене евиденције и обрађује податке о 
личности током обављања полицијских послова у Министарству одбране и 
Војсци Србије у складу са прописима који уређују евиденције и обраду података 
о личности у области унутрашњих послова.” 

Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9.  

У досадашњем ставу 8. који постаје став 9, тачка 3а), мења се и гласи: 

„3а) када постоје основи сумње да су учинили кривично дело на штету 
Министарства одбране и Војске Србије за које се гони по службеној дужности;”. 

Став 9. брише се.  

Досадашњи ст. 10, 11. и 12. постају ст. 9, 10. и 11. 
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У досадашњем ставу 12. који постаје став 11. после речи: „уређује” 
додају се речи: „полицијске мере и радње и полицијска”. 

Члан 11. 

У члану 53а став 1. мења се и гласи: 

„Унутрашњу контролу рада припадника Војне полиције у погледу 
законитости примене полицијских овлашћења, мера и радњи врши посебна 
организациона јединица која се образује у саставу Управе Војне полиције (у 
даљем тексту: Унутрашња контрола Војне полиције).” 

Члан 12. 

У члану 53б став 2. речи: „У вршењу контроле, војнополицијски 
инспектор има овлашћење да:” замењују се речима: „У вршењу контроле, 
војнополицијски инспектор и припадници Унутрашње контроле Војне полиције 
имају овлашћења да:”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„У обављању послова из става 2. овог члана војнополицијски инспектор 
и припадници Унутрашње контроле Војне полиције не могу се мешати у ток 
појединих акција Војне полиције или на други начин ометати рад или угрозити 
поверљивост војнополицијске акције.” 

Став 7. мења се и гласи: 

„У вршењу контроле рада Војне полиције, војнополицијски инспектор и 
припадници Унутрашње контроле Војне полиције предузимају потребне радње, 
утврђују чињенично стање и прикупљају доказе.” 

Члан 13. 

У члану 56. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) четири године у чину поручника;”. 

Члан 14. 

У члану 58. став 1. мења се и гласи: 

„Ради унапређења официра и подофицира у виши чин утврђују се листе 
кандидата на основу критеријума које утврђује министар одбране.” 

Члан 15. 

У члану 67. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

„5а) у стању мировања;”. 

Члан 16. 

У члану 69. став 2. речи: „Чин и положајна група за формацијска места” 
замењују се речима: „Елементи формацијског места”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„Ако се неко формацијско место не може попунити официром, односно 
подофициром, на то формацијско место може се уз његов пристанак поставити 
или одредити за заступника цивилно лице на служби у Војсци Србије, односно 
државни службеник или намештеник, под условом да има одговарајуће 
образовање.” 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи: 
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„Ако се неко формацијско, односно радно место не може попунити 
цивилним лицем на служби у Војсци Србије, односно државним службеником 
или намештеником, на то формацијско, односно радно место може се уз његов 
пристанак поставити или одредити за заступника официр, односно подофицир, 
под условом да има одговарајуће образовање.” 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 8. речи: „из става 6.” замењују 
се речима: „из ст. 6. и 7.” 

Члан 17. 

У члану 72. став 5. после речи: „Војске Србије” додају се запета и речи: 
„односно у други државни орган или правно лице”. 

У ставу 6. после речи: „Војске Србије” додају се запета и речи: „односно 
у други државни орган или правно лице”. 

Члан 18. 

У члану 72а после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, ако није закључен међународни уговор, 
министар одбране може професионалном војном лицу одобрити рад у 
структурама међународне организације или регионалне иницијативе, под 
условом да то није у супротности са потребама службе.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

После досадашњег става 3. који постаје став 4. додаје се нови став 5, 
који гласи: 

„За време рада из става 2. овог члана професионалном војном лицу 
мирују права и обавезе на служби и по основу службе у Војсци Србије.” 

Досадашњи став 4. постаје став 6. 

Члан 19. 

После члана 72б, додаје се члан 72в, који гласи: 

„Члан 72в 

Официр, односно подофицир може се у току службе распоређивати. 

Под распоредом, у смислу овог члана, подразумева се промена 
организацијске целине, односно команде, јединице или установе Војске Србије 
због постављења на нову дужност приликом чега се не мења место 
службовања. 

Професионална војна лица након пријема у професионалну војну службу 
распоређују се у организацијске целине, односно команде, јединице или 
установе Војске Србије, ради постављења на нову дужност.” 

Члан 20. 

Члан 74. мења се и гласи: 

„Члан 74. 

Професионални припадници Војске Србије могу се упутити на 
школовање или усавршавање у складу са потребама Министарства одбране и 
Војске Србије, под условима које прописује министар одбране. 

Професионални припадници Војске Србије упућени на школовање 
облика студија II и III степена, школују се уз рад. 
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Официр, односно подофицир упућен на школовање или усавршавање у 
земљи и иностранству које траје најмање једну школску годину разрешава се 
дужности, осим лица упућених на школовање уз рад. 

Лицу из става 3. овог члана време проведено на школовању или 
усавршавању признаје се као време проведено на служби у Војсци Србије и за 
то време има права свог чина и напредује, под условима прописаним овим 
законом, као лице које је постављено на дужност са које је упућено на 
школовање или усавршавање.” 

Члан 21. 

После члана 76. додају се назив члана и члан 76а, који гласе: 

„6а Стање мировања 

Члан 76а 

Професионалном војном лицу мирују права и обавезе на служби и по 
основу службе у Војсци Србије, осим оних за које је овим законом или општим 
актом другачије одређено, ако привремено не врши службу због: 

1) упућивања на рад у иностранство, или у оквиру међународно-
техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга 
представништва; 

2) избора, односно именовања на функцију у државном органу или 
другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради код 
послодавца; 

3) рада у структурама међународне организације или регионалне 
иницијативе у складу са чланом 72а став 2. овог закона или рада у 
иностранству у складу са чланом 90а став 4. овог закона. 

Официр, односно подофицир којем права и обавезе из става 1. овог 
члана мирују дуже од шест месеци разрешава се дужности. 

Официр, односно подофицир има право да се, у року од 15 дана од дана 
престанка разлога због којих му је одобрено мировање из става 1. овог члана, 
врати на службу у Војсци Србије.”  

Члан 22. 

У члану 80. став 2. мења се и гласи: 

„Професионални припадник Војске Србије који је упућен на школовање, 
усавршавање или специјализацију дужан је да по завршетку школовања, 
усавршавања или специјализације остане на служби у Војсци Србије најмање 
двоструко време трајања школовања, усавршавања или специјализације у 
земљи, а ако је школовање, усавршавање или специјализацију завршио у 
иностранству најмање троструко време трајања школовања, усавршавања или 
специјализације.” 

Став 7. мења се и гласи: 

„Министар одбране прописује ближе услове и начин стипендирања за 

потребе Војске Србије, дужину трајања службе у Војсци Србије по завршетку 
одређене врсте школовања, усавршавања или специјализације и поступак 
утврђивања и повраћаја трошкова школовања, стипендирања, специјализације, 
односно усавршавања.” 
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Члан 23. 

У члану 90. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Професионалном војном лицу привремено упућеном у други државни 
орган или правно лице припадају плата, друга новчана примања, накнада 
путних и других трошкова и посебна примања према одредбама овог закона, а 
уколико је то за њега повољније према прописима другог државног органа или 
правног лица, с тим да се исплата по основу наведених права врши на терет 
средстава другог државног органа, односно правног лица.” 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после речи: „министар 
одбране” додају се запета и речи: „на основу закљученог међународног 
уговора,”. 

Члан 24. 

У члану 90а после става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 

„Изузетно, министар одбране може професионалном припаднику Војске 
Србије одобрити рад у иностранству ради извршавања обавеза преузетих 
уговором закљученим између домаћег и иностраног правног лица, под условом 
да извршење таквог уговора није у супротности са потребама службе. 

За време рада из става 4. овог члана професионалном припаднику 
Војске Србије мирују права и обавезе на служби и по основу службе у Војсци 
Србије.” 

Члан 25. 

У члану 92. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Професионалном војном лицу припада накнада трошкова за исхрану у 
току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, када се за такву врсту 
накнаде стекну услови у буџету Републике Србије, у висини коју утврди Влада. 

Изузетно од става 2. овог члана, уколико је исхрана током рада 
обезбеђена на други начин, професионално војно лице не остварује по том 
основу право на накнаду трошкова.” 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 4, после речи: „подофициру” 
додају се речи: „који су у радном односу на неодређено време”, а после речи: 
„за закуп стана,” додају се речи: „накнада дела трошкова у вези са решавањем 
стамбеног питања,”. 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

Члан 26. 

У члану 95. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Влада утврђује посебну основицу за обрачун плата професионалних 
војних лица. 

Основица из става 1. овог члана не може бити нижа од 75% од просечне 
месечне зараде у Републици Србији исплаћене у месецу који претходи месецу 
у којем се утврђује основица, према последњем коначно објављеном податку 
органа надлежног за послове статистике, а уколико то не омогућавају одобрена 
средства у буџету Републике Србије намењена за плате, Влада може у складу 
са одобреним средствима утврдити нижу основицу за обрачун плата 
професионалних војних лица.” 
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Члан 27. 

У члану 97. став 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „о чему 
процену и мишљење даје медицина рада надлежне војноздравствене 
установе.” 

Члан 28. 

У члану 104. став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) лицу којем је утврђен степен инвалидитета од најмање 50%;” 

Став 4. мења се и гласи: 

„Годишњи одмор може се користити једнократно или у више делова.” 

Члан 29. 

У члану 106. став 1. речи: „приликом порођаја супруге,” замењују се 
речима: „приликом рођења, односно усвојења детета,”. 

У ставу 2. речи: „због порођаја супруге” замењују се речима: „због 
рођења, односно усвојења детета”. 

Члан 30. 

У члану 107. став 2. после речи: „штетне послове” додају се запета и 
речи: „односно послове на којима је изложено посебним напорима и повећаним 
ризицима”. 

Члан 31. 

У члану 110. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) ако је на начин прописан законом утврђено да је настао потпуни 
губитак способности за професионалну војну службу;”. 

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) ако се не врати на службу у року од 15 дана од дана престанка 
разлога због којих му је одобрено мировање;”. 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) ако му је за два последња периода оцењивања у којима су 
испуњени услови да буде оцењен утврђена неповољна oцена;”.  

У ставу 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „а официру 
санитетске службе у звању специјалисте или доктора медицинских наука, 
официру у звању наставника – доктора наука на служби на Универзитету 
одбране и официру у научном звању до 65 година живота.” 

У ставу 5. речи: „најмање 50 година живота”, замењују се речима: 
„најмање 45 година живота”. 

У ставу 5. тачка 4) реч: „решењем”, замењује се речима: „налазом, 
оценом и мишљењем”. 

Члан 32. 

У члану 112. став 3. тачка 3), брише се. 
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Члан 33. 

Члан 119. мења се и гласи: 

„Члан 119. 

За време ратног стања официру, односно подофициру престаје 
професионална војна служба када наврши 60 година живота и 40 година стажа 
осигурања или када наврши 65 година живота. 

Професионалном војнику, без обзира на остварен стаж осигурања, 
престаје професионална војна служба када наврши 55 година живота. 

Изузетно, на предлог начелника Генералштаба, а по одлуци министра 
одбране, професионалном војнику који наврши 55 година живота старосна 
граница за престанак професионалне војне службе на појединим формацијским 
местима одређених специјалности, може се продужити до навршених 60 година 
живота. 

Професионалном војном лицу престаје професионална војна служба за 
време ратног стања: 

1) ако му престане држављанство Републике Србије; 

2) ако се на начин прописан законом утврди да је настао потпуни 
губитак способности за професионалну војну службу; 

3) ако је правоснажном пресудом војног дисциплинског суда осуђен на 
дисциплинску казну која повлачи губитак војне службе, односно правоснажном 
пресудом надлежног кривичног суда осуђен на казну затвора у трајању дужем 
од 12 месеци; 

4) његовом смрћу. 

На поступак за престанак службе професионалног војног лица за време 
ратног стања сходно се примењују одредбе чл. 114-118. овог закона.” 

Члан 34. 

У члану 120. став 2. мења се и гласи: 

„Јавни конкурс расписује Министарство одбране у магазину „Одбрана”, 
на веб-сајту Министарства одбране и у неком од дневних јавних гласила које 
излази на читавој територији Републике Србије, а оглас се доставља надлежној 
дирекцији Националне службе за запошљавање.” 

У ставу 3. после речи: „другог државног органа,” додају се речи: „јавне 
установе и друге јавне службе,”. 

Члан 35. 

После члана 120. додаје се члан 120а, који гласи: 

„Члан 120а 

У сврху пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије без јавног 
конкурса води се евиденција лица заинтересованих за заснивање радног 
односа у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке: презиме, 
име једног родитеља и име кандидата, ЈМБГ, пол, место рођења (место, 
општина, држава рођења), пребивалиште (место, општина), боравиште (место, 
општина), контакт телефон, електронска адреса за контакт (е-маил), врста и 
степен стручне спреме, занимање – стечено звање, назив образовне 
институције, просек оцена са завршеног школовања, податак да ли прихвата 
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заснивање радног односа на радном месту за које је прописана нижа стручна 
спрема од оне коју поседује, радно искуство у занимању – звању, да ли је члан 
породице запосленог, пензионисаног, погинулог или умрлог припадника 
Министарства одбране и Војске Србије и жељено место рада. 

Подаци из става 2. овог члана евидентирају се на посебном обрасцу који 
потписује лице заинтересовано за заснивање радног односа у Министарству 
одбране и Војсци Србије. 

Прикупљање, коришћење и заштита прикупљених података обавља се у 
складу за законом којим се уређује заштита података о личности. 

Министар одбране овластиће лица која ће прикупљати, обрађивати и 
користити податке из става 2. овог члана.” 

Члан 36. 

Члан 121. мења се и гласи: 

„Министар одбране одређује формацијска места у Министарству 
одбране на која се без јавног конкурса може примити цивилно лице на службу у 
Војсци Србије, а на предлог начелника Генералштаба ова формацијска места 
одређује у Војсци Србије.” 

Члан 37. 

 

У члану 123. став 3. после речи: „чланова комисије” додају се запета и 
речи: „трошкове поновног полагања стручног испита”. 

Члан 38. 

Члан 125. мења се и гласи: 

„При избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у 
Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, 
односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, 
погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у 
Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске 
Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно 
члан породице професионалног војног лица.” 

Члан 39. 

У члану 127. став 2. речи: „додатке на плату” замењују се речима: 
„увећања плате”. 

Члан 40. 

У члану 129. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) ако му је за два последња периода оцењивања, у којима су 
испуњени услови да буде оцењен, утврђена неповољна оцена;”. 

Члан 41. 

У члану 131. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) кад наврши 65 година живота ако има најмање 15 година стажа 
осигурања, ако се министар одбране и цивилно лице на служби у Војсци Србије 
другачије не споразумеју;”. 

Члан 42. 

У члану 133. речи: „или по потреби службе” бришу се. 



11 

Члан 43. 

У члану 134. тачка 3а) мења се и гласи: 

„3а) о формацијским местима и заступању (члан 69. став 2. и члан 71);” 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) о привременом упућивању по потреби службе у другу команду, 
јединицу или установу Војске Србије, односно у други државни орган или 
правно лице ради извршења одређених задатака, осим за лице чији делокруг 
захтева да се послови радног места обављају ван седишта јединице, односно 
установе Војске Србије – теренски рад (члан 72. ст. 5. и 6); 

Тачке 7а) и 7б) мењају се и гласе: 

„7а) о плати (члан 81); 

7б) о посебним условима под којима се врши служба (члан 83);”. 

После тачке 7б) додају се нове тач. 7в) и 7г), које гласе: 

„7в) о увећаној плати (члан 84); 

7г) о наградама и јубиларним наградама (члан 86);” 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) о стипендији за време школовања или усавршавања у иностранству 
и плати и другим примањима за време службе у иностранству (члан 80. и члан 
90. ст. 2. до 5);”. 

Члан 44. 

У члану 141. став 2. мења се и гласи: 

„Начелник Генералштаба за решавање у управним стварима може 
одредити и старешину на положају команданта батаљона, њему равног или 
вишег положаја.” 

Члан 45. 

У члану 163. став 3. мења се и гласи: 

„Председници војних дисциплинских судова и секретари војних 
дисциплинских судова морају бити официри правне службе са положеним 
правосудним испитом, а судије поротници Вишег војног дисциплинског суда 
морају бити професионални припадници Војске Србије, дипломирани правници 
са положеним правосудним испитом.” 

Члан 46. 

Прописи донети за извршење Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) ускладиће се са 
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу. 

Члан 47. 

Прописи за извршење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 48. 

Дозволе за ношење и држање ватреног оружја које су пре ступања на 
снагу овог закона издате од стране Министарства одбране и Војске Србије, 
односно органа чији су правни следбеници Министарство одбране и Војска 
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Србије, замениће се дозволама издатим у складу са прописом којим ће бити 
уређено ношење и држање оружја из члана 9. овог закона. 

Члан 49. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Основ за доношење овог закона садржан je у одредби члaна 97. тачка 17. 

Устава Републике Србије према којој Република Србија уређује и обезбеђује 
друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом и у 
одредби члана 141. став 2. Устава према којој се o Војсци Србије доноси закон.  
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 
Разлог за доношење овог закона је потреба усклађивања важећих 

решења са искуствима у практичној примени Закона о Војсци Србије и 
усаглашавањa са променама у правном систему Републике Србије извршеним 
након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон, 10/15 и 88/15 - 
УС), отклањање уочених правних празнина и непрецизности у појединим 
решењима које стварају тешкоће у тумачењу одредаба закона. Предложеним 
изменама и допунама стварају се услови за обезбеђење повољнијег положаја 
професионалних припадника Војске Србије, посебно професионалних војника, као и 
подофицира и официра који су у служби на одређено време, прецизније 
дефинисање статуса цивилних лица на служби у Војсци Србије, ближе уређивање 
постојећих и успостављање нових врста стања у служби официра и 
подофицира. 
 

Циљ који треба постићи доношењем овог закона је ефикасније 
руковођење и обезбеђивање ефикасног функционисања Војске Србије, уз 
истовремено стварање услова за побољшање положаја професионалних 
припадника Војске Србије. 
 

Доношење овог закона је неопходно, јер предложена правна решења 
представљају законодавну материју и не могу бити уређена и усклађена 
подзаконским актима за извршење Закона о Војсци Србије. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Предлога закона предлаже се измена члана 6. ради додатног 

прецизирања шта се сматра службом у Војсци Србије, имајући у виду да 
послове државне управе у Министарству одбране, поред државних службеника 
и намештеника и професионалних војних лица обављају и цивилна лица на 
служби у Војсци Србије. 

 
Чланом 2. Предлога закона предлажу се измене члана 18. ради 

прецизирања појединих овлашћења министра одбране и њиховог спровођења. 
Истовремено је предложено да министар одбране доноси аката о пријему 
припадника страних оружаних снага у војнообразовне институције ради 
њиховог школовања и усавршавања, што до сада није било предвиђено.  

 
Чланом 3. Предлога закона предлажу се измене члана 19. ради 

прецизирања појединих овлашћења начелника Генералштаба Војске Србије. 
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Истовремено је предложено да начелник Генералштаба може упутити 
професионалне припаднике Војске Србије на усавршавање у оквиру Војске 
Србије, што до сада није било предвиђено. 

 
 Чланом 4. Предлога закона предлаже се допуна члана 33. у ставу 2. 
прописивањем да се за време ратног и ванредног стања Војска може 
попуњавати и материјалним средствима која јој власници ствари ставе на 
располагање. Предложеном допуном се омогућава да се уведу у евиденцију и 
користе за извршење задатака материјална средства која држављани 
Републике Србије и страни држављани ставе на располагање, а након 
употребе врате власнику или задуже у материјално књиговодство јединице или 
установе. Овим би се побољшала попуна опремом за извршење додељених 
задатака коју јединице и установе Војске Србије не поседују или им недостаје. 
 

Чланом 5. Предлога закона предлаже се измена члана 34. ради 
усаглашавања са предложеним изменама у другим законским одредбама (чл. 6. 
и 72б), а које се односе на уређивање појма распоређивања професионалних 
припадника Војске Србије. 

 
Чланом 6. Предлога закона предлаже се измена члана 41. став 2. ради 

стварања повољнијих услова за произвођење у чин потпоручника подофицира 
који је стекао одговарајуће високо образовање. 
 

Чланом 7. Предлога закона предлаже се измена члана 42. ст. 3. и 4. у 
циљу обезбеђења повољнијег положаја професионалних војника, подофицира и 
официра на служби у Војсци Србије на одређено време, подизањем старосне 
границе до које се може обнављати уговор о раду, која за поједина формацијска 
места или одређене специјалности представља испуњење услова за одлазак у 
пензију сходно прописима којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. 

 
Чланом 8. Предлога закона предлаже се измена члана 45. став 2. како 

би се кадетима, за које након завршетка школовања надлежна војнолекарска 
комисија оцени да нису здравствено способни за обављање дужности официра 
у Војсци Србије, омогућио пријем на службу у својству цивилног лица без јавног 
конкурса. 

 
Чланом 9. Предлога закона врши се додавање новог члана 47а, којим се 

прописује да официри и подофицири могу преко Министарства одбране 
набављати кратко ватрено оружје и муницију, а да ће начин држања и 
располагања овим оружјем уредити министар одбране. Истовремено се ствара 
основ за вођење евиденције о поднетим захтевима и издатим дозволама за 
набављање, држање и ношење овог оружја и утврђује се њен садржај, уз 
прописивање услова под којим се подаци из евиденције могу уступити 
овлашћеним органима или лицима. 
 

Чл. 10, 11. и 12. Предлога закона врши се усаглашавање законских 
решења из члана 53, 53а и 53б са одредбама новог Закона о полицији који 
прописује да полиција предузима полицијске мере и радње и полицијска 
овлашћења, односно први пут је регулисано да овлашћена службена лица 
примењују полицијске мере и радње. Имајући у виду да службена лица Војне 
полиције у поступању према запосленима у Министарству одбране и 
припадницима Војске Србије имају обавезе и овлашћења у складу са законом 
којим се уређује полиција и прописима донетим на основу тог закона, било је 
потребно усаглашавање наведених одредби.  
 

Чланом 13. Предлога закона предлаже се измена члана 56. тачке 2) тако 
да официр мора провести најмање четири године у чину поручника да би 
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стекао услов да буде унапређен у непосредно виши чин, са циљем да се 
продужавањем времена задржавања на почетним дужностима омогући већи 
степен стручне оспособљености за обављање виших дужности у Војсци Србије. 

 
Чланом 14. Предлога закона врши се допуна члана 58. како би се норма 

ускладила са праксом која је показала да није целисходно да се за постављење 
лица на формацијско места вишег чина израђују листе кандидата, јер такве 
листе често није могуће формирати или њихово формирање губи смисао због 
специфичности службе и прописаних ограничења. 
 

Чланом 15. Предлога закона врши се допуна члана 67. тако што се 
додавањем новог стања у служби официра и подофицира - „у стању 
мировања”, омогућава разрешавање од дужности лица по чијем је захтеву 
донето решење о мировању, као и да се упражњено формацијско место попуни 
постављањем другог лица. 
 

Чланом 16. Предлога закона врши се измена члана 69. став 6. како би се 
отклонио пропуст уочен у важећој одредби услед којег је цивилним лицима на 
служби у Војсци Србије ускраћена могућност заступања, односно постављења 
на формацијским местима професионалних војних лица у Министарству 
одбране. Новим решењем у ставу 7. овог члана омогућено је и официрима и 
подофицирима са одговарајућим образовањем да буду постављени, односно 
да на формацијским местима заступају цивилно лице на служби у Војсци 
Србије, као и на радним местима државног службеника или намештеника. 
Истовремено, изменом у ставу 2. уважава се чињеница да поред чина и 
положајне групе елементи формацијског места садрже и друге елементе 
специфичне за систематизацију радних места утврђених формацијом (нпр. 
номенклатурна ознака и дужност). 

 
Чланом 17. Предлога закона врши се допуна члана 72. како би се 

омогућило упућивање професионалних војних лица, по потреби службе, у други 
државни орган или правно лице. 
 

Чланом 18. Предлога закона врши се измена члана 72а ради стварања 
могућности да се професионални припадници Војске Србије могу ангажовати у 
структурама међународних организација и регионалних иницијатива и без 
закљученог међународног уговора. Министар одбране може одобрити такво 
ангажовање уколико није у супротности са потребама службе, а међународна 
организација или регионална иницијатива намеравају да закључе  уговор са 
ангажованим лицем, које у том случају, не остварује права која проистичу из 
службе у Војсци Србије 

 
 

Чланом 19. Предлога закона врши се додавање новог члана 72в, којим 
се прописује могућност распоређивање официра и подофицира у току службе 
из једне организационе јединице у другу због постављења на друге дужности, 
приликом чега се не мења место службовања, чиме је направљена разлика у 
односу на премештање официра које је ограничено на пет премештаја. 
 

Чланом 20. Предлога закона врши се измена члана 74. ради прецизнијег 
уређивања школовање и усавршавање професионалних припадника Војске 
Србије, дефинисањем појма школовања уз рад и уређивањем статуса лица која 
су упућена на школовање, односно усавршавање. 
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Чланом 21. Предлога закона врши се додавање новог члана 76а којим се 
ближе уређују услови под којима професионалном војном лицу мирују права и 
обавезе по основу службе. 
 

Чланом 22. Предлога закона врши се измена члана 80. како би се 
омогућило да разлике у финансијским средствима која су уложена у 
школовање, усавршавање или специјализацију појединих професионалних 
припадника Војске Србије буду од утицаја на разлику у времену које су они 
обавезни да проведу на служби у Војсци Србије након завршетка школовања, 
усавршавања или специјализације. 

 
 
 Чланом 23. Предлога закона врши се измена члана 90. како би уредила 
плата, накнаде и друга новчана примања професионалних војних лица 
привремено упућених у други државни орган или правно лице. 

 
 

 Чланом 24. Предлога закона врши се измена члана 90а како би се 
створио основ за упућивање професионалних припадника Војске Србије на рад 
у иностранство ради извршавања обавеза преузетих уговором закљученим 
између домаћег и иностраног правног лица, уколико је извршење таквог уговора 
у интересу Републике Србије. 
 

Чланом 25. Предлога закона врши се измена члана 92. како би се 
накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор 
усагласили са одредбама закона којим се уређују плате у јавном сектору. 
Истовремено се уводи накнада дела трошкова у вези са решавањем стамбеног 
питања корисницима субвенционисаног стамбеног кредита. 

 
Чланом 26. Предлога закона врши се измена члана 95. којим се ближе 

уређују плате и друга примања професионалних војних лица у циљу 
усаглашавања са одредбама закона којим се уређују плате у јавном сектору. 

 
Чланом 27. Предлога закона врши се допуна члана 97. став 2. и 

прецизира се да је медицина рада надлежне војноздравствене установе орган 
овлашћен да врши процену и даје мишљење на којим је формацијским местима 
радно време потребно скратити сразмерно штетном утицају услова рада на 
здравље и способност лица које такву дужност обавља, а које ни применом 
заштитних мера не може бити у потпуности заштићено  

 
Чланом 28. Предлога закона врши се измена члана 104. и усаглашавање 

начина коришћења годишњег одмора са одредбама општих прописа о раду. 
 

Чланом 29. Предлога закона врши се измена члана 106. ради стварања 
основа за коришћење плаћеног одсуства приликом рођења детета и у 
заједницама у којима није закључен брак, као и приликом усвојења детета. 

 
Чланом 30. Предлога закона врши се измена члана 107. став 2. ради 

стварања основа за коришћење плаћеног одсуства за опоравак лица која 
обављају послове на којима су изложени посебним напорима и повећаним 
ризицима.  

 
Чланом 31. Предлога закона врши се измена члана 110. којом је 

прописано да се официру санитетске службе у звању специјалисте или доктора 
медицинских наука, официру у звању наставника – доктора наука на служби на 
Универзитету одбране и официру у научном звању до 65 година живота, а 
имајући у виду да њихова стручна знања доприносе усавршавању млађих 
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лекара, млађих наставника, односно научних радника и доприносе 
континуитету у квалитету пружања здравствене заштите, реализације наставе, 
односно научних или истраживачких пројеката у области одбране. Смањује се 
старосна граница за престанак службе официра и подофицира са правом на 
старосну пензију без стављања на располагање, уколико то налажу потребе 
службе. Истовремено се врши усаглашавање појединих решења са одредбама 
прописа о пензијском и инвалидском осигурању. 
 
 Чланом 32. Предлога закона  предлаже се брисање тачке 3) у ставу 3. 
члана 112. имајући у виду да се професионална војна лица у радном односу на 
одређено време оцењују редовно за цео период за који је закључен уговор о 
раду, због чега их није могуће два пута узастопно неповољно оценити. 

 
Чланом 33. Предлога закона врши се измена члана 119. и утврђују се 

разлози и услови за престанак службе професионалних војних лица за време 
ратног стања. 
 
 Чланом 34. Предлога закона врши се измена члана 120. тако што се 
прецизира где се објављује јавни конкурс Министарства одбране за пријем 
цивилних лица на служби у Војсци Србије. Изменом у ставу 3. омогућава се 
пријем без јавног конкурса на службу у Војсци Србије лицима која су запослена 
у јавним установама и другим јавним службама.  

 
 Чланом 35. Предлога закона врши се додавање новог члана 120а ради 
усаглашавања са законом којим се уређује заштита података о личности и 
стварања законског основа за вођење евиденције која садржи личне податке 
лица која су заинтересована за пријем на службу у Војсци Србије. 
 
 Чланом 36. Предлога закона предлаже се измена члана 121, јер према 
важећем решењу министар одбране, на предлог начелника Генералштаба 
Војске Србије, одређује формацијска места на која се без јавног конкурса може 
примити лице на служби у Војсци Србије. Предложеном изменом, омогућава се 
да министар одбране то може учинити, без предлога начелника Генералштаба, 
када је реч о специфичним формацијским местима ван Војске Србије, односно у 
Министарству одбране.  

 
Чланом 37. Предлога закона врши се измена члана 123. став 3. како би 

се отклонила постојећа правна празнина и омогућило министру одбране да 
пропише висину трошкова поновног полагања стручног испита и обавезу 
вођења евиденције о војним службеницима који су полагали посебан стручни 
испит. 

 
 Чланом 38. Предлога закона врши се измена члана 125. како би се 
омогућило додатно вредновање при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије супружницима и члановима породице 
погинулих, умрлих, премештених професионалних војних лица, као и деци 
палих бораца. 
 
 Чланом 39. Предлога закона врши се измена назива појмова у члану 
127. ради усаглашавања са одредбама закона којим се уређују плате у јавном 
сектору. 
 
 Чланом 40. Предлога закона врши се измена члана 129. ради 
отклањања недоумица које је изазивала формулација из тачке 4) овог члана, 
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односно прецизира се које су две неповољне оцене услов за престанак службе 
цивилном лицу у Војсци Србије без његове сагласности. 

 
Чланом 41. Предлога закона врши се измена члана 131. ради 

усклађивања разлога за престанак службе цивилног лица у на служби у Војсци 
Србије по сили закона због навршених 65 година живота са одредбама општих 
прописа о раду. 

 
 Чланом 42. Предлога закона врши се измена члана 133. и усклађивање 
са Законом о изменама и допунама Закона о Војсци Србије („Службени гласник 
РС”, број 10/15), када је брисањем члана 132. укинута могућност да цивилном 
лицу у Војсци Србије више може престати служба по потреби службе.  
 

Чланом 43. Предлога закона врши се измена посебне одредбе члана 
134. којом се омогућава да се на војне службенике и војне намештенике 
примењују одредбе чл. 16, 17, 22, 23, 24 и 25. овог закона, које се односе на 
професионална војна лица, а омогућена је и примена чл. 84. и 86. важећег 
закона. 

 
Чланом 44. Предлога закона врши се измена посебне одредбе члана 

141. став 2. како би начелнику Генералштаба омогућило да одреди и друга 
лица која нису на дужности старешине јединица, команди и установа да 
решавају у управним стварима, јер према важећем решењу у јединицама и 
командама у којима је место начелника остало упражњено, није се могло 
одредити лице надлежно за одлучивање у првостепеном управном поступку.  
 
 Чланом 45. Предлога закона врши се измена члана 163. став 3. како би 
се омогућило да судије поротници Вишег војног дисциплинског суда, поред 
професионалних војних лица могу бити и цивилна лица са завршеним правним 
факултетом и положеним правосудним испитом на служби ум Војсци Србије. 
 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Средства за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о буџету 
РС за 2017. годину и накнадним изменама (закључно са 17.11.2017. године) на 
Разделу 18, у оквиру Програма 1703 – Операције и функционисање МО и ВС у 
укупном износу (све функције и сви извори финансирања) од 64.446.023.404 
динара на програмским активностима: 001 – Функционисање МО и ВС – 
21.364.330.000 динара, 0002 – Мултинационалне операције - 1.518.739.000 
динара, 0003 – Администрација и управљање – 34.343.085.000 динара, 0004 – 
Ванредне ситуације – 1.025.503.000 динара, 005 - Изградња и одржавање 
стамбеног простора (Буџетски фонд за финансирање стамбених потреба 
професионалних припадника Војске Србије и запослених у МО) – 427.837.000 
динара, 0006 – Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и 
одржавање средстава (Буџетски фонд за наоружање и војну опрему) – 
3.668.761.000 динара, 0007 – Унапређење стања у области војног образовања и 
војне научноистраживачке делатности (Буџетски фонд за потребе војног 
образовања и војне научноистраживачке делатности) – 183.543.000 динара и 
0008 – Функционисање система специјалних веза (Буџетски фонд за потребе 
система специјалних веза) – 478.312.000 динара, и пројектима: 4001 – Попуна 
ратних материјалних резерви – 240.000.000 динара, 5002 – Гасификација 
комплекса у ТРЗ Чачак – 33.988.000 динара, 5004 – Модернизација школско-
борбених авиона – 540.913.000 динара, 4002 – Стамбено кредитирање 
(Буџетски фонд за финансирање стамбених потреба професионалних 
припадника Војске Србије и запослених у МО) - 612.000.000 динара и четири 
накнадно уведена пројекта у укупном износу од 9.012.404 динара. 
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Средства за спровођење овог закона у 2018. и 2019. години биће 

планирана у оквиру лимита које Министарство финансија одреди за раздео 
Министарства одбране. 

 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12- 
пречишћен текст), јер би недоношење Закона у овом поступку могло да 
проузрокује штетне последице по безбедност земље и рад органа и 
организација, као и ради испуњења међународних обавеза. Наиме, неопходна 
је хитна примена одредаба којима се уређује упућивање по потреби службе 
професионалних припадника Војске Србије у други државни орган или правно 
лице, одобрење за њихово ангажовања у структурама међународних 
организација и регионалних иницијатива без закљученог посебног 
међународног уговора, као и да се могу упутити на рад у иностранство ради 
извршавања обавеза преузетих (комерцијалним) уговорима закљученим између 
домаћег и иностраног правног лица, уколико је извршење таквог уговора у 
интересу Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
 
 

Члан 6. 
 

Припадници Војске Србије су војна лица и цивилна лица на служби у Војсци 
Србије. 
 
Службом у Војсци Србије сматра се вршење војних и других дужности у 
сталном и резервном саставу Војске Србије. 
 
Службом у Војсци Србије сматра се и вршење војних и других дужности на 
радним местима у Министарству одбране и другим државним органима и 
правним лицима на која се на неодређено или одређено време упућују на 
службу РАСПОРЕЂУЈУ ИЛИ ПРЕМЕШТАЈУ НА СЛУЖБУ, односно на рад 
професионална војна лица (у даљем тексту: професионална војна лица 
распоређена ван Војске Србије).  
 
Службом у Војсци Србије сматра се и вршење дужности цивилних лица на 
служби у Војсци Србије распоређених на радна места у војним јединицама и 
војним установама у којима се не обављају послови из надлежности 
Министарства одбране, а које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране. 
 
СЛУЖБОМ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ СМАТРА СЕ И ВРШЕЊЕ ДУЖНОСТИ 
ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ РАСПОРЕЂЕНИХ У 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ. 

 
Службом у Војсци Србије сматра се вршење дужности професионалних 
припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама и другим 
активностима у иностранству у складу са законом којим се уређује употреба 
Војске Србије ван граница Републике Србије. 
 
Службу у Војсци Србије могу да врше само држављани Републике Србије, а 
изузетно, у рату, и лица која немају држављанство Републике Србије ако ступе 
у Војску Србије као добровољци. 
 
Службом у Војсци Србије, у погледу права и обавеза уређених овим законом, 
сматра се и школовање држављана Републике Србије за војне дужности у 
војношколским установама и друго стручно оспособљавање за официре и 
подофицире.  

 
Члан 18. 

 
Министар одбране: 
 
1) координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и руководи Војском 
Србије; 
 
2) доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске Србије на 
предлог начелника Генералштаба и акта о организацији војних јединица и 
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војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране; 
2) ДОНОСИ АКТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА И АКТА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦЕЛИНА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
ЧИЈА ЈЕ УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 
МЕСТА УТВРЂЕНА ФОРМАЦИЈОМ; 
 
3) усваја план међународне војне сарадње и одлучује о организовању 
заједничких војних вежби у земљи, односно учешћу припадника Војске Србије у 
заједничким војним вежбама које организују оружане снаге других земаља, у 
складу са законом и закљученим међународним уговорима, односно 
споразумима о њиховом организовању; 
 
4) даје мишљење председнику Републике за постављење и разрешење 
начелника Генералштаба; 
 
5) предлаже председнику Републике постављење, унапређење и разрешење и 
престанак службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом 
утврђен чин генерала, уз мишљење начелника Генералштаба, односно 
овлашћеног руководиоца у Министарству одбране за професионална војна 
лица распоређена ван Војске Србије; 
 
6) поставља, унапређује, РАСПОРЕЂУЈЕ, ПРЕМЕШТА и разрешава 
професионална војна лица Војске Србије на формацијска места ван Војске 
Србије и одлучује о престанку њихове службе, уз мишљење начелника 
Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у Министарству одбране за 
професионална војна лица распоређена ван Војске Србије;  
 
7) поставља, унапређује, РАСПОРЕЂУЈЕ, ПРЕМЕШТА и разрешава официре 
Војске Србије у Војсци Србије у чину мајора, потпуковника и пуковника и 
одлучује о престанку њихове службе, на предлог начелника Генералштаба; 
 
7а) одлучује о престанку службе, по потреби службе, подофицира и официра 
Војске Србије закључно са чином пуковника; 
 
8) усваја план развоја и опремања Војске Србије, на предлог начелника 
Генералштаба; 
8а) ДОНОСИ ПЛАН ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ЗА СРЕДСТВА НАОРУЖАЊА 
И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂУЈЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ИСТРАЖИВАЊА 
РАЗВОЈА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОМЕТА И НАБАВКЕ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ 
ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
 
9) доноси планове школовања, усавршавања и стипендирања за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије и упућује на школовање и усавршавање 
професионалне припаднике Војске Србије; 
 
9а) ДОНОСИ АКТА О ПРИЈЕМУ ПРИПАДНИКА СТРАНИХ ОРУЖАНИХ СНАГА У 
ВОЈНООБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РАДИ 
ШКОЛОВАЊА, ОДНОСНО УСАВРШАВАЊА, КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ УСЛОВИ 
ПОД КОЈИМА СЕ ШКОЛОВАЊЕ, ОДНОСНО УСАВРШАВАЊЕ РЕАЛИЗУЈЕ; 
 
10) БРИСАНО - са 10/2015 
 
11) БРИСАНО - са 10/2015 
 
12) обавља и друге послове утврђене законом.  
 
Министар одбране може овластити начелника Генералштаба за обављање 
послова из става 1. тачка 7. овог члана, који се односе на постављање, 
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унапређивање, разрешавање и одлучивање о престанку службе официра 
Војске Србије у Војсци Србије, у чину мајора и потпуковника.  
 
 МИНИСТАР ОДБРАНЕ МОЖЕ ОВЛАСТИТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 6. ОВОГ ЧЛАНА ОВЛАШЋЕНЕ РУКОВОДИОЦЕ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ. 
 

Члан 19. 
 
Начелник Генералштаба и старешине Војске Србије командују и руководе 
Војском Србије у складу са законом и актима командовања претпостављених. 
 
Начелник Генералштаба: 
 
1) предлаже план развоја и опремања Војске Србије; 
 
2) поставља, унапређује, распоређује, ПРЕМЕШТА и разрешава официре у 
Војсци Србије до чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на 
предлог непосредно потчињених старешина; 
 
3) даје мишљење министру одбране на његов предлог за постављење, 
унапређење и разрешење и престанак службе генерала и старешина на 
дужности за које је формацијом утврђен чин генерала, у складу са овим 
законом; 
 
4) поставља, унапређује, распоређује, ПРЕМЕШТА и разрешава подофицире и 
професионалне војнике и распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије 
и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно потчињених 
старешина; 
 
5) предлаже план попуне Војске Србије и бројни распоред регрута у Војсци 
Србије; 
 
5а) доноси доктринарна документа нижег нивоа; 
 
6) БРИСАНО - са 10/2015 
 
7) БРИСАНО - са 10/2015 
 
8) утврђује планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица 
у резервном саставу; 
 
8а) доноси Кодекс части припадника Војске Србије; 
 
8б) УПУЋУЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ НА 
УСАВРШАВАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
 
9) обавља и друге послове утврђене законом. 
 
Начелник Генералштаба може овластити непосредно потчињене старешине у 
Војсци Србије за обављање послова из става 2. тач. 2) и 4) овог члана, а 
команданте јединица, УСТАНОВА и команди за које је прописан формацијски 
чин пуковника и виши - за обављање послова из става 2. тачка 4. овог члана ИЗ 
СТАВА 2. ТАЧ. 4) И 8б) ОВОГ ЧЛАНА. 
 
За извршавање аката које доноси председник Републике, односно министар 
одбране и послова командовања Војском Србије, као и других послова 
утврђених законом, начелник Генералштаба доноси правила, наредбе, 
упутства, директиве, одлуке и наређења.  
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Члан 33. 

 
Команде, јединице и установе Војске Србије попуњавају се људством сталног и 
резервног састава, материјалним средствима из ратне резерве и материјалним 
средствима из пописа за потребе Војске Србије, по плановима попуне. 
 
За време ратног стања или ванредног стања, Војска Србије се може 
попуњавати и добровољцима И МАТЕРИЈАЛНИМ СРЕДСТВИМА СТАВЉЕНИМ 
НА РАСПОЛАГАЊЕ ОД СТРАНЕ ВЛАСНИКА СТВАРИ. 
 
Добровољцима, у смислу става 2. овог члана, сматрају се лица која не подлежу 
војној обавези, као и војни обвезници који немају ратни распоред. 
 
МАТЕРИЈАЛНИМ СРЕДСТВИМА СТАВЉЕНИМ НА РАСПОЛАГАЊЕ, У 
СМИСЛУ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, СМАТРАЈУ СЕ СРЕДСТВА КОЈА НИСУ У 
ЕВИДЕНЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КАО 
ПОКРЕТНА СРЕДСТВА ИЗ ПОПИСА, А КОЈА СУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СТАВИЛИ НА РАСПОЛАГАЊЕ. 
 
У погледу права и дужности, добровољци се изједначавају с војним лицима.  
 

Члан 34. 

 
Министар одбране или лице које он овласти упућује РАСПОРЕЂУЈЕ у Војску 
Србије професионална војна лица, распоређена и постављена на формацијска 
места ван Војске Србије за чијом службом ван Војске Србије је престала 
потреба.  
 

Члан 41. 

 
Подофицир који је стекао високо војно образовање са даном завршетка 
школовања производи се у чин потпоручника и од тог дана постаје официр. 
 
Подофицир који је стекао одговарајуће високо образовање може се произвести 
у чин потпоручника под условима и на начин који пропише Влада, на предлог 
министра одбране. 
 
ПОДОФИЦИР КОЈИ ЈЕ СТЕКАО ОДГОВАРАЈУЋЕ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
ПРЕДВИЂЕНО ЕЛЕМЕНТИМА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА УТВРЂЕНИХ 
ФОРМАЦИЈОМ МОЖЕ СЕ ДО НАВРШЕНЕ 43 ГОДИНЕ ЖИВОТА ПРОИЗВЕСТИ 
У ЧИН ПОТПОРУЧНИКА ПОД УСЛОВИМА И НА НАЧИН КОЈИ ПРОПИШЕ 
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 

 
Члан 42. 

 
Држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за пријем у 
професионалну војну службу може бити примљен у службу у Војсци Србије, 
ради попуне команди, јединица и установа Војске Србије на одређено време до 
три године. 
 
Уговором о раду на одређено време утврђују се чин, дужност, место 
службовања и трајање службе, а могу се уређивати и друга права и обавезе. 
 
Уговор о раду на одређено време закључује се на временски период до три 
године и може се обнављати, с тим да важност последњег уговора истиче 
крајем године у којој професионални војник навршава 40 година живота, а 
официр, односно подофицир навршава 45 година живота. 
 
УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ НА ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД ДО ТРИ ГОДИНЕ И МОЖЕ СЕ ОБНАВЉАТИ, С ТИМ ДА ВАЖНОСТ 
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ПОСЛЕДЊЕГ УГОВОРА ИСТИЧЕ КРАЈЕМ ГОДИНЕ У КОЈОЈ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК, ПОДОФИЦИР, ОДНОСНО ОФИЦИР НАВРШАВА 
53 ГОДИНЕ ЖИВОТА. 
 
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, а по одлуци министра одбране, 
уговор о раду на одређено време лицима на појединим формацијским местима 
или одређених специјалности истиче крајем године у којој навршавају 50 година 
живота. 
 
ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПО ОДЛУЦИ МИНИСТРА 
ОДБРАНЕ, УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛИЦИМА НА 
ПОЈЕДИНИМ ФОРМАЦИЈСКИМ МЕСТИМА ИЛИ ОДРЕЂЕНИХ 
СПЕЦИЈАЛНОСТИ МОЖЕ СЕ ОБНАВЉАТИ ДО ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА 
ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ. 
 
Министар одбране, на предлог начелника Генералштаба уређује друго стручно 
оспособљавање за официра и подофицира из става 2. овог члана.  
 

Члан 45. 

 
На службу у Војсци Србије у својству професионалног војног лица могу се, 
независно од прописаних услова у погледу година живота, уколико потребе 
службе захтевају, без јавног конкурса примити цивилно лице на служби у Војсци 
Србије и државни службеник и намештеник запослени у Министарству одбране.  
 
Ако потребе службе захтевају, на службу у Војсци Србије у својству цивилног 
лица на служби у Војсци Србије без јавног конкурса може се примити официр, 
подофицир, професионални војник који је у радном односу на одређено време 
провео најмање девет година без прекида, КАДЕТ НАКОН ЗАВРШЕТКА 
ШКОЛОВАЊА КОЈИ НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБАН ЗА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ У СВОЈСТВУ ОФИЦИРА и државни службеник и намештеник запослен 
у Министарству одбране. 
 
Уколико потребе службе захтевају на службу у Министарству одбране у 
својству државног службеника, односно намештеника може се без конкурса 
примити професионално војно лице и цивилно лице на служби у Војсци Србије. 
 
Влада, на предлог министра одбране, уређује услове и поступак пријема у 
службу лица из ст. 1. до 3. овог члана. 

 
Члан 47а 

 
 ОФИЦИРИ И ПОДОФИЦИРИ У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ МОГУ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НАБАВЉАТИ КРАТКО 
ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈУ. 
 
ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА И 
МУНИЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАЧИН ДРЖАЊА, НОШЕЊА, РАСПОЛАГАЊА И 
ДРУГА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ТИМ ОРУЖЈЕМ, КАО И ОРУЖЈЕМ КОЈЕ ОФИЦИР 
ИЛИ ПОДОФИЦИР ДОБИЈЕ НА ПОКЛОН ИЛИ КАО НАГРАДУ ЗА РЕЗУЛТАТЕ 
ПОСТИГНУТЕ У СЛУЖБИ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 
ВОЈНА ПОЛИЦИЈА ИЗДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА И 
МУНИЦИЈЕ И ДОЗВОЛЕ ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА И ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА И ИЗДАТИМ 
OДОБРЕЊИМА ЗА НАБАВЉАЊЕ ОРУЖЈА, ОСНОВНИХ ДЕЛОВА ОРУЖЈА И 
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МУНИЦИЈЕ, ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА И НОШЕЊЕ 
ОРУЖЈА ЗА ЛИЧНУ БЕЗБЕДНОСТ, ОДУЗЕТОМ И ПРЕДАТОМ ОРУЖЈУ, КАО И 
ОРУЖЈУ ЧИЈИ ЈЕ НЕСТАНАК ПРИЈАВЉЕН. 
 
 ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ЧУВАЈУ СЕ ТРАЈНО И У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ И САДРЖЕ: 
 1) ПОДАТКЕ О ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЈЕДИНСТВЕНИ 
МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, ДРЖАВЉАНСТВО, 
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ, ОДНОСНО ДРУГОГ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ 
ДОКУМЕНТА, АДРЕСУ ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА, 
ФОТОГРАФИЈУ ЛИЦА, ЗАНИМАЊЕ И СВОЈСТВО ЛИЦА У ОДНОСУ НА 
ОРУЖЈЕ КОЈЕ ЈЕ ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА; 
 2) ПОДАТКЕ О ОРУЖЈУ: ВРСТУ, МАРКУ, МОДЕЛ, КАЛИБАР И 
ФАБРИЧКИ БРОЈ. 
 
ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ВОЈНА ПОЛИЦИЈА МОЖЕ УСТУПИТИ 
ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПРАВНИМ И 
ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, УКОЛИКО: 
 1) СУ ЗА ПРИЈЕМ ТАКВИХ ПОДАТАКА ОВЛАШЋЕНИ ЗАКОНОМ; 
 2) СУ ИМ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ 
ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ; 
3) ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 
 

Члан 53. 

 
Послове сузбијања криминалитета, контроле и одржавања војног реда и 
дисциплине, обезбеђења најзначајнијих војних објеката, одређених лица, 
докумената и наоружања, регулисање и контролу војног путног саобраћаја, 
противтерористичке заштите у Министарству одбране и Војсци Србије, врши 
Војна полиција. 
 
ВОЈНА ПОЛИЦИЈА ВРШИ ПОСЛОВЕ СУЗБИЈАЊА КРИМИНАЛИТЕТА, 
КОНТРОЛЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЈНОГ РЕДА И ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ОДРЕЂЕНИХ ЛИЧНОСТИ, НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА, 
ДОКУМЕНАТА И НАОРУЖАЊА, РЕГУЛИСАЊА И КОНТРОЛЕ ВОЈНОГ ПУТНОГ 
САОБРАЋАЈА, УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДРЖАЊЕ И 
НОШЕЊЕ ОРУЖЈА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ  И ПОСЛОВЕ 
ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКЕ ЗАШТИТЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ, А ПО ОДЛУЦИ МИНИСТРА ОДБРАНЕ ПОСЛОВЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ОДРЕЂЕНИХ ЛИЧНОСТИ И ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКЕ ЗАШТИТЕ ВРШИ И ВАН 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 
Послове полиције у Министарству одбране и Војсци Србије обављају и 
ПОЛИЦИЈСКЕ МЕРЕ И РАДЊЕ И ПОЛИЦИЈСКА овлашћења примењују 
овлашћена службена лица Војне полиције осим ако законом није другачије 
одређено. 
 
Која лица се сматрају овлашћеним службеним лицима Војне полиције, начин 
примене овлашћења и обављање задатака и послова Војне полиције, прописује 
министар одбране на предлог начелника Генералштаба. 
 
ЛИЦА КОЈА СЕ СМАТРАЈУ ОВЛАШЋЕНИМ СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА ВОЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ, НАЧИН ПРИМЕНЕ ПОЛИЦИЈСКИХ МЕРА И РАДЊИ И 
ПОЛИЦИЈСКИХ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЉАЊЕ ЗАДАТАКА И ПОСЛОВА ВОЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ, ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
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Овлашћена службена лица Војне полиције спроводе ОПЕРАТИВНУ И 
криминалистичку обраду према запосленом у Министарству одбране и 
припадницима Војске Србије за кога постоје основи сумње да је у служби или у 
вези са службом извршио кривично дело за које се гони по службеној дужности 
осим ако законом није другачије одређено. 
 
При обављању послова из става 4. овог члана овлашћена службена лица Војне 
полиције у поступању према запосленима у Министарству одбране и 
припадницима Војске Србије имају обавезе и овлашћења у складу са законом 
којим се уређује кривични поступак, законом којим се уређује полиција и 
прописима донетим на основу тог закона. 
ВОЈНА ПОЛИЦИЈА ВОДИ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ 
О ЛИЧНОСТИ ТОКОМ ОБАВЉАЊА ПОЛИЦИЈСКИХ ПОСЛОВА У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА 
КОЈИ УРЕЂУЈУ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У 
ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА. 
 
Овлашћена службена лица Војне полиције поступају по захтеву војног 
дисциплинског тужиоца и председника војног дисциплинског суда за довођење 
професионалних припадника Војске Србије и Министарства одбране за које 
постоје основи сумње да су извршили дисциплински преступ, а која избегавају 
саслушање у дисциплинском извиђају или на главном претресу пред војним 
дисциплинским судом. 
 
Војна полиција може се ангажовати у пружању помоћи органима унутрашњих 
послова (полиције) у миру и ванредном стању на основу захтева надлежног 
органа по одобрењу министра одбране. 
 
Војна полиција може применити службена овлашћења и према цивилима у 
следећим случајевима: 
 
1) када примењује овлашћења према лицима у Министарству одбране и Војсци 
Србије која су се затекла са њима при извршењу кривичног дела; 
 
2) ако их у рејону војних објеката, распореда војних јединица или у њима 
затекне у вршењу преступа или кривичног дела; 
 
3) када обавља послове обезбеђења војних објеката, одређених личности, 
наоружања и регулисања и контроле војног путног саобраћаја; 
 
3а) када постоје основи сумње да су учинили кривично дело против Војске 
Србије за које се гони по службеној дужности; 
3а) КАДА ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СУ УЧИНИЛИ КРИВИЧНО ДЕЛО НА 
ШТЕТУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО 
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ; 
 
4) када пружа помоћ Полицији на јавним местима; 
 
5) у условима ванредног и ратног стања. 
 
У случајевима дефинисаним у ставу 7. тач. 1. и 2. овог члана или у случају 
потребе задржавања цивила, Војна полиција ће одмах известити најближи 
орган Полиције и с потребном документацијом им предати затечена или 
задржана лица на даљи поступак. 
 
Овлашћена службена лица Војне полиције имају посебну службену 
легитимацију и значку. 
 
Службена легитимација овлашћеног службеног лица Војне полиције садржи: 
фотографију, име и презиме и јединствени матични број грађана овлашћеног 
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службеног лица Војне полиције, а значка овлашћеног службеног лица Војне 
полиције садржи серијски број. 
 
Влада уређује ПОЛИЦИЈСКЕ МЕРЕ И РАДЊЕ И ПОЛИЦИЈСКА овлашћења 
овлашћених службених лица Војне полиције, као и изглед, издавање, 
коришћење и уништавање посебне службене легитимације и значке 
овлашћених службених лица Војне полиције, на предлог министра одбране. 
 
 

Члан 53а 

 
Унутрашњу контролу рада Војне полиције у погледу законитости примене 
полицијских овлашћења врши посебна организациона јединица која се образује 
у саставу Управе Војне полиције. 
 
УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ РАДА ПРИПАДНИКА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ 
ЗАКОНИТОСТИ ПРИМЕНЕ ПОЛИЦИЈСКИХ ОВЛАШЋЕЊА, МЕРА И РАДЊИ 
ВРШИ ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈЕ У 
САСТАВУ УПРАВЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УНУТРАШЊА 
КОНТРОЛА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ). 
 
Војнополицијског инспектора као старешину организационе јединице из става 1. 
овог члана поставља и разрешава министар одбране, на предлог начелника 
Генералштаба. 
 

Члан 53б 
 
Припадници Војне полиције су дужни да војнополицијском инспектору омогуће 
да изврши контролу и да му у томе пруже потребну стручну помоћ. 
 
У вршењу контроле, војнополицијски инспектор има овлашћење да: 
У ВРШЕЊУ КОНТРОЛЕ, ВОЈНОПОЛИЦИЈСКИ ИНСПЕКТОР И ПРИПАДНИЦИ 
УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ИМАЈУ ОВЛАШЋЕЊА ДА: 
 
1) оствари увид у списе, документацију и збирке података које у складу са 
својим надлежностима прибавља, сачињава или издаје Војна полиција; 
 
2) узме изјаве од припадника Војне полиције, оштећених лица и сведока; 
 
3) од Војне полиције и њених припадника захтева достављање других података 
и информација из њихове надлежности који су потребни у вршењу унутрашње 
контроле; 
 
4) оствари увид у службене просторије које Војна полиција користи у свом раду; 
 
5) захтева атест и техничке и друге податке о техничким средствима која 
користи Војна полиција и захтева доказе о оспособљености припадника Војне 
полиције за употребу техничких и других средстава која користи у свом раду. 
 
У вршењу контроле, војнополицијски инспектор не може се мешати у ток 
појединих акција Војне полиције или на други начин ометати рад или угрозити 
поверљивост војнополицијске акције. 
 
У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОЈНОПОЛИЦИЈСКИ 
ИНСПЕКТОР И ПРИПАДНИЦИ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
НЕ МОГУ СЕ МЕШАТИ У ТОК ПОЈЕДИНИХ АКЦИЈА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ИЛИ 
НА ДРУГИ НАЧИН ОМЕТАТИ РАД ИЛИ УГРОЗИТИ ПОВЕРЉИВОСТ 
ВОЈНОПОЛИЦИЈСКЕ АКЦИЈЕ. 
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Документацију која има ознаку поверљивости војнополицијски инспектор, 
односно лице које он овласти може прегледати у присуству одговорног лица 
које је утврдило степен поверљивости документа, односно лица које је оно 
овластило. 
 
У обављању послова из става 1. овог члана, војнополицијски инспектор 
непосредно је одговоран министру одбране. 
 
Војнополицијски инспектор редовно извештава министра одбране о утврђеним 
налазима. 
 
У вршењу контроле рада Војне полиције, војнополицијски инспектор предузима 
потребне радње, утврђује чињенично стање и прикупља доказе. 
 У ВРШЕЊУ КОНТРОЛЕ РАДА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВОЈНОПОЛИЦИЈСКИ 
ИНСПЕКТОР И ПРИПАДНИЦИ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
ПРЕДУЗИМАЈУ ПОТРЕБНЕ РАДЊЕ, УТВРЂУЈУ ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ И 
ПРИКУПЉАЈУ ДОКАЗЕ. 
 

Члан 56. 
 
Официр који испуњава опште услове може се унапредити у непосредно виши 
чин, ако је у чину који има провео најмање: 
 
1) три године у чину потпоручника ако школовање траје четири године, две 
године у чину потпоручника ако школовање траје пет година и једну годину у 
чину потпоручника ако школовање траје шест година; 
 
2) три године у чину поручника; 
2) ЧЕТИРИ ГОДИНЕ У ЧИНУ ПОРУЧНИКА; 
 
3) четири године у чину капетана; 
 
4) четири године у чину мајора; 
 
5) четири године у чину потпуковника; 
 
6) четири године у чину пуковника; 
 
7) три године у чиновима генерала.  
 

Члан 58. 
 
Ради постављења официра и подофицира на формацијска места вишег чина и 
унапређења у виши чин утврђују се листе кандидата на основу критеријума које 
утврђује министар одбране. 
 
РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА У ВИШИ ЧИН УТВРЂУЈУ 
СЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА КОЈЕ УТВРЂУЈЕ 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 
Председник Републике, министар одбране и начелник Генералштаба могу 
основати саветодавна тела ради обављања послова из става 1. овог члана.  
 

Члан 67. 

 
Официр односно подофицир може у току службе бити: 
 
1) на дужности;  
 
2) на приправничком стажу;  
 
3) на школовању; 
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4) на лечењу, односно боловању; 
 
5) на располагању; 
 
5а) У СТАЊУ МИРОВАЊА; 
 
6) удаљен од дужности. 
 
Официр у радном односу на одређено време, подофицир у радном односу на 
одређено време и професионални војник у току службе може бити на дужности 
која је уговорена, удаљен од дужности или на лечењу, односно боловању 
најкасније до истека уговореног рока 
 

 
Члан 69. 

 
Формацијским местима сматрају се формацијска места у Војсци Србије, као и 
радна места одређена одговарајућим актима о систематизацији радних места 
на која се постављају професионална војна лица распоређена ван Војске 
Србије. 
 
Чин и положајна група за формацијска места ЕЛЕМЕНТИ ФОРМАЦИЈСКОГ 
МЕСТА из става 1. овог члана одређују се према прописаним критеријумима за 
утврђивање формација, односно формацијских места у Војсци Србије. 
 
Официр, односно подофицир, по правилу, поставља се на формацијско место, 
свог или вишег чина, према врсти стручне спреме коју има и роду и служби којој 
припада. 
 
Официр, односно подофицир може се изузетно, без свог пристанка а по 
потреби службе, поставити на формацијско место непосредно нижег чина уз 
задржавање права свог чина и положаја. 
 
Официр, односно подофицир може се поставити на дужност у оквиру другог 
рода или службе само уз свој пристанак. 
 
Ако се неко формацијско место у оквиру служби не може попунити официром, 
односно подофициром, на то место може се уз свој пристанак поставити или 
одредити за заступника цивилно лице на служби у Војсци Србије које има 
одговарајуће образовање - ако је то формацијско место у Војсци Србије, 
односно државни службеник и намештеник - ако је то формацијско место ван 
Војске Србије. 
 
АКО СЕ НЕКО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО НЕ МОЖЕ ПОПУНИТИ ОФИЦИРОМ, 
ОДНОСНО ПОДОФИЦИРОМ, НА ТО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО МОЖЕ СЕ УЗ 
ЊЕГОВ ПРИСТАНАК ПОСТАВИТИ ИЛИ ОДРЕДИТИ ЗА ЗАСТУПНИКА 
ЦИВИЛНО ЛИЦЕ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИК ИЛИ НАМЕШТЕНИК, ПОД УСЛОВОМ ДА ИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ. 
 
АКО СЕ НЕКО ФОРМАЦИЈСКО, ОДНОСНО РАДНО МЕСТО НЕ МОЖЕ 
ПОПУНИТИ ЦИВИЛНИМ ЛИЦЕМ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО 
ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИКОМ ИЛИ НАМЕШТЕНИКОМ, НА ТО ФОРМАЦИЈСКО, 
ОДНОСНО РАДНО МЕСТО МОЖЕ СЕ УЗ ЊЕГОВ ПРИСТАНАК ПОСТАВИТИ 
ИЛИ ОДРЕДИТИ ЗА ЗАСТУПНИКА ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР, ПОД 
УСЛОВОМ ДА ИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБРАЗОВАЊЕ. 
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Сагласност за постављење или одређивање за заступника из става 6. ИЗ СТ. 6. 
И 7. овог члана даје начелник Генералштаба или старешина кога он овласти за 
формацијско место у Војсци Србије, односно министар одбране или лице које 
он овласти за формацијско место ван Војске Србије. 
 

Члан 72. 
 
Официр, односно подофицир може се у току службе премештати. 
 
Под премештајем подразумева се промена места службовања због 
постављења на нову дужност или због организацијских промена у размештају 
команди, јединица и установа Војске Србије. 
 
У току професионалне војне службе официр, односно подофицир може се 
премештати највише пет пута, не узимајући у обзир премештај због 
организацијских промена у размештају команди, јединица и установа Војске 
Србије.  
 
Изузетно официр, односно подофицир може се премештати и више од пет пута 
ако на то пристане. 
 
Професионално војно лице може бити по потреби службе привремено упућено 
у другу команду, јединицу или установу Војске Србије, ОДНОСНО У ДРУГИ 
ДРЖАВНИ ОРГАН ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ради извршења одређених задатака.  
 
Привремено упућивање професионалног војног лица по потреби службе у другу 
команду, јединицу или установу Војске Србије, ОДНОСНО У ДРУГИ ДРЖАВНИ 
ОРГАН ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ може трајати најдуже годину дана у току три 
године. 
 

Члан 72а 

 
Професионалном војном лицу министар одбране може одобрити рад у 
структурама међународне организације или регионалне иницијативе на основу 
конкурса, у складу са законом и међународним уговором закљученим са том 
међународном организацијом или регионалном иницијативом. 
 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО НИЈЕ ЗАКЉУЧЕН 
МЕЂУНАРОДНИ УГОВОР, МИНИСТАР ОДБРАНЕ МОЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
ВОЈНОМ ЛИЦУ ОДОБРИТИ РАД У СТРУКТУРАМА МЕЂУНАРОДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ТО 
НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ПОТРЕБАМА СЛУЖБЕ. 
 
Професионалном војном лицу може се одобрити рад из става 1. овог члана у 
непрекидном трајању до четири године. 
 
Професионално војно лице по престанку рада из ст. 1. и 2. овог члана, у року од 
две године не може бити ангажовано на раду у тој међународној организацији 
или регионалној иницијативи, осим у посебним случајевима које прописује 
министар одбране. 
 
ЗА ВРЕМЕ РАДА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ 
ЛИЦУ МИРУЈУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НА СЛУЖБИ И ПО ОСНОВУ СЛУЖБЕ У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 
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За време рада из става 1. овог члана, професионално војно лице на служби је у 
Војсци Србије. 
 

Члан 72в 

 
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР МОЖЕ СЕ У ТОКУ СЛУЖБЕ 
РАСПОРЕЂИВАТИ. 
 
 ПОД РАСПОРЕДОМ, У СМИСЛУ ОВОГ ЧЛАНА, ПОДРАЗУМЕВА СЕ 
ПРОМЕНА ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ, ОДНОСНО КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ 
ИЛИ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗБОГ ПОСТАВЉЕЊА НА НОВУ ДУЖНОСТ 
ПРИЛИКОМ ЧЕГА СЕ НЕ МЕЊА МЕСТО СЛУЖБОВАЊА. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА НАКОН ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ 
ВОЈНУ СЛУЖБУ РАСПОРЕЂУЈУ СЕ У ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ ЦЕЛИН, ОДНОСНО 
КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ ИЛИ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, РАДИ 
ПОСТАВЉЕЊА НА НОВУ ДУЖНОСТ. 

 
Члан 74. 

 
Официр, односно подофицир упућен на усавршавање у земљи и иностранству 
и школовање у иностранство које траје најмање једну школску годину 
разрешава се од дужности. 
 
Лицу из става 1. овог члана време проведено на школовању или усавршавању 
признаје се као време проведено у служби у Војсци Србије и за то време има 
права свог чина и напредује, под условима прописаним овим законом, као лице 
које је постављено на дужност са које је упућено на школовање.  
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ МОГУ СЕ УПУТИТИ НА 
ШКОЛОВАЊЕ ИЛИ УСАВРШАВАЊЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ПОД УСЛОВИМА КОЈЕ 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УПУЋЕНИ НА 
ШКОЛОВАЊЕ ОБЛИКА СТУДИЈА II И III СТЕПЕНА, ШКОЛУЈУ СЕ УЗ РАД. 
 
 ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР УПУЋЕН НА ШКОЛОВАЊЕ ИЛИ 
УСАВРШАВАЊЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ КОЈЕ ТРАЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ 
ШКОЛСКУ ГОДИНУ РАЗРЕШАВА СЕ ДУЖНОСТИ, ОСИМ ЛИЦА УПУЋЕНИХ НА 
ШКОЛОВАЊЕ УЗ РАД. 
 
ЛИЦУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА ШКОЛОВАЊУ ИЛИ 
УСАВРШАВАЊУ ПРИЗНАЈЕ СЕ КАО ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА СЛУЖБИ У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ЗА ТО ВРЕМЕ ИМА ПРАВА СВОГ ЧИНА И НАПРЕДУЈЕ, 
ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 
ПОСТАВЉЕНО НА ДУЖНОСТ СА КОЈЕ ЈЕ УПУЋЕНО НА ШКОЛОВАЊЕ ИЛИ 
УСАВРШАВАЊЕ. 
 

6а СТАЊЕ МИРОВАЊА 
 

Члан 76а 
 

ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ МИРУЈУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НА 
СЛУЖБИ И ПО ОСНОВУ СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ОСИМ ОНИХ ЗА КОЈЕ 
ЈЕ ОВИМ ЗАКОНОМ ИЛИ ОПШТИМ АКТОМ ДРУГАЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО, АКО 
ПРИВРЕМЕНО НЕ ВРШИ СЛУЖБУ ЗБОГ: 
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1) УПУЋИВАЊА НА РАД У ИНОСТРАНСТВО, ИЛИ У ОКВИРУ 
МЕЂУНАРОДНО-ТЕХНИЧКЕ ИЛИ ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНЕ 
САРАДЊЕ, У ДИПЛОМАТСКА, КОНЗУЛАРНА И ДРУГА 
ПРЕДСТАВНИШТВА; 

2) ИЗБОРА, ОДНОСНО ИМЕНОВАЊА НА ФУНКЦИЈУ У ДРЖАВНОМ 
ОРГАНУ ИЛИ ДРУГУ ЈАВНУ ФУНКЦИЈУ ЧИЈЕ ВРШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
ДА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНЕ ДА РАДИ КОД ПОСЛОДАВЦА; 

3) РАДА У СТРУКТУРАМА МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ 
РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 72а СТАВ 2. 
ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ РАДА У ИНОСТРАНСТВУ У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 90а СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА. 

  
 ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР КОЈЕМ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИРУЈУ ДУЖЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ РАЗРЕШАВА СЕ 
ДУЖНОСТИ. 
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР ИМА ПРАВО ДА СЕ, У РОКУ ОД 15 ДАНА 
ОД ДАНА ПРЕСТАНКА РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ МУ ЈЕ ОДОБРЕНО МИРОВАЊЕ 
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ВРАТИ НА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 
 

Члан 80. 

 
Држављанин Републике Србије који се на основу уговора закљученог са 
Министарством одбране школовао за вршење војних дужности дужан је да по 
завршеном школовању, односно усавршавању ступи у службу у Војсци Србије и 
остане у тој служби двоструко време трајања школовања, односно 
стипендирања. 
 
Професионални припадник Војске Србије који је упућен на редовно школовање, 
усавршавање или специјализацију дужан је да по завршетку школовања, 
усавршавања или специјализације остане на служби у Војсци Србије двоструко 
време трајања школовања, усавршавања или специјализације, а ако је 
школовање, усавршавање или специјализацију завршио у иностранству - 
троструко време трајања школовања, усавршавања или специјализације. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИК ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КОЈИ ЈЕ УПУЋЕН НА 
ШКОЛОВАЊЕ, УСАВРШАВАЊЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ДУЖАН ЈЕ ДА ПО 
ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА, УСАВРШАВАЊА ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 
ОСТАНЕ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ НАЈМАЊЕ ДВОСТРУКО ВРЕМЕ 
ТРАЈАЊА ШКОЛОВАЊА, УСАВРШАВАЊА ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У 
ЗЕМЉИ, А АКО ЈЕ ШКОЛОВАЊЕ, УСАВРШАВАЊЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ 
ЗАВРШИО У ИНОСТРАНСТВУ НАЈМАЊЕ ТРОСТРУКО ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 
ШКОЛОВАЊА, УСАВРШАВАЊА ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ. 
 
Професионални припадник Војске Србије који је обучен за учешће у 
мултинационалним операцијама дужан је да учествује у тим операцијама у 
складу са законом. 
 
Министар одбране или лице које он овласти закључује уговор о школовању, 
стипендирању, специјализацији, односно усавршавању са лицем из ст. 1. и 2. 
овог члана. 
 
Министар одбране или лице које он овласти са лицем из става 3. овог члана 
закључује уговор о обуци и правима и обавезама на основу завршене обуке за 
учешће у мултинационалним операцијама, у складу са посебним прописима 
којима се уређује учешће у мултинационалним операцијама. 
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У случају неизвршавања уговорних обавеза кривицом лица упућеног на 
школовање, специјализацију, односно усавршавање, то лице је дужно да 
једнократно врати све стварне трошкове школовања, специјализације, односно 
усавршавања који су исплаћени из средстава буџета. 
 
Министар одбране прописује ближе услове и начин стипендирања за потребе 
Војске Србије и поступак утврђивања и повраћаја трошкова школовања, 
стипендирања, специјализације, односно усавршавања.  
МИНИСТАР ОДБРАНЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 
СТИПЕНДИРАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ДУЖИНУ ТРАЈАЊА 
СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ПО ЗАВРШЕТКУ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ 
ШКОЛОВАЊА, УСАВРШАВАЊА ИЛИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ПОСТУПАК 
УТВРЂИВАЊА И ПОВРАЋАЈА ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА, СТИПЕНДИРАЊА, 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО УСАВРШАВАЊА.  

 
Члан 90. 

 
Професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије припада плата, 
односно накнада плате по одредбама овог закона. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ ПРИВРЕМЕНО УПУЋЕНОМ У ДРУГИ 
ДРЖАВНИ ОРГАН ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ПРИПАДАЈУ ПЛАТА, ДРУГА НОВЧАНА 
ПРИМАЊА, НАКНАДА ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ПОСЕБНА 
ПРИМАЊА ПРЕМА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, А УКОЛИКО ЈЕ ТО ЗА ЊЕГА 
ПОВОЉНИЈЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА ДРУГОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ПРАВНОГ ЛИЦА, С ТИМ ДА СЕ ИСПЛАТА ПО ОСНОВУ НАВЕДЕНИХ ПРАВА 
ВРШИ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ДРУГОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО 
ПРАВНОГ ЛИЦА. 
 
Професионалном војном лицу које је упућено на службу у дипломатско-
конзуларно представништво у иностранство, плата, додаци, накнаде и друга 
примања утврђују се по прописима који се примењују на запослене у 
дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству. 
 
Основни коефицијент плате према чину и дужности, односно задацима и 
пословима које обавља професионално војно лице упућено на службу у 
дипломатско-конзуларно представништво у иностранство прописује Влада, на 
предлог министра одбране. 
 
Професионалном војном лицу коме је министар одбране, НА ОСНОВУ 
ЗАКЉУЧЕНОГ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА, одобрио рад у иностранству или 
међународној организацији, односно регионалној иницијативи, припадају плата 
и друге накнаде из става 2. овог члана, ако та права не остварује на основу 
билатералних уговора или уговора закључених са међународном организацијом 
или регионалном иницијативом. 

 
Члан 90а 

 
Професионални припадник Војске Србије може бити упућен на рад у 
иностранство на основу извршавања обавеза преузетих закљученим 
међународним уговором, уз његову сагласност. 
 
Лице из става 1. овог члана има право на увећање плате и друга новчана 
примања по основима и мерилима које прописује Влада, ако другачије није 
уређено међународним уговором. 
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Поред права из става 2. овог члана, лице из става 1. овог члана за време 
трајања упућивања на рад у иностранство има право на накнаду плате у износу 
коју би остварио да је на служби у Војсци Србије у земљи, као и посебна права 
у складу са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, односно 
радни однос и пензијско и инвалидско осигурање, ако другачије није уређено 
међународним уговором. 
 
ИЗУЗЕТНО, МИНИСТАР ОДБРАНЕ МОЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ ПРИПАДНИКУ 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОДОБРИТИ РАД У ИНОСТРАНСТВУ РАДИ ИЗВРШАВАЊА 
ОБАВЕЗА ПРЕУЗЕТИХ УГОВОРОМ ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ ДОМАЋЕГ И 
ИНОСТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, ПОД УСЛОВОМ ДА ИЗВРШЕЊЕ ТАКВОГ 
УГОВОРА НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА ПОТРЕБАМА СЛУЖБЕ. 
 
ЗА ВРЕМЕ РАДА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ МИРУЈУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НА СЛУЖБИ И 
ПО ОСНОВУ СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 
 

Члан 92. 

 

Професионалном војном лицу припадају накнаде трошкова за службено 
путовање, за рад на терену, долазак на посао и одлазак са посла, приликом 
вршења службених послова и других материјалних трошкова којима је 
изложено у току вршења службе. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ ПРИПАДА НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 
ИСХРАНУ У ТОКУ РАДА И РЕГРЕС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА, 
КАДА СЕ ЗА ТАКВУ ВРСТУ НАКНАДЕ СТЕКНУ УСЛОВИ У БУЏЕТУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У ВИСИНИ КОЈУ УТВРДИ ВЛАДА. 

 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, УКОЛИКО ЈЕ ИСХРАНА ТОКОМ РАДА 
ОБЕЗБЕЂЕНА НА ДРУГИ НАЧИН, ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ НЕ 
ОСТВАРУЈЕ ПО ТОМ ОСНОВУ ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА. 

Официру и подофициру КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ припадају: накнада трошкова због одвојеног живота од породице, 
накнада дела трошкова за закуп стана, НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА 
РЕШАВАЊЕМ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА, накнада трошкова приликом пријема у 
службу у Војсци Србије, накнада селидбених и других трошкова којима је 
изложен у вези са вршењем службе, немогућношћу избора места службовања и 
премештајима. 

Официру у радном односу на одређено време и подофициру у радном односу 
на одређено време припада накнада дела трошкова за закуп стана. 

Члан 95 

Влада утврђује основицу за обрачун плата професионалних војних лица, с тим 
што она не може бити нижа од 75% од просечне месечне зараде у Републици 
Србији исплаћене у месецу који претходи месецу у којем се утврђује основица, 
према последњем коначно објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике  

ВЛАДА УТВРЂУЈЕ ПОСЕБНУ ОСНОВИЦУ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА. 
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Уколико одобрена средства у буџету намењена за плате не омогућавају 
утврђивање основице према ставу 1. овог члана, Влада може утврдити нижу 
основицу за обрачун плата професионалних војних лица у складу са одобреним 
средствима.  

ОСНОВИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ БИТИ НИЖА ОД 75% ОД 
ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИСПЛАЋЕНЕ У 
МЕСЕЦУ КОЈИ ПРЕТХОДИ МЕСЕЦУ У КОЈЕМ СЕ УТВРЂУЈЕ ОСНОВИЦА, 
ПРЕМА ПОСЛЕДЊЕМ КОНАЧНО ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ ОРГАНА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, А УКОЛИКО ТО НЕ ОМОГУЋАВАЈУ 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА 
ПЛАТЕ, ВЛАДА МОЖЕ У СКЛАДУ СА ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА УТВРДИТИ 
НИЖУ ОСНОВИЦУ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА. 

 

Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује: коефицијенте за обрачун 
плате; услове и мерила за увећање и умањење плате, накнаде плате, рокове за 
исплату, висину стипендије за школовање у иностранству; отпремнину за лица 
којима је престала служба на одређено време; новчане награде и помоћ и 
услове, начин остваривања и висину накнада путних и других трошкова и 
других примања у Војсци Србије. 
 

Члан 97. 

 
Професионално војно лице које ради на радном односно формацијском месту 
са повећаним ризиком на којем постоје опасности чије се штетно дејство на 
здравље и способност за војну службу не може у потпуности отклонити мерама 
безбедности и здравља на раду, има право на радно време краће од 40 часова 
недељно. 
 
Припадницима Војске Србије који раде на формацијским местима на којима се 
служба обавља под отежаним условима или на пословима у Војсци Србије на 
којима применом заштитних мера лице није могуће у потпуности заштити од 
штетних утицаја, радно време се скраћује сразмерно штетном утицају услова 
рада на њихово здравље и способност за службу, О ЧЕМУ ПРОЦЕНУ И 
МИШЉЕЊЕ ДАЈЕ МЕДИЦИНА РАДА НАДЛЕЖНЕ ВОЈНОЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ. 
 
Радом на радном односно формацијском месту са повећаним ризиком сматра 
се: нарочито тежак и напоран рад; рад под повећаним или смањеним 
атмосферским притиском; рад у води или влази; рад изложен јонизујућим 
зрачењима; рад у атмосфери загађеној отровним гасовима, отровном 
прашином и слично; рад са нагризајућим материјама; рад летачког особља; рад 
падобранаца; рад ронилаца; рад на бродовима и пловним објектима; рад на 
уклањању и уништавању неексплодираних убојних средстава; рад на 
спречавању и лечењу туберкулозе; рад на лечењу душевних болесника; рад у 
патолошко-анатомским просектурама. 
 
Скраћење радног времена не може износити више од 10 часова недељно. 
 
Професионално војно лице које има радно време, у смислу става 1. овог члана, 
има сва права као да ради са пуним радним временом.  
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Члан 104. 

 
Професионално војно лице има право на годишњи одмор за навршене, односно 
пуне године рада остварене у радном односу, и то: 
 
1) до 10 година - 25 радних дана; 
 
2) од 10 до 20 година - 27 радних дана; 
 
3) преко 20 година - 30 радних дана. 
 
Право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана, без обзира на 
навршене, односно пуне године рада остварене у радном односу, припада: 
 
1) инвалиду са 50 % и већим процентом неспособности за рад; 
1) ЛИЦУ КОЈЕМ ЈЕ УТВРЂЕН СТЕПЕН ИНВАЛИДИТЕТА ОД НАЈМАЊЕ 50%; 
 
2) лицу које обавља специфичну војну службу. 
 
При утврђивању дужине годишњег одмора, радна недеља рачуна се као пет 
радних дана. 
 
Годишњи одмор се може користити у два дела. 
ГОДИШЊИ ОДМОР МОЖ СЕ КОРИСТИРИ ЈЕДНОКРАТНО ИЛИ У ВИШЕ 
ДЕЛОВА. 
 
Професионално војно лице има право на дванаестину годишњег одмора 
(сразмеран део) за месец дана рада у календарској години, ако у календарској 
години у којој је примљено у службу и у календарској години у којој му престаје 
служба нема шест месеци непрекидног рада. 
 

Члан 106. 
 
Професионално војно лице има право на плаћено одсуство у трајању до седам 
радних дана у току календарске године због приватних послова (приликом 
склапања брака, приликом порођаја супруге ПРИЛИКОМ РОЂЕЊА, ОДНОСНО 
УСВОЈЕЊА ДЕТЕТА, смрти или теже болести члана уже породице, заштите и 
отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елементарном 
непогодом, селидбе сопственог домаћинства и у другим оправданим 
случајевима). 
 
Одсуство из става 1. овог члана може се одобрити више пута, с тим што се 
време проведено на том одсуству у трајању преко седам дана може одобрити, 
само због порођаја супруге ПРИЛИКОМ РОЂЕЊА, ОДНОСНО УСВОЈЕЊА 
ДЕТЕТА или смрти члана уже породице.  
 

Члан 107. 

 
Професионалном војном лицу може се одобрити неплаћено одсуство до 30 
дана у једној календарској години. 
 
Професионално војно лице које у вршењу службе обавља нарочито тешке и за 
здравље штетне послове, ОДНОСНО ПОСЛОВЕ НА КОЈИМА ЈЕ ИЗЛОЖЕНО 
ПОСЕБНИМ НАПОРИМА И ПОВЕЋАНИМ РИЗИЦИМА и лицу које врши 
специфичну војну службу, припада годишње до 30 радних дана плаћеног 
одсуства за опоравак. 
 
Професионално војно лице за нарочито залагање и успех у служби може се 
наградити одсуством до 10 радних дана у једној календарској години. 
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Професионалном војном лицу, које се по плану школовања уз рад школује или 
усавршава може се одобрити плаћено одсуство до 20 радних дана у току 
школовања, односно усавршавања. 
 
Професионалном војном лицу за сваки случај добровољног давања крви 
припада право на два дана плаћеног одсуства, изузимајући дан давања крви.  
 

Члан 110. 
 
Официру, односно подофициру престаје служба у Војсци Србије: 
 
1) ако му престане држављанство Републике Србије; 
2) ако се на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене 
службе утврди да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије; 
2) АКО ЈЕ НА НАЧИН ПРОПИСАН ЗАКОНОМ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ НАСТАО 
ПОТПУНИ ГУБИТАК СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ; 
 
3) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или седам 
радних дана са прекидима у току 12 месеци; 
 
3а) АКО СЕ НЕ ВРАТИ НА СЛУЖБУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА 
ПРЕСТАНКА РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ МУ ЈЕ ОДОБРЕНО МИРОВАЊЕ; 
 
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењен; 
4) АКО МУ ЈЕ ЗА ДВА ПОСЛЕДЊА ПЕРИОДА ОЦЕЊИВАЊА, У КОЈИМА СУ 
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ДА БУДЕ ОЦЕЊЕН, УТВРЂЕНА НЕПОВОЉНА ЦЕНА; 
 
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђен 
на дисциплинску казну губитак службе; 
 
6) на његов захтев; 
 
7) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који 
су од значаја за пријем;  
 
8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба 
психоактивних супстанци; 
 
9) по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и: 
 
 (1) 53 године живота - подофицир и официр до чина потпуковника; 
 (2) 54 године живота - официр чина пуковника; 
 (3) 55 година живота - официр чина бригадног генерала; 
 (4) 56 година живота - официр чина генерал-мајора; 
 (5) 57 година живота - официр чина генерал-потпуковника; 
 (6) 58 година живота - официр чина генерала; 
 
10) његовом смрћу. 
 
Изузетно од одредбе става 1. тачка 9. овог члана, официру, односно 
подофициру уз његову сагласност може се продужити служба у Војсци Србије 
до две године, А ОФИЦИРУ САНИТЕТСКЕ СЛУЖБЕ У ЗВАЊУ СПЕЦИЈАЛИСТЕ 
ИЛИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, ОФИЦИРУ У ЗВАЊУ НАСТАВНИКА – 
ДОКТОРА НАУКА НА СЛУЖБИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ ОДБРАНЕ И ОФИЦИРУ У 
НАУЧНОМ ЗВАЊУ ДО 65 ГОДИНА ЖИВОТА. 
 
Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на 
располагању проведе шест месеци ако је испунио услове за пензију или ако му 
се обезбеди запослење на неодређено време у својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије, односно државног службеника или намештеника.  
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Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на 
располагању проведе шест месеци и ако није испунио услове за пензију, ако му 
се обезбеди право на једнократну новчану накнаду у висини од 24 месечне 
бруто-плате коју би остварио у последњем месецу пре престанка службе. 
 
Изузетно од члана 76. став 1. овог закона, официру односно подофициру у 
служби на неодређено време који је навршио најмање 50 година живота 
НАЈМАЊЕ 45 ГОДИНА ЖИВОТА и провео непрекидних 20 година ефективне 
службе у Војсци Србије у својству професионалног војног лица, може престати 
служба по потреби службе с правом на старосну пензију, без стављања на 
располагање, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног 
за послове пензијског и инвалидског осигурања, испуњењем једног од следећих 
услова: 
 
1) ако је актом надлежног органа укинуто формацијско место или су промењени 
елементи формацијског места на којем је постављен, а нема другог 
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен; 
 
2) ако је актом надлежног старешине у складу са законом разрешен од 
дужности, а нема другог одговарајућег формацијског места на које би могао 
бити постављен; 
 
3) ако му је извршном пресудом војног дисциплинског суда изречена казна из 
члана 152. став 2. тач. 2), 3) и 5) овог закона, а нема другог одговарајућег 
формацијског места на које би могао бити постављен; 
 
4) ако је решењем НАЛАЗОМ, ОЦЕНОМ И МИШЉЕЊЕМ надлежне 
војнолекарске комисије утврђено да је неспособан за дужност коју обавља, а 
нема другог одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен 
у складу са преосталом способношћу за војну службу; 
 
5) ако по престанку разлога због којих је стављен у стање у служби на лечењу и 
боловању или због којих је удаљен од дужности нема другог одговарајућег 
формацијског места на које би могао бити постављен; 
 
6) ако је одлуком надлежног органа престала потреба за радом официра, 
односно подофицира распоређеног ван Војске Србије, а нема другог 
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен. 
 
Професионална војна служба престаје и официру, односно подофициру који је 
упућен на приправнички стаж ако до истека приправничког стажа не положи 
приправнички испит уз обавезу да надокнади трошкове школовања, односно 
стипендирања, у складу са овим законом. 
 

Члан 112. 
 
Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу на 
одређено време и професионалном војнику служба у Војсци Србије престаје 
истеком уговореног рока. 
 
Изузетно, лицу из става 1. овог члана рок за који је уговором засновало радни 
однос на одређено време продужава се до истека коришћења права на 
одсуство за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. 
 
Лицу из става 1. овог члана служба престаје и пре истека уговореног рока: 
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1) ако је на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене 
службе утврђено да је трајно неспособно за службу у Војсци Србије или да је 
неспособно за дужност за коју је примљено у службу на одређено време; 
 
2) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или седам 
радних дана са прекидима у току 12 месеци; 
 
3) ако је два пута узастопно неповољно оцењено; 
 
4) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који 
су од значаја за пријем;  
 
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђен 
на дисциплинску казну губитак службе; 
 
6) у случају организационих промена или укидања команде, јединице или 
установе Војске Србије у којој је на служби на одређено време; 
 
7) ако се утврди злоупотреба психоактивних супстанци; 
 
8) његовом смрћу. 
 
Лицу из става 1. овог члана служба у Војсци Србије може престати и по 
споразуму.  
 

Члан 119. 
 
Одредбе чл. 110. до 118. овог закона не примењују се за време ратног стања. 
 
Влада уређује престанак службе професионалног војног лица за време ратног 
стања, на предлог министра одбране. 
 
ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ СТАЊА ОФИЦИРУ, ОДНОСНО ПОДОФИЦИРУ ПРЕСТАЈЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА КАДА НАВРШИ 60 ГОДИНА ЖИВОТА И 40 
ГОДИНА СТАЖА ОСИГУРАЊА ИЛИ КАДА НАВРШИ 65 ГОДИНА ЖИВОТА. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНИКУ, БЕЗ ОБЗИРА НА ОСТВАРЕН СТАЖ 
ОСИГУРАЊА, ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА КАДА НАВРШИ 
55 ГОДИНА ЖИВОТА. 
 
ИЗУЗЕТНО, НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА, А ПО ОДЛУЦИ 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНИКУ КОЈИ НАВРШИ 55 
ГОДИНА ЖИВОТА СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА ПРЕСТАНАК ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ВОЈНЕ СЛУЖБЕ НА ПОЈЕДИНИМ ФОРМАЦИЈСКИМ МЕСТИМА ОДРЕЂЕНИХ 
СПЕЦИЈАЛНОСТИ, МОЖЕ СЕ ПРОДУЖИТИ ДО НАВРШЕНИХ 60 ГОДИНА 
ЖИВОТА. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА 
СЛУЖБА ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ СТАЊА: 
1) АКО МУ ПРЕСТАНЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
2) АКО ЈЕ НА НАЧИН ПРОПИСАН ЗАКОНОМ УТВРЂЕНО ДА ЈЕ НАСТАО 
ПОТПУНИ ГУБИТАК СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ; 
3) АКО ЈЕ ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА 
ОСУЂЕН НА ДИСЦИПЛИНСКУ КАЗНУ КОЈА ПОВЛАЧИ ГУБИТАК ВОЈНЕ 
СЛУЖБЕ, ОДНОСНО ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НАДЛЕЖНОГ 
КРИВИЧНОГ СУДА ОСУЂЕН НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ДУЖЕМ ОД 12 
МЕСЕЦИ; 
4) ЊЕГОВОМ СМРЋУ. 
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НА ПОСТУПАК ЗА ПРЕСТАНАК СЛУЖБЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНОГ ЛИЦА 
ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ СТАЊА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛ. 114-118. 
ОВОГ ЗАКОНА. 
 

Члан 120. 

 
Пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије врши се: 
 
1) јавним конкурсом; 
2) без јавног конкурса. 
 
Јавни конкурс расписује Министарство одбране у "Службеном гласнику 
Републике Србије" и неком од дневних јавних гласила које излази у целој 
Републици Србији, а оглас се доставља и организацији надлежној за 
запошљавање.  
 
ЈАВНИ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ У МАГАЗИНУ 
„ОДБРАНА”, НА ВЕБ-САЈТУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И У НЕКОМ ОД 
ДНЕВНИХ ЈАВНИХ ГЛАСИЛА КОЈЕ ИЗЛАЗИ НА ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ОГЛАС СЕ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОЈ ДИРЕКЦИЈИ 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ. 
 
Цивилна лица на служби у Војсци Србије примају се у службу без јавног 
конкурса, пријемом из другог државног органа, ЈАВНЕ УСТАНОВЕ И ДРУГЕ 
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, као стипендисти и у другим случајевима, под условима 
прописаним овим законом.  
 

Члан 120а 

 
У СВРХУ ПРИЈЕМА ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ БЕЗ 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ВОДИ СЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ. 
 

 ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ 
ПОДАТКЕ: ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА И ИМЕ КАНДИДАТА, ЈМБГ, 
ПОЛ, МЕСТО РОЂЕЊА (МЕСТО, ОПШТИНА, ДРЖАВА РОЂЕЊА), 
ПРЕБИВАЛИШТЕ (МЕСТО, ОПШТИНА), БОРАВИШТЕ (МЕСТО, ОПШТИНА), 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН, ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА КОНТАКТ (Е-МАИЛ), ВРСТА 
И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ЗАНИМАЊЕ – СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ, НАЗИВ 
ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, ПРОСЕК ОЦЕНА СА ЗАВРШЕНОГ 
ШКОЛОВАЊА, ПОДАТАК ДА ЛИ ПРИХВАТА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАНА НИЖА СТРУЧНА СПРЕМА ОД 
ОНЕ КОЈУ ПОСЕДУЈЕ, РАДНО ИСКУСТВО У ЗАНИМАЊУ – ЗВАЊУ, ДА ЛИ ЈЕ 
ЧЛАН ПОРОДИЦЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ПЕНЗИОНИСАНОГ, ПОГИНУЛОГ ИЛИ 
УМРЛОГ ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И 
ЖЕЉЕНО МЕСТО РАДА. 
 
 ПОДАЦИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЕВИДЕНТИРАЈУ СЕ НА 
ПОСЕБНОМ ОБРАСЦУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ЛИЦЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЗА 
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ. 
 
 ПРИКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРИКУПЉЕНИХ 
ПОДАТАКА ОБАВЉА СЕ У СКЛАДУ ЗА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 
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МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОВЛАСТИЋЕ ЛИЦА КОЈА ЋЕ ПРИКУПЉАТИ, 
ОБРАЂИВАТИ И КОРИСТИТИ ПОДАТКЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 
 

Члан 121. 

 
Министар одбране, на предлог начелника Генералштаба, одређује формацијска 
места на која се без јавног конкурса може примити цивилно лице на служби у 
Војсци Србије. 
 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОДРЕЂУЈЕ ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 
ОДБРАНЕ НА КОЈА СЕ БЕЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА МОЖЕ ПРИМИТИ ЦИВИЛНО 
ЛИЦЕ НА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, А НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА 
ГЕНЕРАЛШТАБА ОВА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА ОДРЕЂУЈЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 
 

Члан 123. 

 
Војни службеници који имају средње образовање у трајању од четири године, 
односно високо образовање дужни су да положе посебан стручни испит пред 
испитном комисијом коју образује министар одбране. 
 
Посебан стручни испит састоји се од општег и посебног дела. 
 

Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује програм, начин и поступак 
полагања посебног стручног испита, образац уверења о положеном посебном 
стручном испиту и износ накнаде за рад чланова комисије, ТРОШКОВЕ 
ПОНОВНОГ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА и уређује друга питања у вези са 
посебним стручним испитом. 
 
Обавезе полагања посебног стручног испита ослобођена су лица са положеним 
правосудним испитом, лица са положеним државним стручним испитом и лица 
са положеним стручним испитом за рад у другим органима ако програм тог 
испита одговара програму посебног стручног испита из става 3. овог члана, као 
и лица која су примљена у службу на одређено време. 
 

Члан 125. 

 
При избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци 
Србије, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан 
породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или 
умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и 
супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања. 
ПРИ ИЗБОРУ ЗА ПРИЈЕМ У СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ЦИВИЛНОГ ЛИЦА НА 
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ДОДАТНО СЕ ВРЕДНУЈЕ ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ 
КАНДИДАТ СУПРУЖНИК, ОДНОСНО ЧЛАН ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ПОГИНУЛОГ ИЛИ 
УМРЛОГ ОД ПОСЛЕДИЦА ПОВРЕДА ЗАДОБИЈЕНИХ У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕ У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ДЕТЕ ПАЛОГ БОРЦА, СУПРУЖНИК ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПРЕМЕШТЕНОГ ИЗ ЈЕДНОГ У ДРУГО МЕСТО 
СЛУЖБОВАЊА И СУПРУЖНИК ОДНОСНО ЧЛАН ПОРОДИЦЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНОГ ЛИЦА. 
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Члан 127. 

Влада утврђује основицу за обрачун плата цивилних лица на служби у Војсци 
Србије, сагласно одредбама члана 95. став 1. овог закона. 

Министар одбране, уз сагласност Владе, уређује коефицијенте цивилних лица 
на служби у Војсци Србије, критеријуме и поступак за њихово оцењивање и 
напредовање; плату и додатке на плату УВЕЋАЊА ПЛАТЕ; накнаде плате; 
рокове за исплату; новчане награде и помоћ; право на отпремнину због 
стицања права на пензију у складу са законом; накнаду путних и других 
трошкова и друга примања, сагласно одредбама овог закона које се односе на 
плате, накнаде и друга примања професионалних војних лица. 
 

Члан 129. 
 
Цивилном лицу на служби у Војсци Србије престаје служба без његове 
сагласности: 
 
1) ако на пробном раду не постигне одговарајуће резултате; 
2) ако одбије да ради на радном месту на које је распоређено, односно 
привремено упућено; 
3) ако је утврђено да нема способности за обављање послова радног места на 
које је распоређено, а не прихвати распоређивање на друго радно место или 
ако таквог радног места нема; 
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењено; 
4) АКО МУ ЈЕ ЗА ДВА ПОСЛЕДЊА ПЕРИОДА ОЦЕЊИВАЊА, У КОЈИМА СУ 
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ДА БУДЕ ОЦЕЊЕН, УТВРЂЕНА НЕПОВОЉНА ОЦЕНА; 
5) ако је неоправдано изостало са посла пет радних дана узастопно или седам 
радних дана са прекидима у току 12 месеци;  
6) ако се не врати на рад у року од 15 дана од престанка разлога за мировање 
радног односа; 
7) ако је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђено на 
дисциплинску казну губитак службе; 
8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба 
психоактивних супстанци; 
9) ако се укида радно место на које је распоређено или се смањује број 
извршилаца на једном радном месту; 
10) ако је при заснивању радног односа, односно након заснивања радног 
односа дало неистините податке или прећутало податке значајне за обављање 
послова ради којих је примљено у службу, односно распоређено на ново радно 
место; 
11) ако не положи стручни испит. 

 
Члан 131. 

 
Цивилном лицу на служби у Војсци Србије служба престаје по сили закона: 
 
1) ако је на начин прописан законом утврђено да је изгубило радну способност - 
даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне 
способности; 
 
2) кад наврши 65 година живота ако има најмање 15 година стажа осигурања; 
2) КАД НАВРШИ 65 ГОДИНА ЖИВОТА АКО ИМА НАЈМАЊЕ 15 ГОДИНА 
СТАЖА ОСИГУРАЊА, АКО СЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ И ЦИВИЛНО ЛИЦЕ НА 
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ НЕ СПОРАЗУМЕЈУ; 
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3) ако му је по правноснажној одлуци суда или другог органа забрањено да 
обавља послове свог радног места, а не може му се обезбедити друго радно 
место - даном достављања правноснажне одлуке; 
 
4) ако је правноснажно осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем 
од шест месеци; 
 
5) ако му је изречена мера безбедности или заштитна мера у трајању дужем од 
шест месеци и због тога мора да буде одсутно са рада - даном почетка примене 
те мере; 
 
6) његовом смрћу.  
 

Члан 133. 

 
Цивилно лице на служби у Војсци Србије коме служба престаје без његове 
сагласности или по потреби службе, изузев лица које остварује право на 
пензију и лица из члана 129. тач. 1, 3, 4, 5, 7. и 8. овог закона, има дужност и 
право да остане на раду 30 дана (отказни рок).  
 

Члан 134. 

 
На војне службенике и војне намештенике примењују се одредбе овог закона 
које се односе на професионална војна лица, и то: 
 
1) о обављању специфичне војне службе и службе под отежаним условима 
(члан 16); 
1а) о безбедносној провери (члан 39. тачка 8); 
2) о ношењу и употреби ватреног оружја (члан 47); 
3) о пријему страног одликовања и чланству у страном стручном удружењу или 
међународној организацији (члан 50); 
3а) о заступању (члан 71); 
3а) О ФОРМАЦИЈСКИМ МЕСТИМА И ЗАСТУПАЊУ (ЧЛАН 69. СТАВ 2. И ЧЛАН 
71) 
4) о привременом упућивању по потреби службе у другу јединицу, односно 
установу Војске Србије ради извршења одређених задатака, осим за лице чији 
делокруг захтева да се послови радног места обављају ван седишта јединице, 
односно установе Војске Србије - теренски рад (члан 72. ст. 5. и 6); 
 
4) О ПРИВРЕМЕНОМ УПУЋИВАЊУ ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ У ДРУГУ 
КОМАНДУ, ЈЕДИНИЦУ ИЛИ УСТАНОВУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО У ДРУГИ 
ДРЖАВНИ ОРГАН ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ РАДИ ИЗВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ 
ЗАДАТАКА, ОСИМ ЗА ЛИЦЕ ЧИЈИ ДЕЛОКРУГ ЗАХТЕВА ДА СЕ ПОСЛОВИ 
РАДНОГ МЕСТА ОБАВЉАЈУ ВАН СЕДИШТА КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ, 
ОДНОСНО УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ – ТЕРЕНСКИ РАД (ЧЛАН 72. СТ. 5. И 
6) 
5) о раду у структурама међународне организације или регионалне иницијативе 
(члан 72а); 
6) БРИСАНО - са 10/2015 

7) о удаљењу од дужности (чл. 77. и 78); 
7а) о плати (члан 81. став 1); 
7а) О ПЛАТИ (ЧЛАН 81); 
7б) о посебним условима под којима се врши служба (члан 83. ст. 1. и 2); 
7б) О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ СЛУЖБА (ЧЛАН 83); 
7в) О УВЕЋАНОЈ ПЛАТИ (ЧЛАН 84.)  
7г) О НАГРАДАМА И ЈУБИЛАРНИМ НАГРАДАМА (ЧЛАН 86); 
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8) о стипендији за време школовања или усавршавања у иностранству и плати 
и другим примањима за време службе у иностранству (члан 80. и члан 90. ст. 2. 
и 3); 
8) О СТИПЕНДИЈИ ЗА ВРЕМЕ ШКОЛОВАЊА ИЛИ УСАВРШАВАЊА У 
ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАТИ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗА ВРЕМЕ СЛУЖБЕ У 
ИНОСТРАНСТВУ (ЧЛАН 80. И ЧЛАН 90. СТ. 2. ДО 5); 
9) о накнади путних и других трошкова (чл. 92. и 93); 
10) о радном времену, одморима и одсуствима (чл. 96. до 107. и члан 109); 
11) о престанку службе у Војсци Србије по захтеву (члан 110. став 1. тачка 6); 
12) о заштитним мерама (чл. 179. до 184). 
 

Члан 141. 
 
Ако законом или прописом донетим на основу закона није одређена надлежност 
другог лица, за решавање о управним стварима у првом степену стварно је 
надлежан старешина команде, јединице или установе Војске Србије на 
положају команданта бригаде или старешина њему равног или вишег положаја. 
 
Начелник Генералштаба за решавање о управним стварима, у смислу става 1. 
овог члана, може одредити и старешину на положају команданта батаљона или 
старешину њему равног положаја. 
 НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ЗА РЕШАВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА 
МОЖЕ ОДРЕДИТИ И СТАРЕШИНУ НА ПОЛОЖАЈУ КОМАНДАНТА 
БАТАЉОНА, ЊЕМУ РАВНОГ ИЛИ ВИШЕГ ПОЛОЖАЈА. 
 
О жалби против решења старешине из ст. 1. и 2. овог члана решава старешина 
команде, јединице или установе Војске Србије непосредно претпостављен 
старешини који је донео првостепено решење. 
 
Жалба професионалног припадника Војске Србије против аката о премештају, 
постављењу, стављању на располагање и удаљењу од дужности не задржава 
њихово извршење. 
 

Члан 163. 

 
Стални састав војних дисциплинских судова чине: председници, секретари и 
записничари. 
 
У раду војних дисциплинских судова учествују и судије поротници, који се 
именују из редова официра, подофицира и војних службеника и намештеника, а 
које са листе именованих судија поротника одређују председници војних 
дисциплинских судова. 
 
Председници војних дисциплинских судова, судије Вишег војног дисциплинског 
суда и секретари војних дисциплинских судова морају бити официри правне 
службе са положеним правосудним испитом. 
 
ПРЕДСЕДНИЦИ ВОЈНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ СУДОВА И СЕКРЕТАРИ ВОЈНИХ 
ДИСЦИПЛИНСКИХ СУДОВА МОРАЈУ БИТИ ОФИЦИРИ ПРАВНЕ СЛУЖБЕ СА 
ПОЛОЖЕНИМ ПРАВОСУДНИМ ИСПИТОМ, А СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ ВИШЕГ 
ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА МОРАЈУ БИТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СА 
ПОЛОЖЕНИМ ПРАВОСУДНИМ ИСПИТОМ. 
 
Председници војних дисциплинских судова и секретари војних дисциплинских 
судова професионално обављају дужност.  
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АНАЛИЗA ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
Војска Србије је први пут уређена доношењем Закона о Војсци Србије 2007. 
године, након чега су током 2009. године вршене измене измене којима је 
уређен њен састав и организација, као и права, обавезе и oдговорности 
припадника Војске Србије, а изменама и допунама усвојеним почетком 2015. 
године отклоњене су нејасноће у одређеним појмовима и важећим решењима и 
обезбеђена ефикаснија примена Закона, као и усаглашавање са решењима из 
других закона. 
 
Основе за планирање и нормативно уређење Војске Србије утврђене су 
Уставом, Стратегијом одбране Републике Србије, Доктрином Војске Србије и 
Стратегијским прегледом одбране Републике Србије, на основу којих су донети 
и други системски закони: Закон о војној, радној и материјалној обавези којим је 
уређена материја извршавања војне обавезе и активни и резервни састав 
Војске Србије, Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије којим су 
уређени услови и начин упићивања припадника Војске Србије у 
мултинационалне операције, Закон о Војнобезбедносној и Војнообавештајној 
агенцији којим су уређене војне службе безбедности и Закон о ванредним 
ситуацијама којим су уређене надлежности Војске Србијеу пружању помоћи 
цивилним органима у ванредним ситуацијама, а истовремено су престали да 
важе савезни закони који су уређивали ову материју. 
 
 

Кључни проблеми, мере и циљ овог закона 

 
Кључни проблеми које треба решити Законом о изменама и допунама Закона о 
Војсци Србије су проблеми уочени у практичној примени Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15 и 88/15–УС) и 
усаглашавањa са променама у правном систему Републике Србије извршеним 
након ступања на снагу измена и допуна овог закона које су ступиле на снагу 
2015. године, отклањање уочених правних празнина и непрецизности у 
појединим решењима које стварају тешкоће у тумачењу одредаба закона, као и 
потреба прецизирања појединих овлашћења за доношење подзаконских аката 
за извршавање овог закона. 
 
Предложеним изменама и допунама додатно се прецизира шта се сматра 
службом у Војсци Србије, имајући у виду да послове државне управе у 
Министарству одбране, поред државних службеника и намештеника и 
професионалних војних лица обављају и цивилна лица на служби у Војсци 
Србије.  
 
Обезбеђује се повољнији положај професионалних војника, подофицира и официра 
на служби у Војсци Србије на одређено време, подизањем старосне границе до које 
се може обнављати уговор о раду, која за поједина формацијска места или 
одређене специјалности то представља испуњење услова за одлазак у пензију 
сходно прописима којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. 
 
Официрима и подофицирима се омогућава набавка кратког ватреног оружја и 
муниције преко Министарства одбране, а начин држања и располагања овим 
оружјем уредиће министар одбране. Истовремено се прописује саржај и ствара 
основ за вођење евиденције о поднетим захтевима и издатим дозволама за 
набављање, држање и ношење овог оружја држај. 
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Врш се усаглашавање законских решења са одредбама новог Закона о 
полицији, имајући у виду да службена лица Војне полиције у поступању према 
запосленима у Министарству одбране и припадницима Војске Србије имају 
обавезе и овлашћења у складу са законом којим се уређује полиција и 
прописима донетим на основу тог закона, било је неопходно да се 
усаглашавањем наведених одредби омогући овлашћеним службеним лицима 
Војне полиције да примењују полицијске мере и радње. 
 
Како би се отклонио пропуст уочен у пракси, предложена је којом је и цивилним 
лицима на служби у Војсци Србије омогућено да заступају, односно да буду 
постављења на формацијским местима професионалних војних лица у 
Министарству одбране, а то право омогућено је официрима и подофицирима 
који убудуће могу бити постављена на формацијским местима, односно 
заступати цивилна лице на служби у Војсци Србије, као и државне службенике 
или намештенике на њиховим радним местима.  
 
Предложеним допунама прописује се ново стање у служби официра и 
подофицира - стање мировања, чиме се омогућава разрешавање од дужности 
лица по чијем је захтеву донето решење о мировању и попуњавање 
упражњеног формацијскг места постављањем другог лица. 
 
Такође, ствара се могућност упућивања , по потреби службе, професионалних 
припадника Војске Србије у други државни орган или правно лице, могућност 
њиховог ангажовања у структурама међународних организација и регионалних 
иницијатива без закљученог међународног уговора, као и могућност упућивања 
на рад у иностранство ради извршавања обавеза по основу (комерцијалних) 
уговора закључених између домаћег и иностраног правног лица.  
 
Официрима санитетске службе, официрима у звању наставника на служби на 
Универзитету одбране и официрима у научном звању омогућава се продужење 
службе у Војсци Србије до испуњења услова за одлазак у пензију у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, са циљем да њихова 
стручна знања допринесу усавршавању млађих лекара, односно млађих 
наставника, као и континуитету у квалитету пружања здравствене заштите, 
односно реализације наставе и научних пројеката. 
 
Прецизније се уређује школовање и усавршавање професионалних припадника 
Војске Србије, дефинисањем појма школовања уз рад и уређивањем статуса 
лица која су упућена на школовање, односно усавршавање, њихове обавезе по 
завршетку школовања, а ствара се основ за распоређивање официра и 
подофицира у току службе из једне организационе јединице у другу због 
постављења на друге дужности, при чему се не мења место службовања. 
 
Предложеним изменама и допунама врши се усаглашавање са одредбама закона 
којим се уређују плате и друга новчана примања у јавном сектору 
 
Утврђују се разлози и услови за престанак службе професионалних војних лица 
за време ратног стања. 
 
Проширује се круг лица која могу бити судије поротници Вишег војног 
дисциплинског суда, односно поред професионалних војних лица то могу бити и 
цивилна лица на служби Војсци Србије са завршеним правним факултетом и 
положеним правосудним испитом. 
 
Циљ који треба постићи доношењем овог закона је ефикасније руковођење и 
обезбеђивање ефикасног функционисања Војске Србије, уз истовремено 
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стварање услова за побољшање положаја професионалних припадника Војске 
Србије. 
 
 

На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону 

 
Решења предвиђена у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Војсци 
Србије утицаће на Војску Србије у целини и на поједине њене делове у погледу 
прецизнијег одређивања надлежности у руковођењу и командовању; 
обезбеђивању одговарајуће кадровске структуре, ефикасности поступања и 
дефинисања овлашћења службених лица Војне полиције. Предложене измене 
и допуне утицаће на припаднике Војске Србије у погледу њиховог положаја, 
права и обавеза. Одредбе овог закона имаће ефекте на статус 
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; упућивање на школовање, а нараочито када су у 
питању професионални војници, огицири и подофицири са којима су закључени 
уговори о раду на одређено вереме.  
 
 

Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди  
 
Спровођење закона неће створити додатне трошкове за грађане, привредна 
друштва, друга правна лица и предузетнике.  
 
 

Да ли су позитивне последице доношења Закона  
такве да оправдавају трошкове које ће он створити 

 
Позитивне последице доношења овог закона су такве да се обезбеђује 
ефикасније функционисање, командовање и руковођење Војском Србије, 
усклађивање прилива и одлива кадра у Војсци Србије и обезбеђивање 
одговарајуће кадровске структуре која је способна да изврши све мисије и задатке 
Војске Србије, при чему то неће довести до стварања трошкова у буџету у 
наредном периоду. 
 

Да ли се Законом подржава стварање нових  
привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција 

 

Предмет овог закона није уређивање делатности привредних субјеката и не 
подржава се стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна 
конкуренција.  

 
 
 
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 

 
У интерној процедури припреме Предлога закона учествовале су све 
организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, током које су 
размотрене све писмено достављене примедбе и предлози, од којих је значајан 
број уважен и инкорпориран у текст Предлога закона.  
 
Спроведена је јавна расправа у оквиру које су одржана три округла стола у 
Новом Саду, Нишу и Београду. Размотрене све писане примедбе и предлози 
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који су Министарству одбране достављени у току јавне расправе, као и усмене 
примедбе и сугестије изнете на округлим столовима, а примедбе које су 
прихваћене унете су у текст Предлога закона. 
 
 

Које ће се мере током примене Закона предузети 
да би се остварило оно што се Законом предвиђа 

 

 
Ради спровођења овог закона извршиће се потребно усаглашавање појединих 
подзаконских прописа који су донети ради извршења Закона о Војсци Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15 и 88/15–УС), 
а потребно је донети: 

- Правилник о начину и поступку истраживања, развоја производње, 
промета и набавке наоружања и војне опреме;  

- Правилник о начину држања и располагања оружјем које су официри и 
подофицири Војске Србије добили на поклон, као награду за резултате 
постигнуте у служби или набавили преко Министарства одбране; 
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И З Ј А В А 
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

   
    Обрађивач: Министарство одбране 
  
2. Назив прописа 
 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
 
THE DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE ARMY LAW ARMY OF SERBIA 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава 
чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране 
("Службени гласник РС", број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа 

/ 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 

Споразума  
/ 

в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе 
Споразума  

/ 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произилазе из наведене одредбе Споразума  
 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ.  

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

/ 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

/ 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 
/ 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
/ 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

/ 
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 

материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући 
секундарни извори права Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом 
случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим 
прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске 
уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева 
који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза 
из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе 
директиве). 

 

НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 

на српски језик? 
/ 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
/ 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености. 

/ 
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