
ПРЕДЛОГ 
 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ 

Члан 1. 
У Закону о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – 

др. закон и 104/09 – др. закон), у члану 2. став 5. брише се. 

Члан 2. 
У члану 4. тачка 1) мења се и гласи: 
„1) систем одбране Републике Србије је део система националне 

безбедности који представља јединствену, нормативно, структурно и 
функционално уређену целину, чији је циљ заштита суверености, независности, 
територијалне целовитости и безбедности Републике Србије од свих облика 
спољњег и унутрашњег угрожавања у миру, ванредном стању и рату;” 

После тачке 1) додају се тач. 1а) и 1б), које гласе: 

„1а) одбрана Републике Србије је функција државе којом се обезбеђује 
сувереност, независност, територијална целовитост и безбедност Републике 
Србије; одбрана Републике Србије обухвата војну и цивилну одбрану; 

1б) субјекти система одбране су: грађани, државни органи, органи 
аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна 
друштва, друга правна лица, предузетници и Војска Србије;” 

Тач. 3) и 4) мењају се и гласе: 
„3) вojнa oдбрaнa je део одбране Републике Србије који обухвата скуп 

мера и активности усмерених нa припрeмe зa oдбрaну и одбрaну Републике 
Србије употребом Војске Србије;  

4) цивилна одбрана је део одбране Републике Србије који обухвата 
скуп мера и активности усмерених нa: припрeмe зa oдбрaну и одбрaну 
Републике Србије невојним средствима; обезбеђивање успешног 
функционисања државних органа, органа аутономних покрајина и јединица 
локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица, заштите и 
спасавања и обезбеђења услова за живот и рад грађана и задовољења 
потреба снага одбране у ванредном и ратном стању;” 

После тачке 13) додају се тач. 13а) и 13б), које гласе: 
„13а) војно постројење је једна или више технолошких линија, погона 

или производних целина у оквиру командe, јединицe и установe Војске Србије, 
војнe јединицe и војнe установe којa je организационо и функционално везана 
за Министарство одбране и привреднoг друштва којe je у складу са законом 
регистрованo за производњу наоружања и војне опреме чији је оснивач 
Република Србија, односно којe у целини или делимично послујe капиталом у 
државној својини, у складу са законом и оснивачким актом;  

13б) војно складиште је складиште сировина, енергената или готових 
производа које користи команда, јединица и установа Војске Србије, војна 
јединица и војна установа која је организационо и функционално везана за 
Министарство одбране или привредно друштво које је у складу са законом 
регистровано за производњу наоружања и војне опреме чији је оснивач 
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Република Србија, односно које у целини или делимично послујe капиталом у 
државној својини, у складу са законом и оснивачким актом;” 

Тачка 16) мења се и гласи: 
„16) Доктрина Војске Србије је основни доктринарни документ у којем 

се дефинишу општа опредељења о војној делатности, организовању, припремама, 
употреби и обезбеђењу Војске Србије у миру, ванредном и ратном стању, у 
складу са Уставом и Стратегијом одбране Републике Србије и представља 
оквир за израду нижих доктринарних докумената;”  

После тачке 16) додаје се тачка 16а), која гласи: 
„16а) доктринарна документа нижег нивоа су доктрине на 

оперативном нивоу командовања, функционалне доктрине, правила, упутства и 
друга документа којима се разрађују садржаји Доктрине Војске Србије;” 

Тачка 17) мења се и гласи:  
„17) Дугорочни план развоја система одбране Републике Србије је 

документ планирања одбране у којем се утврђују дугорочни циљеви и 
приоритети развоја система одбране, будуће способности система одбране, 
садржај и динамика развоја система одбране, финансирање система одбране и 
друга питања од значаја за функционисање и развој система одбране;” 

После тачке 17) додају се тач. 17а) и 17б), које гласе: 
„17а) Средњорочни план и програм развоја система одбране je 

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

17б) планирање одбране је функција управљања системом одбране 
чијом реализацијом се одређују циљеви у области одбране и начини 
остваривања тих циљева; планирање одбране се реализује израдом 
стратегијско-доктринарних докумената, планирањем развоја и планирањем 
употребе снага;”  

Тачка 18) мења се и гласи: 

„18) Стратегијски преглед одбране Републике Србије је документ 
планирања одбране у којем се даје преглед стања одбрамбених способности и 
достигнутог степена развоја система одбране, утврђују потребне способности, 
стратешка опредељења и приоритети развоја система одбране, као и друга 
питања од значаја за функционисање и развој система одбране;” 

После тачке 23) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 
24), која гласи: 

„24) стандард одбране Републике Србије (СОРС) је документ који 
се доноси у прописаном поступку за специфичне потребе одбране и садржи 
техничке спецификације или критеријуме којима се обезбеђује да материјали, 
производи, процеси или услуге одговарају намени.”  

Члан 3. 
Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

Документи планирања одбране су: стратегијско-доктринарни документи, 
документи планирања развоја и документи планирања употребе снага. 
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Основни стратегијско-доктринарни документи су: Стратегија националне 
безбедности Републике Србије, Стратегија одбране Републике Србије и 
Доктрина Војске Србије. 

Основни документи планирања развоја су: Дугорочни план развоја 
система одбране Републике Србије, Стратегијски преглед одбране Републике 
Србије и Средњорочни план и програм развоја система одбране. 

Основни документи планирања употребе снага су План одбране 
Републике Србије и План употребе Војске Србије као његов саставни део.” 

Члан 4. 
У члану 11. став 2. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) даје сагласност на нацрт основних докумената планирања развоја;” 

Тачка 3) мења се и гласи:  

„3) усваја Доктрину Војске Србије, на основу предлога министра одбране 
и даје сагласност на нацрт осталих основних стратегијско-доктринарних 
докумената;” 

Тач. 5), 9) и 12) бришу се. 

Члан 5. 
У члану 12. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) усваја Процену војних и невојних изазова, ризика и претњи по 
безбедност земље, на предлог министра одбране;” 

После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи: 

„2а) доноси акционе планове за спровођење Стратегије националне 
безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије;” 

Тач. 3, 7) и 10) мењају се и гласе: 

„3) усваја Стратегијски преглед одбране Републике Србије и 
Средњорочни план и програм развоја система одбране, на предлог министра 
одбране; 

7) доноси Смернице за израду Плана одбране Републике Србије, на 
предлог министра одбране; 

10) прописује мере приправности субјеката система одбране у ратном 
и ванредном стању, осим приправности Војске Србије;” 

Тачка 12) брише се. 

Тач. 15), 23) и 24) мењају се и гласе: 

„15) одређује врсте инвестиционих објеката и просторних и 
урбанистичких планова од значаја за одбрану и ближе уређује начин и поступак 
постављања захтева и обавештавања  надлежних органа за припремање, 
доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова и обавеза 
инвеститора објеката од значаја за одбрану при пројектовању, изградњи и 
реконструкцији тих објеката по којима су дужни да поступају у складу са 
законом; 

23) предузима мере за стварање, употребу, коришћење, обнављање 
и размештај резерви за потребе одбране и обезбеђује средства за 
финансирање посебних задатака у одбрани у ратном и ванредном стању, на 
основу предлога ресорних министарстава; 
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24) одлучује о броју и распореду изасланстава одбране Републике 
Србије и војних представништава Републике Србије у иностранству, на предлог 
министра одбране;” 

Тачка 25) брише се. 

Члан 6. 
У члану 14. став 2. мења се и гласи: 

„Министарство одбране обавља послове који се односе на: 

1) израду предлога Процене војних и невојних изазова, ризика и претњи 
по безбедност земље; 

2) израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике 
Србије, Стратегије одбране Републике Србије и Дугорочног плана 
развоја система одбране Републике Србије и усвајање документа за 
њихову разраду; 

3) израду предлога акционих планова за спровођење Стратегије 
националне безбедности Републике Србије и Стратегије одбране 
Републике Србије; 

4) предлагање Доктрине Војске Србије; 

5) израду предлога Стратегијског прегледа одбране Републике Србије; 

6) израду Средњорочног плана и програма развоја система одбране;   

7) израду предлога годишњег извештаја Владе о стању припрема за 
одбрану;  

8) израду нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске 
Србије, здравствене заштите и здравственог осигурања војних 
осигураника, војног образовања, производње наоружања и војне 
опреме и друго; 

9) израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области 
одбране и војне сарадње и закључивање административних уговора 
за њихово извршавање; 

10) израду платформи за вођење преговора и закључивање 
међународних уговора у области одбране и војне сарадње и њихово 
извршавање; 

11) закључивање међународних уговора о сарадњи с министарствима и 
оружаним снагама других држава и закључивање административних 
уговора за њихово извршавање (протоколи, меморандуми и др.); 

12) планирање и остваривање међународне сарадње у области одбране и 
војне сарадње; 

13) припремање Смерница за израду Плана одбране Републике Србије; 

14) припремање и доношење Упутства о јединственој методологији за 
израду планова одбране и мерама безбедности у изради планова 
одбране у складу с одлуком и Смерницама за израду Плана одбране 
Републике Србије;   

15) израду аката и планских докумената на основу којих се припремају, 
израђују и усклађују планови одбране којима се планирају мере и 
радње за рад грађана, државних органа, привредних друштава, 
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других правних лица и предузетника и за употребу Војске Србије и 
других снага одбране у ратном и ванредном стању; 

16) контролу припрема за одбрану и давање претходне сагласности на 
предлоге планова одбране које израђују и припремају носиоци 
обавезе планирања и њихову усаглашеност с плановима развоја 
система одбране и усаглашеност с плановима које израђује, 
припрема и доноси Војска Србије; 

17) планирање, припремање и контролу спровођења мобилизације за 
извршавање задатака у ратном и ванредном стању, у складу са 
законом и одлукама надлежних органа; 

18) извршавање војне обавезе и њено усклађивање са извршавањем 
радне и материјалне обавезе у складу с посебним законом; 

19) одређивање програма обуке и уређивање начина и поступка 
планирања и спровођења планова обуке грађана преко надлежних 
територијалних органа Министарства одбране, у сарадњи са 
Генералштабом Војске Србије; 

20) планирање и организовање цивилно-војних односа у извршавању 
заједничких послова у области одбране и безбедности; 

21) уређивање организације, задатака, начина и посебних услова вршења 
спортске, музејске, архивске, издавачко-информативне, библиотечкo-
информационе, музичке и филмске делатности и других делатности 
за потребе Министарства одбране и Војске Србије под условима 
прописаним посебним законом којим се уређују ове делатности;  

22) уређивање начина вредновања, чувања и развијања војних 
традиција у Министарству одбране и Војсци Србије (војни ветерани, 
заштита спомен-обележја у војним објектима и спомен-собе) и 
начина сарадње са удружењима која негују традиције 
ослободилачких ратова Србије;   

23) уређивање система селекције, класификације, каријерног вођења и 
саветовања и психолошке делатности у складу са законом; 

24) организовање, модернизацију и унапређење телекомуникационо-
информатичког обезбеђења и средстава посебне намене за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије и криптозаштите за потребе 
Мини-старства одбране и Војске Србије и других државних органа; 

25) уређивање начина и поступка усклађивања телекомуникационо-  
информатичког обезбеђења, телекомуникационих и рачунарских мрежа 
и средстава с потребама одбране под условима прописаним посебним 
законом; 

26) прописивање начина и посебних услова и поступака за уређење и 
припрему територије и акваторије за потребе одбране;  

27) одређивање и прописивање заштитних зона око војних комплекса, 
војних објеката и објеката војне инфраструктуре и мера њихове 
заштите, обеле-жавања и овлашћења за приступ тим објектима; 

28) уређивање начина и поступка истраживања, развоја, производње и 
промета наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије; 

29) опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране, 
спровођење поступка набавки у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке и материјално обезбеђивање Војске Србије; 
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30) планирање, управљање, контролу и спровођење безбедносно-
обавештајних послова од значаја за одбрану у складу са законом;  

31) планирање и организовање школовања и усавршавања за рад на 
пословима одбране и безбедности земље и надзор над радом војних 
школа у складу с посебним законом;  

32) развој војног образовања и војне научноистраживачке делатности од 
значаја за одбрану и Војску Србије и уређивање начина и поступка за 
њихово усклађивање с општим системом образовања и 
научноистраживачке делатности у Републици Србији под условима 
прописаним законом којим се уређују ове делатности; 

33) организовање, планирање, спровођење и развој научноистраживачке и 
инвентивне делатности од значаја за одбрану;  

34) статусна и друга питања припадника Војске Србије у складу са 
законом; 

35) доношење аката о организацији команди, јединица и установа Војске 
Србије и аката о организацији војних јединица и војних установа које 
су организационо и функционално везане за Министарство одбране;   

36) образовање и организовање финансијске службе у Министарству 
одбране, командама, јединицама и установама Војске Србије и 
војним јединицама и војним установама које су организационо и 
функционално везане за Министарство одбране у складу с 
прописима о буџетском систему;  

37) образовање и укидање изасланстава одбране и војних 
представништава, у складу с одлуком Владе о броју и распореду 
изасланстава одбране и војних представништава Републике Србије у 
иностранству; 

38) организовање и унапређење информационог система у области 
материјалног и финансијског пословања за потребе финансијског 
извештавања, сагласно усвојеним стандардима; 

39) уређивање начина и поступка планирања, програмирања, буџетирања и 
извршења у Министарству одбране и Војсци Србије; 

40) планирање, организовање, извршење и контролу материјалног и 
финансијског пословања; 

41) планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката, као и 
инвестиционо одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 

42) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање 
непокретних ствари за војне потребе, стамбених зграда, станова, 
гаража, пословног простора за потребе Министарства одбране и Војске 
Србије и објеката за привремени смештај професионалних припадника 
Војске Србије и запослених у Министарству одбране; 

43) прописивање начина и поступка пописа непокретности за посебне 
намене које користе Министарство одбране и Војска Србије и вођење 
војног катастра под условима прописаним законом којим се уређује 
државни премер и катастар; 

44) надзор и управљање над привредним друштвима регистрованим за 
производњу наоружања и војне опреме чији је оснивач Република 
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Србија односно која послују капиталом у већинском државном 
власништву у складу са законом и актом оснивача;  

45) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање 
непокретних и покретних ствари за репрезентативне потребе 
Министарства одбране и Војске Србије у земљи и иностранству; 

46) уређивање начина и поступка планирања, организовања, 
спровођења и контроле безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине и заштите од пожара и експлозија у Министарству 
одбране и Војсци Србије под условима прописаним законима којима 
се уређују ове делатности; 

47) уређивање начина и поступка планирања, организовања, 
спровођења и контроле заштите животиња и здравствени надзор над 
производњом и прометом намирница и предмета опште употребе у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 

48) прописивање начина и поступка планирања, организовања, 
спровођења и контроле метролошке делатности за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије под условима прописаним 
законом којим се уређује метролошка делатност и међународним 
прописима и стандардима; 

49) прописивање начина и поступка планирања, организовања, 
спровођења и контроле послова стандардизације (оперативна, 
материјална и админитративна), типизације и унификације производа 
и услуга, објеката и уређаја за потребе одбране и Војске Србије и 
издавања сагласности под условима прописаним посебним законом 
којим се уређује стандардизација и закљученим међународним 
уговорима;   

50) прописивање начина и поступка организовања послова израде 
номенклатуре и кодификације ствари за посебне намене које користе 
Министарство одбране и Војска Србије; 

51) уређивање поступка за оцењивање усаглашености у истраживању, 
развоју и производњи наоружања и војне опреме, извођењу радова и 
вршењу услуга за потребе Министарства одбране и Војске Србије 
под условима прописаним посебним законом којим се уређује ова 
делатност и прихваћеним међународним прописима, стандардима 
одбране и сродним документима;  

52) доношење стандарда одбране Републике Србије (СОРС), прописа о 
квалитету производа и сродних докумената, метролошких услова и 
упутстава за преглед мерне опреме у области одбране; 

53) прописивање начина одређивања тактичких и техничких носилаца за 
наоружање и војну опрему и остала средства у Министарству 
одбране и  Војсци Србије; 

54) сарадњу с осталим министарствима и другим органима државне 
управе, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне 
самоуправе у припремању и спровођењу планова одбране и 
извршавању задатака у одбрани; 

55) организацију, преношење и спровођење мера приправности, 
мобилизације и попуне државних органа, органа јединица локалне 
самоуправе, привредних друштава, других правних лица и 
предузетника; 
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56) заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним 
саобраћајем за потребе одбране под условима прописаним законом 
којим се уређује ваздушни саобраћај; 

57) заједнички цивилно-војни систем управљања унутрашњим пловним 
путевима и ратним режимом пловидбе под условима прописаним 
законом којим се уређује унутрашња пловидба; 

58) доношење аката о оснивању војноздравствених установа примарног, 
секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите;  

59) друге послове одређене законом.” 

Члан 7. 
Члан 14а мења се и гласи: 

„Члан 14а 

Министарство одбране има свој знак и друга обележја. 

Изглед и начин коришћења знака и других обележја, означавање и друге 
елементе визуелног идентитета Министарства одбране уређује Влада, на 
предлог министра одбране. 

Забрањено је истицање и ношење знака и других обележја из става 1. овог 
члана на начин којим би се нарушио углед Министарства одбране.” 

Члан 8. 
У члану 15. став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) израду доктринарних докумената;” 

После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи: 

„5а) геотопографско обезбеђење и израду геотопографског материјала 
за потребе одбране и других корисника ван система одбране;” 

Члан 9. 
Назив члана 16. и члан 16. мењају се и гласе: 

„Послови инспекцијског надзора у области одбране 

Члан 16. 

Министарство одбране обавља послове инспекцијског надзора у вези са 
извршавањем закона у области одбране и од значаја за одбрану и Војску 
Србије, прописа донетих на основу тих закона, планова и мера државних 
органа, организација и Војске Србије, као и друге послове одређене овим 
законом, а који се односе на: 

1) припремe за одбрану; 

2) спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране; 

3) инспекцијски надзор над оперативним и функционалним способностима 
команди, јединица и установа Војске Србије, по одобрењу или налогу 
председника Републике; 

4) инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се 
уређују: рад Министарства одбране и Војске Србије; радни односи 
професионалних припадника Војске Србије у Војсци Србије и 
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распоређених у Министарство одбране; општи управни поступак и 
посебни управни поступци;  

5) инспекцијски надзор над организацијом телекомуникационо-
информатичког обезбеђења, криптозаштите и других облика заштите 
информација у Министарству одбране и Војсци Србије; 

6) инспекцијски надзор материјалног и финансијског пословања и 
наменског и законитог коришћења средстава корисника у 
Министарству одбране и Војсци Србије;   

7) инспекцијски надзор над применом закона, других прописа, 
стандарда одбране и техничких захтева за производе у области 
грађевинске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;   

8) инспекцији надзор над применом прописа о: безбедности и здрављу 
на раду; забрани дискриминације; равноправности полова; заштити 
од злостављања на раду; заштити од изложености запослених 
дуванском диму на радном месту и у радној околини; заштити 
животне средине; заштити од пожара и експлозија; заштити 
животиња, намирница и предмета опште употребе у Министарству 
одбране и Војсци Србије (ветеринарска заштита); заштити и 
безбедности у метролошкој делатности;   

9) инспекцијски надзор над применом прописа о заштити животне 
средине у војним постројењима и војним складиштима; 

10) инспекцијски надзор над применом прописа којима је уређена 
здравствена заштита војних осигураника и рад војноздравствених 
установа;  

11) друге послове одређене посебним законом или на захтев надлежног 
органа. 

Послове из става 1. овог члана врши Инспекторат одбране, у складу с 
овим законом и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски 
надзор.” 

Члан 10. 
Члан 17. мења се и гласи: 

„Члан 17. 

У вршењу послова инспекцијског надзора из члана 16. овог закона, 
инспектор и друго лице овлашћено за обављање послова инспекцијског 
надзора има право и дужност да: 

1) врши проверу спровођења одлука и аката органа управљања 
системом одбране; 

2) врши увид у документа која се односе на припреме снага одбране за 
одбрану; 

3) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу 
документацију; 

4) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, 
предмете и робу; 

5) узима изјаве и по потреби писана изјашњења од руководиоца и 
службених лица надзираног органа о чињеницама и подацима 
значајним за потпуно утврђивање чињеничног стања; 
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6) захтева да се доставе извештаји, подаци, акти и друга документација 
и одреди примерен рок за достављање; 

7) захтева достављање, узме или задржи општи или појединачни акт 
надзираног органа који је предмет инспекцијског надзора, а чија 
тачност се у случају да се не ради о оригиналу акта потврђује 
потписом руководиоца и печатом надзираног органа; 

8) наложи отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или 
у спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из 
Плана одбране Републике Србије и појединачних планова; 

9) наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и 
плановима одбране до доношења одлуке надлежног органа; 

10) изда налоге, односно забране у складу са законом; 

11) наложи командама, јединицама и установама Војске Србије и 
органима државне управе и осталим носиоцима планирања да 
поднесу извештај о стању својих одбрамбених припрема; 

12) наложи обустављање радњи којима се директно угрожава или 
доводи у опасност живот и здравље људи или имовина до доношења 
одлуке надлежног органа; 

13) изврши ванредни надзор одмах по сазнању за сваку смртну, тешку 
или колективну повреду на раду и опасну појаву која би могла да 
угрози безбедност и здравље на раду, као и приликом избијања пожара 
или експлозија и утврди узроке тих догађаја о чему саставља 
записник са налазом и оценом о узроцима догађаја и налаже мере 
које се без одлагања морају предузети;  

14) пружа стручну помоћ надзираном органу; 

15) подноси предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне и 
кривичне одговорности и одговорности за привредни преступ, у 
складу са законом; 

16) предузима друге мере и радње за које је законом и другим прописом 
овлашћен; 

17) наложи отклањање утврђене повреде закона и других прописа; 

18) обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на 
основу закона. 

Налози инспектора и других лица овлашћених за обављање послова 
инспекцијског надзора су обавезујући.” 

Члан 11. 
После члана 17. додаје се члан 17а, који гласи: 

„Члан 17а 

Инспектор и другo лицe овлашћенo за обављање послова инспекцијског 
надзора су самостални у раду у границама овлашћења утврђених законом и 
другим прописима. 

Инспекторат одбране извештава министра одбране о појавама битнијег 
нарушавања самосталности и незаконитог утицаја на рад инспектора и других 
лица овлашћених за обављање послова инспекцијског надзора. 
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Инспектор и другo лицe овлашћенo за обављање послова инспекцијског 
надзора посебно су одговорни: 

1) ако у вршењу инспекцијског надзора не предузму, не предложе или 
не одреде мере или радње за које су овлашћени; 

2) ако у вршењу инспекцијског надзора не предложе или не покрену 
поступак утврђен одредбама овог закона и посебних закона; 

3) ако у вршењу инспекцијског надзора прекораче границе свог 
овлашћења.” 

Члан 12. 
У члану 18. став 1. мења се и гласи: 

„Члан 18. 

Министар одбране прописује елементе и критеријуме за оцену: стања, 
оперативних и функционалних способности Војске Србије; рада војних јединица 
и војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране; стања метролошке делатности у Војсци Србије; стања безбедности и 
здравља на раду, заштите од пожара и експлозије; заштите животне средине; 
заштите добробити животиња; материјалног и финансијског пословања команди, 
јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране и војних јединица и 
војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране, у складу са законом.” 

Члан 13. 
Назив члана 20. и члан 20. мењају се и гласе: 

„Безбедносно-обавештајни послови од значаја за одбрану 

Члан 20. 

Безбедносно-обавештајни послови од значаја за одбрану су 
безбедносни послови, контраобавештајни послови, обавештајни послови и 
војнополицијски послови који се обављају у складу са посебним законима.” 

Члан 14. 
После члана 21. додају назив члана и члан 21а, који гласе:  

„Управљање саобраћајем на унутрашњим пловним путевима 
за потребе одбране 

Члан 21а 

Заједнички цивилно-војни систем управљања саобраћајем на 
унутрашњим пловним путевима за потребе одбране обухвата: 

1) управљање водним путевима и организовање праћења бродова у 
координацији с другим надлежним органима и организацијама; 

2) организовање контроле и заштите водних путева; 

3) учешће у припреми и организовању система трагања и спасавања; 

4) интероперабилност у систему комуникације, навигације и извиђања 
водног пута;  
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5) организовање службе трагања и спасавања људства и покретних 
средстава Војске Србије на унутрашњим пловним путевима; 

6) организовање система за управљање водним саобраћајем у ратном 
и ванредном стању, сагласно Плану употребе Војске Србије; 

7) давање сагласности надлежном органу за изградњу објеката у 
захвату водних путева; 

8) предлагање прописа и других докумената у складу с прописима о 
пловидби на унутрашњим пловним путевима;  

9) обављање других послова из области управљања водним 
саобраћајем за потребе одбране.    

Начин, правила и процедуре за обављање саобраћаја на унутрашњим 
пловним путевима из надлежности Министарства одбране и Војске Србије војним 
пловилима и ратни режим пловидбе ближе уређује министар одбране под 
условима прописаним законом којим се уређује унутрашња пловидба.” 

Члан 15. 
После члана 23. додају се назив члана и члан 23а, који гласе: 

„Евиденције о настрадалим и несталим лицима у оружаним 
сукобима 

Члан 23а 

У Министарству одбране води се евиденција о погинулим, несталим, 
рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије за период од 1991. до 19. 
маја 1992. године и евиденција о несталим и погинулим припадницима Војске 
Југославије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија 1998. и 1999. 
године, ради издавања исправа у вези с остваривањем права по основу учешћа 
у оружаним сукобима и борбеним дејствима на подручју бивше Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Југославије 
физичким лицима и органима државне управе који решавају о правима по 
основу учешћа у оружаним снагама и борбеним дејствима. 

Евиденције из става 1. овог члана садрже: име и презиме, дан, месец, 
годину и место рођења, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), 
пребивалиште, статус (идентификација), националност, чин, стање, место 
стања, датум стања, опис стања, тип установе у којој је лице лечено, порекло 
података и остале податке о спроведеним активностима у вези са 
проналажењем лица. 

Евиденције из става 1. овог члана чувају се трајно.” 

Члан 16. 
У члану 24. став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) на захтев Министарства одбране израђују акта и прилоге за 
припрему Плана одбране Републике Србије, у складу с прописима којима се 
уређује начин израде планова одбране;”  

После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) достављају податке о билансним потребама и могућностима 
вршења производње и услуга од значаја за одбрану из делокруга својих 
надлежности;” 
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Тачка 9) мења се и гласи: 

„9) спроводе мере приправности у ванредном стању и друге мере 
неопходне за прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању;” 

Члан 17. 
У члану 27. став 1. речи: „привредна друштва, друга правна лица и 

предузетници” бришу се.  

Члан 18. 
Члан 28. мења се и гласи: 

„Члан 28. 

Остали државни органи планирају и спроводе припреме за свој рад у 
ратном и ванредном стању и одговорни су за ефикасан рад и примену прописа 
и заштиту гарантованих права и слобода грађана у ратном и ванредном стању, 
и у том циљу: 

1) на захтев Министарства одбране достављају податке за припрему 
Плана одбране Републике Србије, у складу с прописима којима се 
уређује начин израде планова одбране; 

2) сачињавају свој план одбране и спроводе сопствене припреме за рад 
у ратном и ванредном стању; 

3) сарађују са министарствима, другим органима државне управе и 
другим државним органима у припремању и изради елемената Плана 
одбране Републике Србије из свог делокруга; 

4) планирају и обезбеђују средства и опрему за рад у ратном и 
ванредном стању; 

5) врше и друге задатке или послове из области одбране утврђене 
Планом одбране Републике Србије.”  

Члан 19. 
У члану 29. став 2. тачка 4) после речи: ,,организацију” додају се речи: ,,за 

рад”. 

Члан 20. 
У члану 39. став 1. после речи: ,,Ако су угрожени” додају се две тачке и 

речи: ,,део територије Републике Србије,” 

Члан 21. 
Члан 45. мења се и гласи: 

„Члан 45. 

Логистичка подршка Војске Србије реализује се ради задовољавања 
оперативних потреба Војске Србије у: 

1) одржавању наоружања и војне опреме; 

2) снабдевању наоружањем и војном опремом и другим средствима; 

3) општим логистичким потребама; 
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4) планирању, изградњи, рушењу, уклањању и одржавању објеката 
инфра-структуре; 

5) саобраћају и транспорту људи и средстава; 

6) здравственој заштити; 

7) ветеринарској заштити;  

8) безбедности и здрављу на раду; 

9) заштити животне средине;  

10) заштити од пожара и експлозија; 

11) ловно-шумској делатности; 

12) другим логистичким делатностима од значаја за одбрану и Војску 
Србије. 

Логистичку подршку из става 1. овог члана обављаjу установе и јединице 
Војске Србије. 

Делатности из става 1. овог члана могу обављати и: 

1) војне установе које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране у којима се обављају послови за потребе логистичке 
подршке Војске Србије, које немају статус правног лица; 

2) војне установе које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране које обављају производну и услужну делатност и 
делатност изградње и одржавања објеката инфраструктуре и послују по 
принципу стицања и расподеле добити, које уписом у судски регистар посебних 
правних лица стичу статус правног лица; 

3) једночлана привредна друштва образована од постојећих војних 
установа. 

Војне установе из ставa 3. тачка 2) овог члана и једночлана привредна 
друштва из става 3. тачка 3) овог члана оснива Влада, на предлог министра 
одбране. 

Планирање, организовање, спровођење и контролу вршења логистичке 
подршке из става 1. овог члана уређује министар одбране.”   

Члан 22. 
У члану 46. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Начин и поступак за опремање и развој Војске Србије наоружањем и 
војном опремом уређује министар одбране.” 

Члан 23. 
Члан 47. мења се и гласи: 

„Члан 47. 

Грађани у одбрани земље имају право и дужност да извршавају војну, 
радну и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити и обучавању за 
одбрану, у складу са законом, одлукама надлежних органа и плановима 
одбране. 
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Грађани који имају основни распоред за извршавање војне, радне и 
материјалне обавезе у одбрани земље могу бити распоређени и на друге 
дужности од значаја за одбрану према одлуци надлежних органа.” 

Члан 24. 
У члану 51. став 1. речи: „нису распоређени на службу” замењују се 

речима: „немају ратни распоред”.  

Став 3. мења се и гласи: 

„За потребе извршавања обавезе из става 1. овог члана води се 
евиденција, у складу с посебним законом.” 

Члан 25. 
У члану 55. став 4. тачка 1) после речи: „породичног” додаје се реч: 

„домаћинства”.   

Члан 26. 
Члан 56. брише се. 

Члан 27. 
После члана 60. додају се назив члана и члан 60а, који гласе: 

„Обучавање грађана за одбрану земље 

Члан 60а 

Начин обучавања грађана за одбрану земље уређује Влада, на предлог 
министра одбране.”  

Члан 28. 
У члану 62. став 1. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица 

и предузетници” додају се речи: „од значаја за одбрану”, а речи: ,,у случају 
ратног и ванредног стања” замењују се речима: ,,у ратном и ванредном стању”  

У ставу 2. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници” додају се речи: „од значаја за одбрану”. 

Члан 29. 
У члану 64. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица и 

предузетници” додају се речи: „од значаја за одбрану”.  

Члан 30. 
У члану 65. став 1. после речи: „од привредних друштава, других 

правних лица и предузетника” додају се речи: „од значаја за одбрану”. 

Члан 31. 
У члану 66. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица и 

предузетници” додају се речи: „од значаја за одбрану”. 

Члан 32. 
После члана 67. додаје се члан 67а, који гласи: 
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„Члан 67а 

Мере заштите војних објеката и рејона уз војне објекте и објекте из 
члана 67. овог закона предузимају се кроз опште и посебне мере заштите 
предвиђене прописима којима се уређује тајност података. 

Контролу предузетих мера из става 1. овог члана унутар војних објеката 
и рејона уз објекте врши Министарство одбране.” 

Члан 33. 
У члану 68. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„Захтеве и мере из ст. 1. и 4. овог члана ближе уређује министар 
одбране.” 

Члан 34. 
У члану 71. после става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„Начин организовања, планирања, спровођења и развој 
научноистраживачке делатности у Министарству одбране и Војсци Србије, под 
условима прописаним законом којим се уређује научноистраживачка делатност, 
уређује министар одбране.” 

Члан 35. 
После члана 71. додаје се члан 71а, који гласи: 

„Члан 71а 

Страна лица не могу на територији Републике Србије самостално 
вршити научна и друга истраживања или на други начин прикупљати податке у 
областима од значаја за одбрану земље. 

Државни органи и правна лица која заједно са страним лицима или за 
потребе тих лица врше научна и друга истраживања у областима од значаја за 
одбрану земље на територији Републике Србије и користе податке у областима 
од значаја за одбрану земље дужни су да претходно прибаве одобрење 
Министарства одбране. 

Влада прописује области истраживања и начин и поступак за издавање 
одобрења из става 2. овог члана.”  

Члан 36. 
Назив члана 72. и члан 72. мењају се и гласе: 

„Оцењивање усаглашености, стандардизација, номенклатура, 
кодификација и метрологија у области одбране 

Члан 72. 

Приликом стандардизације, типизације и унификације производа и 
услуга, објеката и уређаја од посебног значаја за одбрану земље, органи надлежни 
за стандардизацију, типизацију и унификацију у другим органима државне 
управе и државним институцијама, привредна друштва, правни субјекти и 
предузетници дужни су да производе и услуге и објекте и уређаје прилагоде 
потребама одбране земље и да о томе прибаве сагласност Министарства 
одбране. 
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Стандардизацију, номенклатуру, кодификацију и метрологију, као и 
начин и поступак утврђивања и оцењивања усаглашености процеса, производа 
и услуга и објеката и уређаја у области одбране и од значаја за одбрану, 
инспекцијски надзор и друге облике надзора у вези с тим делатностима уређује 
министар одбране.”  

Члан 37. 
Назив члана 76. и члан 76. мењају се и гласе: 

„Удружења 

Члан 76. 

Удружења могу програме свог рада заснивати на пројектима и 
активностима у областима од значаја за одбрану. 

Министарство одбране може, на основу претходно утврђених 
критеријума, учествовати у финансирању пројеката и активности удружења у 
областима од значаја за одбрану. 

Критеријуме и поступак доделе средстава из става 2. овог члана 
прописује Влада, на предлог Министарства одбране.” 

Члан 38. 
Члан 82. мења се и гласи: 

„Члан 82. 

Правна лица од значаја за одбрану дужна су да самостално планирају: 
мере којима обезбеђују вршење производње и услуга, снабдевање сировинама, 
репро-материјалом, енергијом, потребан број радника за вршење производње и 
заштиту радника и материјалних и других добара, у складу с утврђеним 
билансним потребама, могућностима и задацима из Плана одбране Републике 
Србије.  

Правна лица из чл. 65. и 73. овог закона којима се постављају додатни 
захтеви за вршење приоритетне производње и услуга дужни су да планирају и 
мере којима обезбеђују вршење те производње и услуга, снабдевање 
сировинама, репроматеријалом, енергијом и другим потребама на нивоу 
утврђеном у складу са задацима из планова одбране које самостално доносе и 
додатним захтевима по основу закључених уговора с органима јавне власти 
који се финансирају из буџета Републике Србије. 

Планове из става 1. овог члана утврђује руководилац правног лица.” 

Члан 39. 
Члан 83. мења се и гласи: 

„Члан 83. 

Органи јединица локалне самоуправе, у складу са законом и својим 
статутима, самостално припремају и доносе планове одбране којима планирају 
своју организацију за функционисање локалне самоуправе у ванредном или 
ратном стању и планирају мере и средства за рад правних лица из њихове 
надлежности ради непосредног задовољавања потреба грађана у ратном или 
ванредном стању у складу са задацима Плана одбране Републике Србије.” 
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Члан 40. 
У члану 86. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Министарство одбране координира израду и израђује обједињени 
извештај из става 1. овог члана и доставља Влади на усвајање.”   

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

Члан 41. 
Члан 97. мења се и гласи: 

„Члан 97. 

Мобилизацијом субјекти система одбране из мирнодопске организације 
и стања прелазе на организацију за рад у ратном и ванредном стању и услове 
рада у ратном и ванредном стању. 

Мобилизација по обиму може бити општа или делимична а саопштава се 
јавним оглашавањем или појединачним позивом. 

Мобилизација се спроводи према Плану одбране Републике Србије.”  

Члан 42. 
У члану 98. речи: ,,и чија се ратна организација разликује од 

мирнодопске” бришу се.  

Члан 43. 
Члан 99. мења се и гласи: 

„Члан 99. 

Делимична мобилизација обухвата потребан део субјеката система 
одбране којима су дефинисане обавезе у одбрани, као и материјална средства 
потребна за одговор на изазове, ризике и претње.” 

Члан 44. 
После члана 102. додају се чл. 102а  до 102г, који гласе: 

,,Члан 102а 

За време извођења војних вежби ради безбедности људи и имовине, 
Министарство одбране може привремено ограничити слободу кретања на 
одређеном подручју на којем се вежба изводи и одредити мере за обезбеђење 
у сарадњи с министарством надлежним за унутрашње послове. 

Члан 102б 

Забрањен је приступ војним објектима и објектима од посебног значаја 
за одбрану, као и грађење у рејонима уз те објекте без претходне сагласности 
Министарства одбране. 

Забрањено је снимање и објављивање снимака војних објеката и рејона 
уз објекте без претходног одобрења Министарства одбране. 
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Члан 102в 

Премер и истраживања земљишта (геодетска, геофизичка, геолошка, 
хидро-лошка, археолошка и др.) у рејонима уз објекте од посебног значаја за 
одбрану могу вршити правна лица која за то добију одобрење надлежног органа 
уз претходно прибављено мишљење Министарства одбране у погледу мера 
заштите тајних података. 

Радови на премеру земљишта у граничном појасу и приобалним 
унутрашњим пловним путевима и радови на повезивању с одговарајућим 
премерима суседних земаља могу се изводити само по претходно прибављеној 
сагласности Министарства одбране у погледу безбедносних интереса и 
потреба одбране. 

Члан 102г 

У картографске и друге публикације не смеју се уносити подаци о војним 
објектима и рејонима уз те објекте и другим објектима из члана 102б овог 
закона, као ни други подаци који су од интереса за одбрану. 

Снимање из ваздуха територије Републике Србије за потребе премера 
земљишта и унутрашњих пловних путева и граничног појаса за потребе 
планирања и изградње и уређивања територије за потребе одбране и 
планирање, изградњу и премештање војних комплекса и база за потребе 
извршавања мисија и задатака Војске Србије, врше надлежне војне службе у 
чијем су делокругу ови послови.  

Податке о војним објектима и рејонима уз те објекте и другим објектима 
од посебног значаја за одбрану и друге податке који су од интереса за одбрану 
који се не смеју уносити у картографске и друге публикације утврђује Влада.” 

Члан 45. 
У члану 104. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

,,Министарство одбране, под условима и у поступку прописаним законом 
којим се уређује јавно-приватно партнерство, може закључивати дугорочне 
споразуме о успостављању сарадње с приватним партнерима у делатностима 
од значаја за одбрану ради обезбеђења финансирања, изградње, 
реконструкције и одржавања војних објеката и пружања услуга по основу 
усвојених програма и пројеката развоја система одбране, о чему одлучује 
Влада на предлог Министарства одбране.” 

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

После досадашњег става 4. који постаје став 5, додаје се став 6, који 
гласи: 

,,Министарство одбране због специфичности послова корисника из става 
3. овог члана може имати девизни рачун код Народне банке Србије или, по 
одобрењу министра финансија, код овлашћене банке за плаћања која не могу 
да се изврше преко Народне банке Србије у складу са законом.” 

Члан 46. 
У члану 105. став 3. речи: „одржавања и евиденције” замењују се 

речима: „одржавања, евиденције и вредносног праћења”. 
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Члан 47. 
У члану 106. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Покретним стварима за посебне намене сматрају се: наоружање и војна 
опрема, средства двоструке намене обухваћена Националном контролном 
листом, војна превозна средства (ваздухоплови, пловни објекти, моторна 
возила и др.), која се користе за службене потребе, потрошни материјал, алати, 
прибори, уређаји, делови, склопови, специјална мазива и течности за 
функционисање и одржавање наоружања и војне опреме и средстава двоструке 
намене и опрема (рачунари, рачунарска опрема и рачунарски системи, 
репрографска и биротехничка опрема, телекомуникациона средства, еталони и 
референтни материјали, специфична и друга лабораторијска и испитно-мерна 
опрема) и софтвери (информациони и командно-информациони системи) које 
Министарство одбране и Војска Србије користе за потребе одбране, 
безбедности и војне потребе. 

О прибављању и располагању покретним стварима из става 1. овог 
члана под условима прописаним законом којим се уређује јавна својина 
одлучује министар одбране, односно лица у Министарству одбране и Војсци 
Србије која он овласти.” 

У ставу 3. речи: „управљања и одржавања” замењују се речима: 
„управљања, одржавања, вођења евиденција о стању, вредности и кретању“. 

Члан 48. 
После члана 107. додаје се Глава IXа и чл. 107а-107ђ, који гласе: 
 

„Глава IXа 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Члан 107а 

Војно правобранилаштво је посебна организациона јединица 
Министарства одбране која предузима правне радње и правна средства ради 
остваривања и заштите имовинских права и интереса Републике Србије у 
погледу средстава која користе Министарство одбране и Војска Србије у складу 
са овим законом. 

У заступању Министарства одбране и Војске Србије пред судовима и 
другим надлежним органима, Војно правобранилаштво има положај заступника 
Републике Србије – Министарства одбране и Војске Србије с правима и 
дужностима прописаним за државно правобранилаштво, осим заступања пред 
страним и међународним судовима и арбитражама и пред другим надлежним 
органима у иностранству. 

Члан 107б 

Војно правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, 
органима управе и другим надлежним органима заступа Министарство одбране 
и Војску Србије када имају положај странке или умешача о чијим правима и 
обавезама се одлучује у тим поступцима. 

Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само 
одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката, 
Војно правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање под истим 
условима као и адвокат.  
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Војно правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за 
рад Министарства одбране и Војске Србије када је то од значаја за заштиту 
имовинских права и интереса Министарства одбране и Војске Србије и о 
уоченим проблемима обавештава министра одбране и друге надлежне органе. 

Војно правобранилаштво је овлашћено да покрене поступак за оцену 
уставности и законитости прописа и општих аката ако оцени да су прописом 
односно општим актом повређена имовинска права и интереси Републике 
Србије у погледу средстава која користе Министарство одбране и Војска Србије 
за потребе одбране и безбедности или законом утврђен положај Војске Србије. 

Војно правобранилаштво даје правна мишљења на моделе, односно 
нацрте правних послова које Министарство одбране и Војска Србије закључују 
са другим правним субјектима, ако ти правни послови за предмет имају 
имовинска права и обавезе Министарства одбране и Војске Србије. 

Војно правобранилаштво може на захтев другог правобранилаштва 
пружити стручну помоћ или преузети заступање. 

Војно правобранилаштво пре покретања парнице или другог судског или 
управног поступка или у току тог поступка предузима потребне мере ради 
споразумног решавања спорног односа. 

Члан 107в 

Судови, органи управе и други надлежни органи дужни су да у стварима 
у којима је предвиђено заступање од стране Војног правобранилаштва 
достављају сва писмена непосредно Војном правобранилаштву. 

Достављање писмена извршено супротно одредби става 1. овог члана 
не производи правно дејство. 

Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом управе и другим 
надлежним органом признају се Војном правобранилаштву по прописима о 
награди и накнади трошкова за рад адвоката. 

Остварени приходи у заступању представљају приход Републике Србије.  

Члан 107г 

Војног правобраниоца и заменике војног правобраниоца поставља 
министар одбране из састава професионалних припадника Војске Србије.  

За војног правобраниоца и заменике војног правобраниоца може бити 
постављено лице које испуњава услове прописане за постављење државног 
правобраниоца, односно заменика државног правобраниоца.   

Члан 107д 

Запослени у Војном правобранилаштву јесу: секретар Војног правобра-
нилаштва, правобранилачки помоћници и правобранилачки приправници.  

На права и обавезе војног правобраниоца, заменика војног правобраниоца 
и запослених у Војном правобранилаштву примењују се прописи о служби у 
Војсци Србије.  

Члан 107ђ 

Организацију рада и уређење Војног правобранилаштва, сходно прописима 
за рад правобранилаштва Републике Србије, уређује министар одбране, уз 
сагласност Владе.”  
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Члан 49. 
У члану 108. став 2. мења се и гласи: 

„Канцеларијско пословање у Министарству одбране и Војсци Србије 
уређује Влада.” 

Члан 50. 
Прописи за извршење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Члан 51. 
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 
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о одбрани 
садржан је у одредби члана 97. тачка 4. Устава Републике Србије, којом је утврђено 
да Република Србија уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике 
Србије и њених грађана и мере за случај ванредног стања. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Основни разлог за доношење овог закона je потреба отклањања проблема и 
недостатака уочених у поступку редовног праћења примене прописа и аката којима 
се уређује систем одбране и усаглашавањa са променама у правном систему 
Републике Србије извршеним након ступања на снагу последњих измена важећег 
закона извршених у Закону о изменама и допунама Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, брoj 88/09). Посебан разлог за доношење овог закона је 
отклањање вишеструког уређивања истих или сличних надлежности и њиховог 
непотребног понављања у више закона и допунa надлежностима које су нејасно 
или непрецизно уређене или уопште нису уређене а неопходне су за ефикасније 
функционисање система одбране за који je одговорнo Министарство одбране.  
 
Циљ који треба постићи доношењем овог закона је обезбеђивање јединственог 
и ефикасног функционисања система одбране.  
 

Материја чије се уређивање предлаже овим законом је законодавна материја па 
не постоји могућност да се уочени проблеми реше без доношења закона.  

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
Уз члан 1. 

 
Чланом 1. Предлога закона предлаже се брисање става 5. у члану 2. због тога што 
садржи дефиницију субјеката система одбране која треба да буде обухваћена 
чланом 4. заједно са осталим основним појмовима који се користе у Закону о 
одбрани.  
 

Уз члан 2. 
 

Чланом 2. Предлога закона предлажу се измене и допуне члана 4. како би се 
прецизније уредили, односно усагласили појмови који се користе у овом закону. 
Предложеним решењем отклањају се уочени недостаци у појединим 
дефиницијама и дефинишу појмови који нису били дефинисани. Предложено 
решење засновано је на потреби обезбеђивања јасноће у примени одредаба 
закона.  
 

Уз члан 3. 
 

Чланом 3. Предлога закона предлаже се измена члана 7, којом се прецизније 
прописују  основна документа у одбрани према њиховим функцијама у 
управљању системом одбране од којих је планирање једна од најважнијих. 
Предложено решење усаглашено је са ставовима из Стратегије одбране 
Републике Србије (поглавље ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ). 
 

 
 



- 24 - 

Уз члан 4. 
 

Чланом 4. Предлога закона предлажу се измене у члану 11. став 2. који се односи 
на надлежности председника Републике у области одбране, и то: 
– у тачки 2) проширује се надлежност за давање сагласности на нацртe свих 
основних докуманата планирања развоја из члана 7, а не само на нацрт 
Стратегијског прегледа одбране Републике Србије; 
- у тачки 3) предвиђа се да, поред усвајања Доктрине Војске Србије, на предлог 
министра одбране, председник Републике има надлежност и за давање 
сагласности на нацртe осталих основних стратегијско-доктринарних докумената 
из члана 7; 
- брише се тачка 5) која се непосредно не односи на надлежност председника 
Републике у одбрани, већ на организацију и командовање Војском Србије која 
је уређена у члану 17. тачка 3) Закона о Војсци Србије, 
- брише се тачка 9) која је уређена у члану 9. Закона о употреби Војске Србије и 
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике 
Србије, 
- брише се тачка 12), која је материја члана 17. тач. 12) и 13) Закона о Војсци 
Србије.  

 
Уз члан 5. 

 
Чланом 5. Предлога закона предлажу се измене и допуне у члану 12. став 2, који 
се односе на надлежност Владе у области одбране, и то:  
– прописује се овлашћење: за усвајање Процене војних и невојних изазова, 
ризика и претњи по безбедност земље на основу којих се врши усаглашавање 
планова одбране и предлажу одлуке о увођењу ванредног или ратног стања (тачка 
1а),  
– прописује се овлашћење за доношење акционих планова за спровођење 
донетих стратегија ради ефикасности у њиховој примени (тачка 2а),  
– тачка 3) мења се јер се у надлежност Владе додаје усвајање Средњорочног 
плана и програма развоја система одбране, 
– тачка 7) мења се јер се из надлежности Владе изоставља овлашћење за 
доношење упутства које је пропис из надлежности органа државне управе 
сходно члану 15. Закона о државној управи; 
– прецизније се уређују надлежности из тач. 10), 15), 23) и 24), којe су билe 
нејаснe и стваралe проблеме у практичној примени;  
– бришу се овлашћења која су већ садржана у овим или другим законима, и то: 
тачка 12) уређено чланом 10. Закона о употреби Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије и тачка 
25) овлашћење уређено чланом 109. став 4. Закона о ванредним ситуацијама. 
 

Уз члан 6. 
 

Чланом 6. Предлога закона предлаже се измена члана 14. став 2, којом се 
прецизније уређују послови и овлашћења Министарства одбране у одбрани. 
Предложена решења су усаглашена са надлежностима из члана 12. Закона о 
министарствима којим је ово министарство образовано и ближе уређена овлашћења 
у погледу доношења прописа који се односе на предлагање, припремање или 
доношење подзаконских аката за извршавање овог закона што није било прецизно 
уређено и због чега неки прописи нису могли бити донети, а одређена овлашћења 
произлазе из других закона: Закона о планирању и изградњи, која се не односе на 
војне објекте већ се ова материја уређује прописима о одбрани (члан 1. став 2. 
Закона) и овлашћења за предлагање, припремање и доношење техничких прописа 
и уређивање делатности које нису изворно у надлежности Министарства одбране, 
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а врше их организационе целине Министарствa одбране и Војске Србије под 
општим условима прописаним законом којим се те делатности уређују и 
посебним условима који произлазе из природе војне службе и правила о 
вршењу војне службе (музејска, архивска и др.). 

 
Уз члан 7. 

 
Чланом 7. Предлога закона предлаже се измена члана 14а, којом се бришу 
овлашћења Министарства одбране за уређивање симбола, а уређују се знак и друга 
обележја визуелног идентитета Министарства одбране, као и забрана њихове 
неовлашћене употребе.  

 
Уз члан 8. 

 
Чланом 8. Предлога закона предлаже се измена у члану 15, којом би се 
прецизније уредило овлашћење Генералштаба Војске Србије за припрему 
доктринарних докумената и допуна послова Генералштаба Војске Србије у 
погледу геотопографског обезбеђења и израде геотопографског материјала за 
потребе одбране и других корисника ван система одбране. 

 
Уз чл. 9, 10, 11. и 12.  

 
Чл. 9, 10, 11. и 12. Предлога закона предлажу се измене чл. 16, 17. и 18. и допуна 
чланом 17а, којимa би се прецизније уредила материја инспекцијског надзора у 
одбрани. Предложена решења заснована су на члану 12. Закона о 
министарствима којим је Инспекторат одбране образован као орган управе у 
саставу Министарства одбране за инспекцијске послове у одбрани и усаглашена 
су са прописима којима се уређује организација и рад Војске Србије и прописима 
о инспекцијском надзору из делокруга органа државне управе. На овај начин 
отклањају се одређене неусаглашености у одређивању субјеката контроле и 
посебних овлашћења овог инспекцијског органа.  

 
 

Уз члан 13. 
 

Чланом 13. Предлога закона предлаже се измена члана 20, којом би се 
прецизније уредили безбедносно-обавештајни послови из делокруга Министарства 
одбране и Војске Србије, имајући у виду да у складу са законом одређене 
послове врши и Војна полиција чији је рад и деловање уређен Законом о Војсци 
Србије. Предложено решење засновано је на законима којим се уређују службе 
безбедности и закону којим се уређује Војска Србије . 

 
Уз члан 14. 

 
Чланом 14. Предлога закона предлаже се допуна чланом 21а, којим би се уредили 
послови заједничког цивилно-војног система управљања саобраћајем на 
унутрашњим пловним путевима у складу са потребама одбране и извршавања 
мисија и задатака Војске Србије и предлаже се овлашћење министра одбране за 
ближе уређивање начина, правила и процедуре за обављање саобраћаја на 
унутрашњим пловним путевима војним пловилима и ратног режима пловидбе. 
Предложена решења заснивају се на општим условима прописаним законом којим 
се уређује саобраћај на унутрашњим пловним путевима и усаглашавају се 
посебностима војног режима пловидбе  
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Уз члан 15.   
 

Чланом 15. Предлога закона предлаже се додавање новог члана 23а којим се 
ближе уређује вођење евиденциије у Министарству одбране о погинулим, 
несталим, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше СФРЈ 
за период од 1991. до 19. маја 1992. године и евиденција о несталим 
припадницима Војске Југославије на територији Аутономне покрајине Косово и 
Метохија 1998. и 1999. године, ради издавању исправа у вези са остваривањем 
права по основу учешћа у оружаним сукобима и борбеним дествима на 
подручју бивше СФРЈ и СРЈ, имајући у виду да се ради о материји која се може 
уредити само законом. 

 
Уз чл. 16, 17. 18. и 19. 

 
Чл. 16, 17, 18. и 19. Предлога закона предлажу се измене у чл. 24, 27, 28. и 29, 
којима би се прецизније уредиле посебне дужности цивилних органа у поступку 
припремања и спровођења планова одбране у пословима и делатностима из 
њихових надлежности. Предложено решење засновано је на потреби да се 
прецизније уреди начин достављања података о билансним и развојним 
потребама и могућностима вршења производње и услуга у делатностима од 
значаја за одбрану које су у надлежности других органа државне управе са којима 
Министарство одбране остварује сарадњу преко ресорних министарстава и прецизира 
начин спровођења мера приправности у органима државне управе у ванредном 
стању и друге мере неопходне за прелазак на организацију за рад у ратном и 
ванредном стању.  
 

Уз члан 20. 
 
Чланом 20. Предлога закона предлаже се допуна члана 39, јер је у пракси 
уочено да осим угрожавања граничног појаса, границе и живота и здравља 
људи на том подручју, може доћи до угрожавања дела територије Републике 
Србије на којем су такође угрожени животи и здравље људи, када треба да 
заједнички делују војне и полицијске снаге. Неопходно је да постоји јасно 
законско решење како би се избегле нејасноће у погледу командовања 
полицијским и војним снагама за извршавање заједничких задатака у случају 
угрожавања дела територије Републике Србије. 

 
Уз члан 21. 

 
Чланом. 21. Предлога закона предлаже се измена члана 45. којим би се 
прецизније одредиле све делатности којима се обезбеђује логистичка подршка 
Војске Србије и прецизирало ко може да обавља ове делатности. Ставом 6. овог 
члана прецизира се овлашћењe министра одбране за уређивање планирања, 
организовања, спровођења и контроле логистичке подршке Војске Србије која се 
обавља у оквиру војних јединица и војних установа. 

 
Уз члан 22. 

 
Чланом 22. Предлога закона предлаже се допуна у члану 46, којом би се 
прописало овлашћење министра одбране да ближе уреди начин и поступак за 
опремање и развој Војске Србије наоружањем и војном опремом.    
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Уз чл. 23. и 27. 
 

Чланом 23. Предлога закона предлаже се измена члана 47. којим су уређена 
права и дужности грађана у одбрани земље прописивањем да поред 
извршавања војне, радне и материјалне обавезе и обавезе да учествују у 
цивилној заштити, грађани имају обавезу да учествују у обучавању за потребе 
одбране, у складу са законом, одлукама надлежних органа и плановима 
одбране. 
Чланом 27. Предлога закона предлаже се допуна закона чланом 60а којим се 
даје овлашћење Влади да на предлог министра одбране уреди начин 
обучавања грађана за одбрану земље. 
  

Уз чл. 24, 25, 28, 29, 30. и 31. 
 

Чл. 24, 25, 28, 29, 30. и 31. Предлога закона предлажу се измене у чл. 51, 55, 62, 
64, 65. и 66. којима се обезбеђује терминолошко усаглашавање и истоветно 
коришћење појмова који се користе у овом закону како би се отклониле дилеме 
у њиховој примени.  

 
Уз члан 26. 

 
Чланом 26. предлаже се брисање члана 56. јер је материја организовања и 
извршавања радне обавезе предмет посебног закона. 

 
Уз члан 32. 

 
Чланом 32. Предлога закона предлаже се допуна новим чланом. 67а, којима би 
се уредиле мере заштите војних објеката и рејона уз те објекте и контрола 
предузетих мера. 

 
Уз члан 33. 

 
Чланом 33. Предлога закона предлаже се допуна члана 68. ставом 5, којим би 
се уредило овлашћење за прописивање захтева и мера у погледу потреба 
одбране које носиоцима изграде просторних и урбанистичких планова и 
инвеститорима објеката од значаја за одбрану поставља Министарство 
одбране, чиме би се обезбедило ефикасније достављање и благовремено 
припремање и поступање по овим захтевима. 
 

Уз члан 34.  
 

Чланом 34. Предлога закона предлаже се допуна члана 71. ставом 5, којом се прописују 
овлашћења за ближе уређивање начина организовања, планирања, спровођења 
и развоја научноистраживачке делатности из надлежности Министарства 
одбране и војних научноистраживачких установа која се врши под општим 
условима прописаним законом којим се уређује научноистраживачка делатност и 
посебним условима који произлазе из природе послова одбране и правила војне 
службе, а коју врше професионални припадници Војске Србије.    

 
Уз члан 35.  

 
Чланом 35. Предлога закона предлаже се допуна новим чланом 71а, којим би 
се уредио начин вршења научних и других истраживања у областима значајним за 
одбрану и прецизно уредиле посебне обавезе државних органа и правних лица 
која заједно са страним лицима или за потребе тих лица врше ова истраживања 
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на територији Републике Србије и користе податке у областима значајним за 
одбрану земље да претходно прибаве одобрење Министарства одбране. 
Предлаже се овлашћење Владе да одреди која су истраживања од значаја за 
одбрану и пропише поступак и услове за издавање одобрења. Предложено 
решење произлази из потребе заштите тајних података у одбрани и безбедности 
земље.  
 

Уз члан 36.  
 
Чланом 36. Предлога закона предлаже се измена члана 72, којом би се 
прецизније уредиле обавезе надлежних органа и тела за припрему, израду и 
доношење аката о усаглашености, стандардизацији, номенклатури, кодификацији и 
метрологији у погледу техничких захтева који се односе на њихово усаглашавање 
са потребама одбране и овлашћење за прописивање начина вршења ових 
послова из делокруга Министарства одбране. Предложено решење усаглашено је 
са чланом 21. Закона о министарствима којим је прописано да министарства у 
оквиру свог делокруга обављају послове државне управе који се односе на 
припрему и усвајање односно предлагање техничких прописа. 

 
Уз члан 37.  

 
Чланом 37. Предлога закона предлаже се измена члана 76, којом би се 
извршило усклађивање са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 
51/09 и 99/11) имајући у виду да је појам удружења у смислу тог закона шири од 
појма удружења грађана. Сходно томе предлаже се и промена назива овог члана. 

 
Уз чл. 38, 39. и 40. 

 
Чл. 38, 39. и 40. Предлога закона предлажу се измене чл. 82. и 83. и допуна члана 86, 
којимa би се прецизније уредили материја планирања одбране, начин и 
поступак израде Плана одбране Републике Србије, мере безбедности у 
планирању и израда планских докумената које самостално израђују носиоци 
обавезе планирања и који чине саставни део Плана одбране, као и начин 
извештавања о стању припрема за одбрану. 

 
Уз чл. 41, 42. и 43.    

 
Чл. 41, 42. и 43. Предлога закона предлажу се измене у чл. 97, 98. и 99. којима се 
замењују појмови који се користе у овом закону или прецизирају решења због 
уочених нејасноћа. Предложена решења заснована су на потреби да се усклади 
терминологија и појасне поједине одредбе у овим члановима.  

 
Уз члан 44.  

 
Чланом. 44. Предлога закона предлаже се допуна новим чл. 102а до 102г, којимa 
би се ближе уредило предузимање мера безбедности у организовању и извођењу 
војних вежби, забрана приступа и снимања одређених војних објеката и забрана 
грађења у рејонима тих објеката без претходне сагласности Министарства 
одбране, ограничења у погледу извођења радова на премеру и истраживању у 
граничном појасу, уношења података о војним објектима и картографским 
публикацијама и одређивања послова од посебног значаја за одбрану и посебних 
услова за њихово обављање. Предложеним решењима отклонио би се 
недостатак у законодавном уређивању ове материје која је била прецизније 
уређена прописима који су престали да важе. 
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Уз чл. 45, 46. и 47. 
 

Чл. 45, 46. и 47. Предлога закона предлажу се измене и допуне у чл. 104, 105. и 
106, којима би се прецизније уредила материја обезбеђивања средстава за рад 
Министарства одбране и Војске Србије и одређивања покретних ствари за 
посебне намене и посебних услова у погледу њиховог прибављања и коришћења. 
Предложена решења усаглашена су са извршеним изменама у Закону о буџетском 
систему, Законом о јавној својини и Законом о јавним набавкама који су донети након 
доношења важећег Закона о одбрани.  

 
Уз члан 48.   

 
Чланом 48. Предлога закона предлаже се допуна Закона о одбрани Главом IXa 
и одредбама чл. 107а до 107ђ које се односе на Војно правобранилаштво као 
посебну организациону јединицу Министарства одбране која предузима правне 
радње и правна средства ради остваривања и заштите имовинских права и 
интереса Републике Србије у погледу средстава која користе Министарство 
одбране и Војска Србије за потребе одбране и безбедности и заступа 
Министарство одбране и Војску Србије пред судовима и другим надлежним 
органима у Републици Србији. Ово решење се предлаже имајући у виду члан 2. 
став 3. Закона о правобранилаштву којим је прописано да ће се посебним 
законом уредити послови правобранилаштва за заштиту имовинских права и 
интереса Републике Србије у поступцима који за предмет имају права и 
обавезе Републике Србије у вези са делокругом министарства надлежног за 
послове одбране, војних јединица и војних установа које су организационо 
везане за министарство надлежно за послове одбране и Војске Србије. 
Предложена решења заснивају се на прописаним надлежностима 
Министарства одбране у обезбеђивању средстава за потребе одбране, 
безбедности у одбрани и извршавање додељених мисија и задатака Војске 
Србије која се користе у посебном правном режиму прописаном Законом о 
одбрани (чл. 105 – 107. Закона), Законом о јавној својини, као и анализи 
упоредно-правне праксе других држава у којима послове заступања имовинских 
интереса врше органи министарства надлежног за послове одбране, односно 
војни правобраниоци (војни адвокати), а образују у саставу министарства или 
при оружаним снагама и то: Македонија (стручни органи Министарства и 
Оружаних снага), Хрватска (посебна служба при Секретаријату Министарства), 
Румунија (посебна дирекција Министарства), Грчка (војни правобраниоци као 
специјализовани војни адвокати), Италија (војно правобранилаштво као 
одељење војног тужилаштава), Турска (посебне управе за савете, парнице и 
заступање у Министарству), Америка (војни адвокати).   
 

Уз члан 49.   
 
Чланом 49. Предлога закона предлаже се измена у члану 108. став 2. имајући у 
виду да је овлашћење Владе за прописивање начела и критеријума за 
унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране, 
на основу предлога министра одбране већ прописано у члану 12. став 2. тачка 
17. Закона, а да постоји потреба да се канцеларијско пословање у 
Министарству одбране и Војсци Србије уреди на јединствен начин. 
  

Уз члан 50.   
 
Чланом 50. Предлога закона одређује се рок за доношење подзаконских 
прописа за извршење овог закона. 
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Уз члан 51.   
 
Чланом 51. Предлога закона предлаже се ступањe на снагу овoг закона.  

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије, јер се њиме на ствaрају додатне обавезе за Буџет 
Републике Србије. 

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 овог закона по хитном поступку могло да 
проузрокује штетне последице по рад органа и организација. Неопходно је 
хитно усаглашавање планова одбране свих носилаца обавезе планирања са 
задацима из Плана одбране Републике Србије који је Влада усвојила 27. 
децембра 2013. године. 
 
Имајући у виду да се ради о пословима од посебног значаја за ефикасност у 
одбрани и остваривању безбедносних интереса Републике Србије утврђених 
Стратегијом одбране Републике Србије, а који сходно члану 168. став 2. 
Пословника Народне скупштине имају карактер приоритетних потреба, стекли  
су се услови за доношење закона по хитном поступку.   
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,  
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ  

 
Члан 2. 

 
(1) Одбрана Републике Србије остварује се ангажовањем расположивих 
људских и материјалних ресурса, а обезбеђује употребом Војске Србије и 
других снага одбране на заштити суверености, независности, територијалне 
целовитости и безбедности. 
(2) Основни циљ одбране је одвраћање од напада и супротстављање војним и 
невојним изазовима, ризицима и претњама безбедности земље и заштита 
грађана, материјалних добара и животне средине. 
(3) Одбрана Републике Србије спроводи се јединственим системом 
организовања припрема грађана, државних органа, органа аутономних 
покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, 
других правних лица и предузетника за извршавање задатака одбране и рад и 
употребу Војске Србије и других снага одбране у остваривању и очувању 
безбедности Републике Србије и њених грађана. 
(4) Одбрана Републике Србије спроводи се самостално, а може се спроводити 
и у сарадњи с другим државама у оквиру институција система националне, 
регионалне и глобалне безбедности. 
(5) Субјекти система одбране јесу: грађани, државни органи, привредна 
друштва, друга правна лица, предузетници и Војска Србије. 
 

Члан 4. 
 
Основни појмови који се користе у овом закону имају следећа значења: 
1) систем одбране је део система националне безбедности и јединствен облик 
организовања припрема за извршавање задатака одбране, спровођења мера и 
радњи за рад грађана, државних органа, привредних друштава и других 
правних лица за употребу Војске Србије и других снага одбране у ратном и 
ванредном стању; 
1) СИСТЕМ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕ ДЕО СИСТЕМА 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ЈЕДИНСТВЕНУ, 
НОРМАТИВНО, СТРУКТУРНО И ФУНКЦИОНАЛНО УРЕЂЕНУ ЦЕЛИНУ, ЧИЈИ 
ЈЕ ЦИЉ ЗАШТИТА СУВЕРЕНОСТИ, НЕЗАВИСНОСТИ, ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
ЦЕЛОВИТОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД СВИХ ОБЛИКА 
СПОЉЊЕГ И УНУТРАШЊЕГ УГРОЖАВАЊА У МИРУ, ВАНРЕДНОМ СТАЊУ И 
РАТУ; 
1А) ОДБРАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕ ФУНКЦИЈА ДРЖАВЕ КОЈОМ СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СУВЕРЕНОСТ, НЕЗАВИСНОСТ, ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ЦЕЛОВИТОСТ И БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ОДБРАНА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ОБУХВАТА ВОЈНУ И ЦИВИЛНУ ОДБРАНУ;  
1Б) СУБЈЕКТИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ СУ: ГРАЂАНИ, ДРЖАВНИ ОРГАНИ, 
ОРГАНИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА, ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА, 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ВОЈСКА СРБИЈЕ; 

 
2) снаге одбране у ширем смислу су људски и материјални потенцијали 
Републике Србије, а у ужем смислу снаге одбране на основу закона чине 
организоване структуре субјеката система одбране; 
3) војна одбрана је део одбране Републике Србије који обухвата институције и 
активности на припреми и одбрани од војних изазова, ризика и претњи 
безбедности; 
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3) ВOJНA OДБРAНA JE ДЕО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ 
ОБУХВАТА СКУП МЕРА И АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНИХ НA ПРИПРEМE ЗA 
OДБРAНУ И ОДБРAНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УПОТРЕБОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
4) цивилна одбрана је део јединственог система одбране, организован ради 
успешног функционисања државних органа, органа аутономних покрајина и 
јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица, 
заштите и спасавања и обезбеђења услова за живот и рад грађана и 
задовољења потреба снага одбране у ванредном и ратном стању; 
4) ЦИВИЛНА ОДБРАНА ЈЕ ДЕО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ 
ОБУХВАТА СКУП МЕРА И АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНИХ НA: ПРИПРEМE ЗA 
OДБРAНУ И ОДБРAНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕВОЈНИМ СРЕДСТВИМА;  
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСПЕШНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ДРЖАВНИХ ОРГАНА, 
ОРГАНА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА УСЛОВА ЗА ЖИВОТ И РАД ГРАЂАНА И 
ЗАДОВОЉЕЊА ПОТРЕБА СНАГА ОДБРАНЕ У ВАНРЕДНОМ И РАТНОМ 
СТАЊУ; 
4а) цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, 
спасавање и отклањање последица елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и других већих опасности које могу угрозити 
становништво, материјална и културна добра и животну средину у миру и 
ванредном и ратном стању; 
5) Војска Србије је организована оружана снага која брани Републику Србију 
од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке у складу с 
Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу 
силе; 
6) ванредно стање је стање јавне опасности у којем је угрожен опстанак 
државе или грађана, а последица је војних или невојних изазова, ризика и 
претњи безбедности; 
7) ратно стање је стање опасности у којем је оружаним деловањем споља 
угрожена сувереност, независност и територијална целовитост земље, односно 
мир у региону, које захтева мобилизацију снага и средстава за одбрану; 
8) припреме за одбрану обухватају активности снага одбране које се заснивају 
на утврђеној стратегији одбране, а спроводе се у складу с плановима одбране; 
9) одбрамбени интереси су: одбрана државе и заштита њених грађана, 
изградња поверења, одржавање безбедности и стабилности у региону, 
сарадња с међународним организацијама и институцијама и приступање 
институцијама националне, регионалне и глобалне безбедности; 
10) војни изазови, ризици и претње безбедности испољавају се у облику: 
агресије, оружане побуне и других облика употребом оружане силе; 
11) невојни изазови, ризици и претње безбедности испољавају се у облику: 
тероризма, организованог криминала, корупције, елементарних непогода, 
техничко-технолошких и других несрећа и опасности; 
12) људски ресурси у одбрани обухватају демографски потенцијал државе 
који подлеже обавези одбране, који је способан и обучен за укључивање у 
систем одбране; 
13) материјални ресурси у одбрани обухватају природне, привредне, 
финансијске, информационе и остале потенцијале државе, који се ангажују за 
потребе одбране; 
13А) ВОЈНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЈЕ ЈЕДНА ИЛИ ВИШЕ ТЕХНОЛОШКИХ ЛИНИЈА, 
ПОГОНА ИЛИ ПРОИЗВОДНИХ ЦЕЛИНА У ОКВИРУ КОМАНДE, ЈЕДИНИЦE И 
УСТАНОВE ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ВОЈНE ЈЕДИНИЦE И ВОЈНE УСТАНОВE КОЈA 
JE ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНА ЗА МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ И ПРИВРЕДНOГ ДРУШТВА КОЈE JE У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
РЕГИСТРОВАНO ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ЧИЈИ 
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ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО КОЈE У ЦЕЛИНИ ИЛИ 
ДЕЛИМИЧНО ПОСЛУЈE КАПИТАЛОМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И ОСНИВАЧКИМ АКТОМ;  

13Б) ВОЈНО СКЛАДИШТЕ ЈЕ СКЛАДИШТЕ СИРОВИНА, ЕНЕРГЕНАТА ИЛИ 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА КОЈЕ КОРИСТИ КОМАНДА, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ВОЈНА ЈЕДИНИЦА И ВОЈНА УСТАНОВА КОЈА ЈЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНА ЗА МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ ИЛИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО КОЈЕ ЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
РЕГИСТРОВАНО ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО КОЈЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ 
ДЕЛИМИЧНО ПОСЛУЈE КАПИТАЛОМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И ОСНИВАЧКИМ АКТОМ; 
14) Стратегија националне безбедности Републике Србије је највиши 
стратешки документ чијом реализацијом се штите национални интереси 
Републике Србије од изазова, ризика и претњи безбедности у различитим 
областима друштвеног живота; 
15) Стратегија одбране Републике Србије је највиши стратешки документ у 
области одбране којим се дефинишу ставови о безбедносном окружењу, 
одбрамбеним интересима, мисијама и задацима Војске Србије, структура и 
функционисање система одбране; 
16) Доктрина Војске Србије је основни документ у којем се дефинишу општа 
опредељења о војној делатности, организовању, припремама, употреби и 
обезбеђењу Војске Србије у миру, ратном и ванредном стању, у складу с 
Уставом и Стратегијом одбране Републике Србије; 
16) ДОКТРИНА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЈЕ ОСНОВНИ ДОКТРИНАРНИ ДОКУМЕНТ У 
КОЈЕМ СЕ ДЕФИНИШУ ОПШТА ОПРЕДЕЉЕЊА О ВОЈНОЈ ДЕЛАТНОСТИ, 
ОРГАНИЗОВАЊУ, ПРИПРЕМАМА, УПОТРЕБИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ У МИРУ, ВАНРЕДНОМ И РАТНОМ СТАЊУ, У СКЛАДУ СА УСТАВОМ И 
СТРАТЕГИЈОМ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРЕДСТАВЉА ОКВИР ЗА 
ИЗРАДУ НИЖИХ ДОКТРИНАРНИХ ДОКУМЕНАТА;  

16А) ДОКТРИНАРНА ДОКУМЕНТА НИЖЕГ НИВОА СУ ДОКТРИНЕ НА 
ОПЕРАТИВНОМ НИВОУ КОМАНДОВАЊА, ФУНКЦИОНАЛНЕ ДОКТРИНЕ, 
ПРАВИЛА, УПУТСТВА И ДРУГА ДОКУМЕНТА КОЈИМА СЕ РАЗРАЂУЈУ 
САДРЖАЈИ ДОКТРИНЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
17) Дугорочни план развоја система одбране Републике Србије је документ 
планирања одбране у којем се дефинишу стратешка опредељења за развој 
система одбране Републике Србије, потребне способности Војске Србије, 
садржај и динамика организационих промена, развој људских и материјалних 
ресурса, финансирање система одбране и друга питања за функционисање 
система одбране, у складу с мисијама и задацима у одбрани Републике Србије; 
17) ДУГОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ЈЕ ДОКУМЕНТ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ У КОЈЕМ СЕ УТВРЂУЈУ ДУГОРОЧНИ 
ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, БУДУЋЕ 
СПОСОБНОСТИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ, САДРЖАЈ И ДИНАМИКА РАЗВОЈА 
СИСТЕМА ОДБРАНЕ, ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ И ДРУГА 
ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА 
ОДБРАНЕ; 
17А) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ JE 
ДОКУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У КОЈЕМ СЕ УТВРЂУЈУ СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉЕВИ 
И ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, САДРЖАЈ И ДИНАМИКА 
РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ДРУГА ПИТАЊА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ОДБРАНЕ; 



- 34 - 

17Б) ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ ЈЕ ФУНКЦИЈА УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ 
ОДБРАНЕ ЧИЈОМ РЕАЛИЗАЦИЈОМ СЕ ОДРЕЂУЈУ ЦИЉЕВИ У ОБЛАСТИ 
ОДБРАНЕ И НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ТИХ ЦИЉЕВА; ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ 
СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ИЗРАДОМ СТРАТЕГИЈСКО-ДОКТРИНАРНИХ ДОКУМЕНАТА, 
ПЛАНИРАЊЕМ РАЗВОЈА И ПЛАНИРАЊЕМ УПОТРЕБЕ СНАГА;  
18) Стратегијски преглед одбране Републике Србије је полазни програмски 
документ којим се дефинише средњорочно планирање одбране, ефикасно 
управљање ресурсима одбране, транспарентност послова одбране и изградња 
претпоставки за демократску и цивилну контролу, професионализацију и 
ефикасност Војске Србије у извршавању додељених мисија и задатака; 
18) СТРАТЕГИЈСКИ ПРЕГЛЕД ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ 
ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ У КОЈЕМ СЕ ДАЈЕ ПРЕГЛЕД СТАЊА ОДБРАМБЕНИХ 
СПОСОБНОСТИ И ДОСТИГНУТОГ СТЕПЕНА РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, 
УТВРЂУЈУ ПОТРЕБНЕ СПОСОБНОСТИ, СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА И 
ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, КАО И ДРУГА ПИТАЊА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ОДБРАНЕ; 
19) систем управљања ваздушним саобраћајем, у ширем смислу, обухвата 
јединство организација, служби и јединица, објеката, опреме и средстава, 
вештина, информација и доктрине (регулатива и процедура) успостављених 
ради омогућавања безбедног и ефикасног кретања ваздухоплова у свим 
фазама маневрисања, а састоји се од међусобно инерактивних елемената на 
земљи и у ваздуху; систем управљања ваздушним саобраћајем, у ужем смислу, 
је део система националне безбедности и јединствен облик цивилно-војног 
организовања ради контроле, заштите и одбране ваздушног простора, 
регулисања и надзора над функционисањем система и пружања услуга у миру, 
ратном и ванредном стању; 
20) управљање системом одбране представља процес усмеравања субјеката 
одбране у извршавању њихових обавеза и задатака; 
21) демократска и цивилна контрола Војске Србије посебно обухвата: 
контролу употребе и развоја Војске Србије, интерну и екстерну контролу 
трошкова за војне потребе, праћење стања и обавештавања јавности о стању 
припрема Војске Србије, обезбеђење слободног приступа информацијама од 
јавног значаја и утврђивање одговорности за вршење војних дужности у складу 
са законом; 
22) транспарентност у финансирању потреба одбране посебно обухвата: 
предлагање, припреме, исказивање и контролу трошкова система одбране; 
приказивање циљева и задатака за које су неопходна одговарајућа средства; 
подношење извештаја о наменском трошењу тих средстава и сталну контролу 
трошкова система одбране; 
23) мултинационалне операције су активности које се предузимају у оквиру 
система колективне безбедности и система колективне одбране, у складу с 
међународним правом и потврђеним међународним уговорима. 
24) СТАНДАРД ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (СОРС) ЈЕ ДОКУМЕНТ КОЈИ 
СЕ ДОНОСИ У ПРОПИСАНОМ ПОСТУПКУ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ ПОТРЕБЕ 
ОДБРАНЕ И САДРЖИ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ИЛИ КРИТЕРИЈУМЕ 
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДА МАТЕРИЈАЛИ, ПРОИЗВОДИ, ПРОЦЕСИ ИЛИ 
УСЛУГЕ ОДГОВАРАЈУ НАМЕНИ.  

 
Члан 7. 

 
(1) Основни стратегијско-доктринарни документи у области одбране су: 
Стратегија националне безбедности Републике Србије, Стратегија одбране 
Републике Србије и Доктрина Војске Србије. 
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(2) Основни плански документи у области одбране су: Дугорочни план развоја 
система одбране Републике Србије, Стратегијски преглед одбране Републике 
Србије и План одбране Републике Србије. 

 
ЧЛАН 7. 

 
ДОКУМЕНТИ ПЛАНИРАЊА ОДБРАНЕ СУ: СТРАТЕГИЈСКО-ДОКТРИНАРНИ 
ДОКУМЕНТИ, ДОКУМЕНТИ ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА И ДОКУМЕНТИ 
ПЛАНИРАЊА УПОТРЕБЕ СНАГА. 
 
ОСНОВНИ СТРАТЕГИЈСКО-ДОКТРИНАРНИ ДОКУМЕНТИ СУ: СТРАТЕГИЈА 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СТРАТЕГИЈА ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКТРИНА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 
ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА СУ: ДУГОРОЧНИ ПЛАН 
РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СТРАТЕГИЈСКИ 
ПРЕГЛЕД ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН И 
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ. 
 
ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ПЛАНИРАЊА УПОТРЕБЕ СНАГА СУ ПЛАН ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПЛАН УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КАО ЊЕГОВ 
САСТАВНИ ДЕО. 

 
Члан 11. 

 
(1) Председник Републике, у складу са законом, командује Војском Србије. 
(2) Председник Републике у области одбране нарочито: 
1) подноси заједно с Владом Народној скупштини предлог за проглашење 
ратног и ванредног стања; 
2) даје сагласност на нацрт Стратегијског прегледа одбране Републике Србије; 
2) ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА НАЦРТ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНАТА ПЛАНИРАЊА 
РАЗВОЈА; 
3) усваја Доктрину Војске Србије, на основу предлога министра одбране; 
3) УСВАЈА ДОКТРИНУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА МИНИСТРА 
ОДБРАНЕ И ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА НАЦРТ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СТРАТЕГИЈСКО-ДОКТРИНАРНИХ ДОКУМЕНАТА; 
4) наређује спровођење Плана одбране Републике Србије; 
5) утврђује основе мирнодопске и ратне организације Војске Србије, на основу 
предлога министра одбране; 
6) усваја План мобилизације Војске Србије; 
7) наређује спровођење мера приправности, општу и делимичну мобилизацију; 
8) усваја План употребе Војске Србије и наређује њену употребу; 
9) одлучује, у складу са законом, о упућивању припадника Војске Србије у 
мултинационалне операције, на основу одлуке Народне скупштине; 
10) доноси смернице за изградњу оперативне и функционалне способности 
Војске Србије; 
11) поставља и разрешава начелника Генералштаба Војске Србије, уз 
мишљење министра одбране; 
12) доноси правила која се односе на употребу Војске Србије, као и друга 
правила којима се уређује унутрашњи ред и правила службе у Војсци Србије; 
13) врши и друге послове одређене законом.  
(3) За обављање послова из става 1. овог члана, председник Републике 
доноси: указе, директиве, наређења, наредбе, смернице, одлуке, правила и 
друга акта. 
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(4) Председник Републике образује војни кабинет за послове из своје 
надлежности у области одбране. 
(5) Председник Републике своја овлашћења у области одбране може пренети 
на министра одбране, осим одлучивања о употреби Војске Србије, одлучивања 
о постављењима, унапређењима и разрешењима официра која су у 
надлежности председника Републике на основу закона и овлашћења за 
доношење стратегијско-доктринарних и планских докумената чије је доношење 
у законској надлежности председника Републике. 

 
Члан 12. 

 
(1) Влада утврђује и води политику одбране, предлаже и извршава законе и 
општа акта Народне скупштине која се односе на одбрану. 
(2) Влада у области одбране нарочито: 
1) подноси Народној скупштини заједно с председником Републике предлог за 
проглашење ратног и ванредног стања; 
1А) УСВАЈА ПРОЦЕНУ ВОЈНИХ И НЕВОЈНИХ ИЗАЗОВА, РИЗИКА И ПРЕТЊИ 
ПО БЕЗБЕДНОСТ ЗЕМЉЕ, НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА МИНИСТРА ОДБРАНЕ; 
2) предлаже Народној скупштини усвајање Стратегије националне безбедности 
Републике Србије, Стратегије одбране Републике Србије и Дугорочног плана 
развоја система одбране Републике Србије; 
2А) ДОНОСИ АКЦИОНE ПЛАНOВE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ 
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;  
3) усваја Стратегијски преглед одбране Републике Србије, на основу предлога 
министра одбране; 
3) УСВАЈА СТРАТЕГИЈСКИ ПРЕГЛЕД ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, НА 
ОСНОВУ ПРЕДЛОГА МИНИСТРА ОДБРАНЕ; 
4) усваја План одбране Републике Србије, осим Плана употребе Војске Србије 
и Плана мобилизације Војске Србије; 
5) предлаже Народној скупштини доношење закона из области одбране, 
безбедности и Војске Србије; 
6) предлаже Народној скупштини доношење закона о потврђивању 
међународних уговора из области одбране и војне сарадње; 
7) доноси смернице за израду планова одбране и прописује упутство о 
методологији за израду планова одбране, на основу предлога министра 
одбране; 
7) ДОНОСИ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА МИНИСТРА ОДБРАНЕ; 
8) подноси Народној скупштини годишњи извештај о стању припрема за 
одбрану; 
9) одобрава планове одбране органа државне управе и утврђује њихову 
организацију за рад у ратном и ванредном стању; 
10) прописује мере приправности државних органа, органа аутономних 
покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других 
правних лица и предузетника у случају ратног или ванредног стања  
10) ПРОПИСУЈЕ МЕРЕ ПРИПРАВНОСТИ СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ОДБРАНЕ У 
РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, ОСИМ ПРИПРАВНОСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
11) предлаже председнику Републике спровођење мера приправности и општу 
и делимичну мобилизацију, осим мобилизације Војске Србије; 
12) одлучује, у складу са законом, о упућивању особља цивилне заштите и 
запослених у органима државне управе у хуманитарне и друге активности у 
иностранство; 
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13) одлучује о одређивању правних лица који су од значаја за одбрану 
Републике Србије; 
14) одлучује о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану 
Републике Србије; 
15) одлучује о правима и дужностима органа у области просторног планирања и 
изградњи објеката од значаја за одбрану и Војску Србије и врстама 
инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за 
одбрану Републике Србије; 
15) ОДРЕЂУЈЕ ВРСТЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРНИХ И 
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА ЗАХТЕВА И ОБАВЕШТАВАЊА  
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ОБАВЕЗА ИНВЕСТИТОРА  
ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ, ИЗГРАДЊИ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТИХ ОБЈЕКАТА ПО КОЈИМА СУ ДУЖНИ ДА ПОСТУПАЈУ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 
16) одлучује о оснивању и укидању војношколских и војних 
научноистраживачких установа и о њиховом укључивању у образовни и 
научноистраживачки систем Републике Србије; 
17) прописује начела и критеријуме за унутрашње уређење и систематизацију 
радних места у Министарству одбране, на основу предлога министра одбране; 
18) прописује критеријуме за распоређивање грађана и материјалних средстава 
за потребе одбране и попуне Војске Србије, на основу предлога министра 
одбране; 
19) прописује начела и критеријуме за организацију служби криптозаштите у 
Републици Србији, на предлог Министарства одбране; 
20) прописује начин и поступак спровођења мобилизације, осим мобилизације 
Војске Србије, као и начин и поступак извршавања војне, радне и материјалне 
обавезе у ратном и ванредном стању, на предлог Министарства одбране; 
21) прописује начин, поступак и мере заштите поверљивих проналазака 
значајних за одбрану, на предлог Министарства одбране; 
22) прати и усмерава истраживање, развој, производњу и промет наоружања и 
војне опреме;  
23) предузима мере за стварање, употребу, коришћење, обнављање и 
размештај резерви за потребе одбране и обезбеђује средства за финансирање 
посебних задатака у одбрани у случају ратног и ванредног стања, на основу 
предлога ресорних министарстава; 
23) ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА СТВАРАЊЕ, УПОТРЕБУ, КОРИШЋЕЊЕ, 
ОБНАВЉАЊЕ И РАЗМЕШТАЈ РЕЗЕРВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАДАТАКА У 
ОДБРАНИ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА 
РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА; 
24) одлучује о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у 
иностранству, на основу предлога министра одбране; 
24) ОДЛУЧУЈЕ О БРОЈУ И РАСПОРЕДУ ИЗАСЛАНСТАВА ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВОЈНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 
ИНОСТРАНСТВУ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ; 
25) прописује организацију и рад службе осматрања и обавештавања; 
26) врши и друге послове одређене законом. 
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Члан 14. 
 

(1) Министарство одбране, у оквиру свог делокруга, предлаже и спроводи 
политику одбране, извршава законе и међународне уговоре, општа акта 
Народне скупштине, Владе и акта председника Републике из области одбране. 
(2) Министарство одбране обавља послове, који се односе на: 
1) процену ризика и претњи безбедности земље; 
2) израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије, 
Стратегије одбране Републике Србије и Дугорочног плана развоја система 
одбране Републике Србије и усвајање документа за њихову разраду; 
3) израду предлога Доктрине Војске Србије; 
4) израду предлога Стратегијског прегледа одбране Републике Србије; 
5) израду Средњорочног плана и програма развоја система одбране; 
6) израду предлога годишњег извештаја Владе о стању припрема за одбрану, с 
којим се сагласио председник Републике; 
7) израду нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије; 
8) израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области 
одбране и војне сарадње; 
9) израду платформи за вођење преговора и закључивање међународних 
уговора у области одбране и војне сарадње и њихово извршавање; 
9а) закључење уговора из области војног школства и обуке за одбрану земље 
са надлежним министарствима других држава у складу са законом; 
10) планирање и остваривање међународне сарадње из области одбране и 
војне сарадње; 
11) координирање израде нацрта Плана одбране Републике Србије, у складу с 
упутством Владе о методологији за израду планова одбране и предлагање 
Влади на усвајање; 
12) предлагање смерница за израду планова одбране и упутства о 
методологији за израду планова одбране; 
13) утврђивање предлога планова одбране других снага система одбране, који 
су у вези са Планом употребе Војске Србије; 
14) планирање, припремање и контролу мобилизације грађана, државних 
органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, 
привредних друштава, других правних лица и предузетника и Војске Србије за 
извршавање задатака у ратном и ванредном стању; 
15) израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за 
рад грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица и 
предузетника и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ратном и 
ванредном стању; 
16) извршавање војне, радне и материјалне обавезе; 
17) извршавање одлука председника Републике о упућивању професионалних 
војних лица у мултинационалне операције и одлука Владе о упућивању особља 
цивилне заштите и запослених у органима државне управе у хуманитарне и 
друге операције у иностранству; 
18) планирање и организовање цивилно-војних односа у области одбране; 
19) информативну, културну, музејску, архивску и верску делатност и друге 
делатности, за потребе одбране; 
20) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 88/09); 
21) брисана ("Сл. гласник РС", бр. 88/09); 
22) организовање, модернизацију и унапређење телекомуникационих мрежа и 
средстава и криптозаштите за потребе Војске Србије и других државних органа; 
23) усклађивање телекомуникационо-информационог обезбеђења, 
информационих и телекомуникационих мрежа и средстава за потребе одбране; 
24) уређење и припрему територије за потребе одбране; 
25) истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме; 
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26) опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране, поступке 
поверљивих набавки и материјално обезбеђивање Војске Србије; 
26а) уређује поступак јавних набавки мале вредности у командама, јединицама 
и установама Војске Србије, војним јединицама и установама које су 
организационо и функционално везане за Министарство одбране; 
27) планирање, управљање, контролу и спровођење обавештајно-безбедносних 
послова од значаја за одбрану, у складу са законом којим се уређују службе 
безбедности и другим прописима; 
28) школовање и усавршавање за рад на пословима одбране и безбедности 
земље, планирање, организовање и делатност војног школства; 
29) развој образовног система за потребе одбране и Војске Србије; 
30) хармонизацију система војног школства и научно-истраживачке делатности 
од значаја за одбрану са системом средњошколског и високог образовања и 
научноистраживачке делатности у Републици Србији; 
31) планирање, програмирање и развој научноистраживачке и инвентивне 
делатности од значаја за одбрану; 
31а) картографско и геотопографско обезбеђење и израда геотопографског 
материјала за систем одбране; 
32) статусна и друга питања припадника Војске Србије; 
33) доношење аката о организацији команди, јединица и установа Војске Србије 
и аката о организацији војних јединица и војних установа које су организационо 
и функционално везане за Министарство одбране; 
34) образовање и укидање изасланстава одбране и војних представништава, у 
складу са одлуком Владе о броју и распореду изасланстава одбране и војних 
представништава Републике Србије у иностранству; 
34а) образовање и организовање финансијске службе у Министарству одбране, 
командама, јединицама и установама Војске Србије, војним јединицама и 
војним установама које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране; 
34б) организовање и унапређење информационог система у области 
материјалног и финансијског пословања за потребе финансијског извештавања, 
сагласно усвојеним стандардима; 
35) планирање, програмирање, буџетирање и спровођење финансијског плана 
за потребе Министарства одбране, у складу са законом; 
36) планирање, организовање, извршење и контролу материјално-финансијског 
пословања; 
37) планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката, као и 
инвестиционо одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 
38) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање 
непокретних ствари за војне потребе, стамбених зграда, станова, гаража, 
пословног простора за потребе Министарства одбране и Војске Србије и 
објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и 
запослених у Министарству одбране; 
38а) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање 
непокретних и покретних ствари за репрезентативне потребе Министарства 
одбране и Војске Србије у земљи и иностранству; 
39) уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу безбедности 
и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и 
експлозије, у складу са законима којима се уређују те делатности; 
39а) уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу заштите 
животиња и здравствени надзор над производњом и прометом намирница и 
предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије; 
39б) уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу 
метролошке делатности, у складу са законима којима се уређује та делатност; 
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40) сарадњу с осталим министарствима и другим органима државне управе, 
органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе у 
припремању и спровођењу планова одбране и извршавању задатака у одбрани; 
41) организацију, преношење и спровођење мера приправности, мобилизације 
и попуне државних органа, јавних служби, органа јединица локалне самоуправе, 
привредних друштава, других правних лица и предузетника; 
42) заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за 
потребе одбране; 
42а) доношење аката о оснивању војноздравствене установе примарног, 
секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите; 
43) друге послове одређене законом. 

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ, КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 
НА: 

1) ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ПРОЦЕНЕ ВОЈНИХ И НЕВОЈНИХ ИЗАЗОВА, 
РИЗИКА И ПРЕТЊИ ПО БЕЗБЕДНОСТ ЗЕМЉЕ; 

2) ИЗРАДУ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И УСВАЈАЊЕ ДОКУМЕНТА ЗА ЊИХОВУ РАЗРАДУ; 

3) ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

4) ПРЕДЛАГАЊЕ ДОКТРИНЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
5) ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА ОДБРАНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
6) ИЗРАДУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАЗВОЈА СИСТЕМА 

ОДБРАНЕ;   
7) ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ВЛАДЕ О СТАЊУ 

ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ;  

8) ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВСТВЕНОГ 
ОСИГУРАЊА ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА, ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА, 
ПРОИЗВОДЊЕ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И ДРУГО; 

9) ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ 
УГОВОРА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ВОЈНЕ САРАДЊЕ И 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЊИХОВО 
ИЗВРШАВАЊЕ; 

10) ИЗРАДУ ПЛАТФОРМИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ 
МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ВОЈНЕ 
САРАДЊЕ И ЊИХОВО ИЗВРШАВАЊЕ; 

11) ЗАКЉУЧИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА О САРАДЊИ С 
МИНИСТАРСТВИМА И ОРУЖАНИМ СНАГАМА ДРУГИХ ДРЖАВА И 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЊИХОВО 
ИЗВРШАВАЊЕ (ПРОТОКОЛИ, МЕМОРАНДУМИ И ДР.); 

12) ПЛАНИРАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У 
ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ВОЈНЕ САРАДЊЕ; 

13) ПРИПРЕМАЊЕ СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ; 
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14)  ПРИПРЕМАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ УПУТСТВА О ЈЕДИНСТВЕНОЈ 
МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ОДБРАНЕ И МЕРАМА 
БЕЗБЕДНОСТИ У ИЗРАДИ ПЛАНОВА ОДБРАНЕ У СКЛАДУ С ОДЛУКОМ 
И СМЕРНИЦАМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;   

15)  ИЗРАДУ АКАТА И ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ПРИПРЕМАЈУ, ИЗРАЂУЈУ И УСКЛАЂУЈУ ПЛАНОВИ ОДБРАНЕ 
КОЈИМА СЕ ПЛАНИРАЈУ МЕРЕ И РАДЊЕ ЗА РАД ГРАЂАНА, 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ДРУГИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА И ЗА УПОТРЕБУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ 
СНАГА ОДБРАНЕ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ; 

16) КОНТРОЛУ ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ И ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГЕ ПЛАНОВА ОДБРАНЕ КОЈЕ ИЗРАЂУЈУ 
И ПРИПРЕМАЈУ НОСИОЦИ ОБАВЕЗЕ ПЛАНИРАЊА И ЊИХОВУ 
УСАГЛАШЕНОСТ С ПЛАНОВИМА РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ И 
УСАГЛАШЕНОСТ С ПЛАНОВИМА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ, ПРИПРЕМА И 
ДОНОСИ ВОЈСКА СРБИЈЕ; 

17) ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА 
МОБИЛИЗАЦИЈЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА У РАТНОМ И 
ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ОДЛУКАМА 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА; 

18) ИЗВРШАВАЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ И ЊЕНО УСКЛАЂИВАЊЕ СА 
ИЗВРШАВАЊЕМ РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ С 
ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ;  

19) ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ И УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И 
ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПЛАНОВА ОБУКЕ 
ГРАЂАНА ПРЕКО НАДЛЕЖНИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ, У САРАДЊИ СА ГЕНЕРАЛШТАБОМ 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

20) ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЦИВИЛНО-ВОЈНИХ ОДНОСА У 
ИЗВРШАВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И 
БЕЗБЕДНОСТИ; 

21) УРЕЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ЗАДАТАКА И НАЧИНА И ПОСЕБНИХ 
УСЛОВА ВРШЕЊА СПОРТСКЕ, МУЗЕЈСКЕ, АРХИВСКЕ, ИЗДАВАЧКО-
ИНФОРМАТИВНЕ, БИБЛИОТЕЧКO-ИНФОРМАЦИОНЕ, МУЗИЧКЕ И 
ФИЛМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПОД УСЛОВИМА 
ПРОПИСАНИМ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОВЕ 
ДЕЛАТНОСТИ; 

22) УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА ВРЕДНОВАЊА, ЧУВАЊА И РАЗВИЈАЊА 
ВОЈНИХ ТРАДИЦИЈА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ (ВОЈНИ ВЕТЕРАНИ, ЗАШТИТА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У 
ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И СПОМЕН-СОБЕ) И НАЧИНА САРАДЊЕ СА 
УДРУЖЕЊИМА КОЈА НЕГУЈУ ТРАДИЦИЈЕ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА СРБИЈЕ;   

23) УРЕЂИВАЊЕ СИСТЕМА СЕЛЕКЦИЈЕ, КЛАСИФИКАЦИЈЕ, КАРИЈЕРНОГ 
ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА И ПСИХОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ, У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ; 

24) ОРГАНИЗОВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО-ИНФОРМАТИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И 
СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА 
ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И КРИПТОЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
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МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА; 

25) УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА ПОСТУПАЊА У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНО-ИНФОРМАТИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ТЕЛЕКО-
МУНИКАЦИОНИХ И РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА И СРЕДСТАВА С 
ПОТРЕБАМА ОДБРАНЕ ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ПОСЕБНИМ 
ЗАКОНОМ; 

26) ПРОПИСИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСЕБНИХ УСЛОВА И ПОСТУПАКА НА 
УРЕЂЕЊУ И ПРИПРЕМИ ТЕРИТОРИЈЕ И АКВАТОРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
ОДБРАНЕ;  

27) ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРОПИСИВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЗОНА ОКО ВОЈНИХ 
КОМПЛЕКСА, ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ВОЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И МЕРА ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊА И 
ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРИСТУП ТИМ ОБЈЕКТИМА; 

28) УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ИСТРАЖИВАЊА, РАЗВОЈА, 
ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

29) ОПРЕМАЊЕ И НАОРУЖАВАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА 
ОДБРАНЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

30) ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ, КОНТРОЛУ И СПРОВОЂЕЊЕ 
БЕЗБЕДНОСНО-ОБАВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;  

31) ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ШКОЛОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗА 
РАД НА ПОСЛОВИМА ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ЗЕМЉЕ И НАДЗОР 
НАД РАДОМ ВОЈНИХ ШКОЛА У СКЛАДУ С ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ;  

32) РАЗВОЈ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И ВОЈСКУ СРБИЈЕ И 
УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ЗА ЊИХОВО УСКЛАЂИВАЊЕ С 
ОПШТИМ СИСТЕМОМ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ОВЕ ДЕЛАТНОСТИ;  

33) ОРГАНИЗОВАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ И ИНВЕНТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ОДБРАНУ;  

34) СТАТУСНА И ДРУГА ПИТАЊА ПОТРЕБА ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

35)  ДОНОШЕЊЕ АКАТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И 
УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И АКАТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈНИХ 
ЈЕДИНИЦА И ВОЈНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И 
ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ;   

36) ОБРАЗОВАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, КОМАНДАМА, ЈЕДИНИЦАМА И 
УСТАНОВАМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ВОЈНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ВОЈНИМ 
УСТАНОВАМА КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА О 
БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ;  

37) ОБРАЗОВАЊЕ И УКИДАЊЕ ИЗАСЛАНСТАВА ОДБРАНЕ И ВОЈНИХ 
ПРЕДСТАВНИШТАВА, У СКЛАДУ С ОДЛУКОМ ВЛАДЕ О БРОЈУ И 
РАСПОРЕДУ ИЗАСЛАНСТАВА ОДБРАНЕ И ВОЈНИХ 
ПРЕДСТАВНИШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ; 
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38) ОРГАНИЗОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У 
ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА 
ПОТРЕБЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА, САГЛАСНО УСВОЈЕНИМ 
СТАНДАРДИМА; 

39) УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА, ПРОГРАМИРАЊА, 
БУЏЕТИРАЊА И ИЗВРШЕЊА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ; 

40) ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ, ИЗВРШЕЊЕ И КОНТРОЛУ 
МАТЕРИЈАЛНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА; 

41) ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ, НАДЗОР И ИЗГРАДЊУ ВОЈНИХ 
ОБЈЕКАТА, КАО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА КОРИШЋЕЊУ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ; 

42) ПРИБАВЉАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЗА ВОЈНЕ ПОТРЕБЕ, 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА, ГАРАЖА, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 
ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ОБЈЕКАТА ЗА 
ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ; 

43) ПРОПИСИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ПОПИСА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И 
ВОЈСКА СРБИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ВОЈНОГ КАТАСТРА ПОД УСЛОВИМА 
ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНИ ПРЕМЕР И 
КАТАСТАР; 

44) НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ НАД ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
РЕГИСТРОВАНИМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО КОЈА ПОСЛУЈУ 
КАПИТАЛОМ У ВЕЋИНСКОМ ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И АКТОМ ОСНИВАЧА;  

45) ПРИБАВЉАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЗА 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ; 

46) УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА, ОРГАНИЗОВАЊА, 
СПРОВОЂЕЊА И КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
ЕКСПЛОЗИЈА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ПОД 
УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ОВЕ 
ДЕЛАТНОСТИ; 

47) УРЕЂИВАЊЕ ПЛАНИРАЊА, ОРГАНИЗОВАЊА, СПРОВОЂЕЊА И 
КОНТРОЛЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА И ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР НАД 
ПРОИЗВОДЊОМ И ПРОМЕТОМ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ 
УПОТРЕБЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ; 

48) ПРОПИСИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА, 
ОРГАНИЗОВАЊА, СПРОВОЂЕЊА И КОНТРОЛЕ МЕТРОЛОШКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ МЕТРОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ И МЕЂУНАРОДНИМ 
ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА; 
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49) ПРОПИСИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА, 
ОРГАНИЗОВАЊА, СПРОВОЂЕЊА И КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ (ОПЕРАТИВНА, МАТЕРИЈАЛНА И АДМИНИ-
СТРАТИВНА), ТИПИЗАЦИЈЕ И УНИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И 
ИЗДАВАЊА САГЛАСНОСТИ ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ 
ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈА И 
ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА;   

50) ПРОПИСИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА 
ИЗРАДЕ НОМЕНКЛАТУРЕ И КОДИФИКАЦИЈЕ СТВАРИ ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ КОЈЕ КОРИСТЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА 
СРБИЈЕ; 

51)  УРЕЂИВАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У 
ИСТРАЖИВАЊУ, РАЗВОЈУ И ПРОИЗВОДЊИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ 
ОПРЕМЕ, ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА И ВРШЕЊУ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПОД УСЛОВИМА 
ПРОПИСАНИМ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОВА 
ДЕЛАТНОСТ И ПРИХВАЋЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ПРОПИСИМА, 
СТАНДАРДИМА ОДБРАНЕ И СРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА;  

52) ДОНОШЕЊЕ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (СОРС), 
ПРОПИСА О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА, 
МЕТРОЛОШКИХ УСЛОВА И УПУТСТАВА ЗА ПРЕГЛЕД МЕРНЕ ОПРЕМЕ У 
ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ; 

53) ПРОПИСИВАЊЕ НАЧИНА ОДРЕЂИВАЊА ТАКТИЧКИХ И ТЕХНИЧКИХ 
НОСИЛАЦА ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ И ОСТАЛА 
СРЕДСТВА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ; 

54) САРАДЊУ С ОСТАЛИМ МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОРГАНИМА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И 
ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРИПРЕМАЊУ И 
СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНОВА ОДБРАНЕ И ИЗВРШАВАЊУ ЗАДАТАКА У 
ОДБРАНИ; 

55) ОРГАНИЗАЦИЈУ, ПРЕНОШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 
ПРИПРАВНОСТИ, МОБИЛИЗАЦИЈЕ И ПОПУНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, 
ОРГАНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА, ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА; 

56) ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИВИЛНО-ВОЈНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ВАЗДУШНИМ 
САОБРАЋАЈЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ПОД УСЛОВИМА 
ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ВАЗДУШНИ 
САОБРАЋАЈ; 

57) ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИВИЛНО-ВОЈНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА УНУТРАШЊИМ 
ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА И РАТНИМ РЕЖИМОМ ПЛОВИДБЕ ПОД 
УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
УНУТРАШЊА ПЛОВИДБА; 

58) ДОНОШЕЊЕ АКАТА О ОСНИВАЊУ ВОЈНОЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
ПРИМАРНОГ, СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ;  

59) ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 
 
(3) Министар одбране у обављању послова из става 2. овог члана доноси: 
наређења, наредбе, налоге, одлуке, правила, смернице, упутства и прописе и 
друга акта за које је овлашћен овим законом и другим законима. 
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(4) За извршавање аката које доноси председник Републике и доношење аката 
по овлашћењу председника Републике, министар одбране доноси: наређења, 
наредбе, смернице, одлуке, правила и друга акта, и одговоран је за њихово 
извршавање. 
(5) Прописи из ст. 3. и 4. овог члана објављују се у "Службеном војном листу", 
на начин који пропише министар одбране. 

 
Члан 14а 

 
(1) Министарство одбране има свој знак, симболе и друга обележја. 
(2) Влада ближе уређује изглед и начин коришћења знака, симбола и других 
обележја, означавање и друге елементе визуелног идентитета Министарства 
одбране, на предлог министра одбране. 
(3) Забрањено је истицање и ношење знака, симбола и других обележја из 
става 1. овог члана на начин којим би се нарушио углед Министарства одбране. 

 
ЧЛАН 14А 

 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ИМА СВОЈ ЗНАК И ДРУГА ОБЕЛЕЖЈА. 
 
ИЗГЛЕД И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗНАКА И ДРУГИХ ОБЕЛЕЖЈА, 
ОЗНАЧАВАЊЕ И ДРУГЕ ЕЛЕМЕНТЕ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ УРЕЂУЈЕ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА 
ОДБРАНЕ. 
 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ИСТИЦАЊЕ И НОШЕЊЕ ЗНАКА И ДРУГИХ ОБЕЛЕЖЈА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА НАЧИН КОЈИМ БИ СЕ НАРУШИО УГЛЕД 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ. 
 

Члан 15. 
 

(1) Генералштаб Војске Србије је у саставу Министарства одбране и врши 
послове из своје надлежности, у складу са законом и овлашћењима 
председника Републике и министра одбране. 
(2) Генералштаб Војске Србије обавља послове који се односе на: 
1) израду функционалних доктрина и других правила за употребу Војске Србије; 
1) ИЗРАДУ ДОКТРИНАРНИХ ДОКУМЕНАТА;  
2) израду Плана употребе Војске Србије; 
3) израду Плана мобилизације Војске Србије; 
4) израду смерница за изградњу оперативне и функционалне способности 
Војске Србије; 
5) припрему аката о организацији команди, јединица и установа Војске Србије; 
5А) ГЕОТОПОГРАФСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ИЗРАДУ ГЕОТОПОГРАФСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И ДРУГИХ КОРИСНИКА ВАН СИСТЕМА 
ОДБРАНЕ; 
6) организовање мера приправности на основу аката председника Републике 
или министра одбране; 
7) друге послове одређене законом и актима председника Републике и 
министра одбране. 
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Инспекцијски послови у области одбране 
 

Члан 16. 
 

(1) Министарство одбране обавља инспекцијске послове у вези с извршавањем 
закона у области и од значаја за одбрану, прописа донетих на основу тих 
закона, као и планова и мера државних органа и  организација и Војске Србије, 
који се односе на: 
1) припреме за одбрану; 
2) спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране; 
3) инспекцијски надзор над радом команди, јединица и установа Војске Србије и 
органа и установа Министарства одбране; 
4) остваривање и усклађивање организације обезбеђења телекомуникационо-
информационог система, криптозаштите и других облика заштите информација; 
5) инспекцију оперативне и функционалне способности команди, јединица и 
установа Војске Србије, по налогу председника Републике; 
6) радноправни статус професионалних припадника Војске Србије; 
6а) безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и експлозија, заштиту 
животне средине, заштиту животиња и метролошку делатност; 
7) друге послове одређене законом или на захтев надлежног органа. 
(2) Послове из става 1. овог члана врши Инспекторат одбране, у складу с овим 
законом и прописима који се односе на инспекцијски надзор. 

 
ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ 

 
ЧЛАН 16. 

 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
У ВЕЗИ СА ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ОДБРАНУ И ВОЈСКУ СРБИЈЕ, ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ТИХ 
ЗАКОНА, ПЛАНОВА И МЕРА ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ, А КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА: 
 
1) ПРИПРЕМE ЗА ОДБРАНУ; 
2) СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКА И АКАТА ОРГАНА УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ 

ОДБРАНЕ; 
3) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ОПЕРАТИВНИМ И ФУНКЦИОНАЛНИМ 

СПОСОБНОСТИМА КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, ПО ОДОБРЕЊУ ИЛИ НАЛОГУ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ; 

4) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА 
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ: РАД МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ; РАДНИ ОДНОСИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И РАСПОРЕЂЕНИХ У МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ; ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ПОСЕБНИ УПРАВНИ 
ПОСТУПЦИ;  

5) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ОРГАНИЗАЦИЈОМ ТЕЛЕКОМУНИ-КАЦИОНО-
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, КРИПТОЗАШТИТЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА 
ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИЈА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ; 

6) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР МАТЕРИЈАЛНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ 
ПОСЛОВАЊА И НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
КОРИСНИКА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ; 
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7) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА, 
СТАНДАРДА ОДБРАНЕ И ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОИЗВОДЕ У 
ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ;   

8) ИНСПЕКЦИЈИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ПРОПИСА О: БЕЗБЕДНОСТИ И 
ЗДРАВЉУ НА РАДУ; ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ; РАВНОПРАВНОСТИ 
ПОЛОВА; ЗАШТИТИ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ; ЗАШТИТИ ОД 
ИЗЛОЖЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ДУВАНСКОМ ДИМУ НА РАДНОМ МЕСТУ 
И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ; ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ЗАШТИТИ ОД 
ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА; ЗАШТИТИ ЖИВОТИЊА, НАМИРНИЦА И 
ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ (ВЕТЕРИНАРСКА ЗАШТИТА); ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ У 
МЕТРОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ;  

9) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВОЈНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА И ВОЈНИМ 
СКЛАДИШТИМА; 

10) ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ПРОПИСА КОЈИМА ЈЕ 
УРЕЂЕНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА И РАД 
ВОЈНОЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА;  

11) ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ ИЛИ НА ЗАХТЕВ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 

 
ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ, У 
СКЛАДУ С ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ 
ОДНОСЕ НА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР. 
 

Члан 17. 
 

(1) У вршењу инспекцијских послова из члана 16. овог закона, инспектори и 
лица овлашћена за инспекцијске послове имају право да: 
1) врше увид у документа која се односе на припреме снага одбране за 
одбрану; 
2) врше проверу спровођења одлука и аката органа управљања системом 
одбране; 
3) врше ванредну инспекцију оперативне и функционалне способности 
команди, јединица и установа Војске Србије, на основу одобрења председника 
Републике; 
4) наложе отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у 
спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана 
одбране Републике Србије и појединачних планова; 
5) наложе обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима 
одбране до доношења одлуке надлежног органа; 
6) наложе командама, јединицама и установама Војске Србије и органима 
државне управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању 
својих одбрамбених припрема; 
7) наложе обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у 
опасност живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног 
органа; 
8) подносе предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне, кривичне или 
друге одговорности против одговорних лица, у складу са законом; 
9) пружају стручну помоћ снагама одбране чије припреме контролишу и о 
утврђеном стању и предузетим мерама обавесте надлежне органе; 
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10) наложе отклањање утврђене повреде закона и других прописа којима се 
уређују права, обавезе и одговорности професионалних припадника Војске 
Србије; 
11) предузимају друге мере за које су овлашћени законом и по налогу 
надлежних органа. 
(2) Субјекти код којих је извршена контрола дужни су да поступе по налазима 
инспектора и лица овлашћених за инспекцијске послове. 

 
ЧЛАН 17. 

 
У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИЗ ЧЛАНА 16. ОВОГ 
ЗАКОНА, ИНСПЕКТОР И ДРУГО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИМА ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА: 

1) ВРШИ ПРОВЕРУ СПРОВОЂЕЊА ОДЛУКА И АКАТА ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ОДБРАНЕ; 

2) ВРШИ УВИД У ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ПРИПРЕМЕ СНАГА 
ОДБРАНЕ ЗА ОДБРАНУ; 

3) ПРЕГЛЕДА ОПШТЕ И ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДРУГУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ; 

4) ПРЕГЛЕДА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, ОБЈЕКТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, 
УРЕЂАЈЕ, ПРЕДМЕТЕ И РОБУ; 

5) УЗИМА ИЗЈАВЕ И ПО ПОТРЕБИ ПИСАНА ИЗЈАШЊЕЊА ОД 
РУКОВОДИОЦА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НАДЗИРАНОГ ОРГАНА О 
ЧИЊЕНИЦАМА И ПОДАЦИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ПОТПУНО УТВРЂИВАЊЕ 
ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА; 

6) ЗАХТЕВА ДА СЕ ДОСТАВЕ ИЗВЕШТАЈИ, ПОДАЦИ, АКТИ И ДРУГА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОДРЕДИ ПРИМЕРЕН РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ; 

7) ЗАХТЕВА ДОСТАВЉАЊЕ, УЗМЕ ИЛИ ЗАДРЖИ ОПШТИ ИЛИ 
ПОЈЕДИНАЧНИ АКТ НАДЗИРАНОГ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, А ЧИЈА ТАЧНОСТ СЕ У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НЕ 
РАДИ О ОРИГИНАЛУ АКТА ПОТВРЂУЈЕ ПОТПИСОМ РУКОВОДИОЦА И 
ПЕЧАТОМ НАДЗИРАНОГ ОРГАНА; 

8) НАЛОЖИ ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕДОСТАТАКА У ПЛАНОВИМА 
ОДБРАНЕ ИЛИ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОПИСАНИХ МЕРА И РАДЊИ ЗА 
ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПЛАНОВА; 

9) НАЛОЖИ ОБУСТАВУ МЕРА И РАДЊИ КОЈЕ НИСУ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ ДО ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА; 

10) ИЗДА НАЛОГЕ, ОДНОСНО ЗАБРАНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 
11) НАЛОЖИ КОМАНДАМА, ЈЕДИНИЦАМА И УСТАНОВАМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

И ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ОСТАЛИМ НОСИОЦИМА 
ПЛАНИРАЊА ДА ПОДНЕСУ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СВОЈИХ 
ОДБРАМБЕНИХ ПРИПРЕМА; 

12) НАЛОЖИ ОБУСТАВЉАЊЕ РАДЊИ КОЈИМА СЕ ДИРЕКТНО УГРОЖАВА 
ИЛИ ДОВОДИ У ОПАСНОСТ ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ИЛИ ИМОВИНА 
ДО ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА; 

13) ИЗВРШИ ВАНРЕДНИ НАДЗОР ОДМАХ ПО САЗНАЊУ ЗА СВАКУ СМРТНУ, 
ТЕШКУ ИЛИ КОЛЕКТИВНУ ПОВРЕДУ НА РАДУ И ОПАСНУ ПОЈАВУ КОЈА 
БИ МОГЛА ДА УГРОЗИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, КАО И 
ПРИЛИКОМ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА ИЛИ ЕКСПЛОЗИЈА И УТВРДИ УЗРОКЕ 
ТИХ ДОГАЂАЈА О ЧЕМУ САСТАВЉА ЗАПИСНИК СА НАЛАЗОМ И 
ОЦЕНОМ О УЗРОЦИМА ДОГАЂАЈА И НАЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ БЕЗ 
ОДЛАГАЊА МОРАЈУ ПРЕДУЗЕТИ;  

14) ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ НАДЗИРАНОМ ОРГАНУ; 
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15) ПОДНОСИ ПРЕДЛОГЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ, ПРЕКРШАЈНЕ 
И КРИВИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРИВРЕДНИ 
ПРЕСТУП, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

16) ПРЕДУЗИМА ДРУГЕ МЕРЕ И РАДЊЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ 
ПРОПИСОМ ОВЛАШЋЕН; 

17) НАЛОЖИ ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНЕ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ 
ПРОПИСА; 

18) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ЗАКОНОМ ИЛИ ПРОПИСОМ 
ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЗАКОНА.  

 
НАЛОЗИ ИНСПЕКТОРА И ДРУГИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА СУ ОБАВЕЗУЈУЋИ. 
 

ЧЛАН 17А 
 
ИНСПЕКТОР И ДРУГO ЛИЦE ОВЛАШЋЕНO ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА СУ САМОСТАЛНИ У РАДУ У ГРАНИЦАМА 
ОВЛАШЋЕЊА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА. 
 
ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ ИЗВЕШТАВА МИНИСТРА ОДБРАНЕ О ПОЈАВАМА 
БИТНИЈЕГ НАРУШАВАЊА САМОСТАЛНОСТИ И НЕЗАКОНИТОГ УТИЦАЈА НА 
РАД ИНСПЕКТОРА И ДРУГИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА. 
 
ИНСПЕКТОР И ДРУГO ЛИЦE ОВЛАШЋЕНO ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПОСЕБНО СУ ОДГОВОРНИ: 
1) АКО У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НЕ ПРЕДУЗМУ, НЕ 

ПРЕДЛОЖЕ ИЛИ НЕ ОДРЕДЕ МЕРЕ ИЛИ РАДЊЕ ЗА КОЈЕ СУ 
ОВЛАШЋЕНИ; 

2) АКО У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НЕ ПРЕДЛОЖЕ ИЛИ НЕ 
ПОКРЕНУ ПОСТУПАК УТВРЂЕН ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПОСЕБНИХ 
ЗАКОНА; 

3) АКО У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПРЕКОРАЧЕ ГРАНИЦЕ СВОГ 
ОВЛАШЋЕЊА. 

 
Члан 18. 

 
(1) Министар одбране прописује елементе, садржај и стандарде за оцену: 
стања, оперативних и функционалних способности Војске Србије; рада 
организационих делова Министарства одбране и Војске Србије; стања 
метролошке делатности; безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и 
експлозије, заштите животне средине и заштите животиња, као и материјалног 
и финансијског пословања команди, јединица и установа Војске Србије и 
организационих делова Министарства одбране, на основу закона и на основу 
смерница које доноси председник Републике. 
(2) Инспекторат одбране редовно извештава председника Републике и 
министра одбране о утврђенимналазима. 

 
ЧЛАН 18. 

 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ ПРОПИСУЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ И УТВРЂУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ 
ЗА ОЦЕНУ: СТАЊА, ОПЕРАТИВНИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ СПОСОБНОСТИ 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; РАДА ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА И ВОЈНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ 
ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ; 
СТАЊА МЕТРОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ; СТАЊА 
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БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ; 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ЗАШТИТЕ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА; 
МАТЕРИЈАЛНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И 
УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈНИХ 
ЈЕДИНИЦА И ВОЈНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И 
ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ. 

 
Обавештајно-безбедносни послови од значаја за одбрану  

 
Члан 20. 

 
(1) Обавештајно-безбедносни послови од значаја за одбрану јесу: 
1) обавештајни послови у које спадају: обавештајно-оперативни и обавештајно-
извиђачки послови; 
2) безбедносни послови у које спадају: општебезбедносни, контраобавештајни 
и војнополицијски послови. 
(2) Надлежности, задаци и послови органа за обављање обавештајно-
безбедносних послова од значаја за одбрану, као органа управе у саставу 
Министарства одбране, одређени су законом којим се уређују службе 
безбедности и другим прописима. 

 
БЕЗБЕДНОСНО-ОБАВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ  

 
ЧЛАН 20. 

 
БЕЗБЕДНОСНО-ОБАВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ СУ 
БЕЗБЕДНОСНИ ПОСЛОВИ, КОНТРАОБАВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ, 
ОБАВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ И ВОЈНОПОЛИЦИЈСКИ ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ 
ОБАВЉАЈУ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА. 
 

УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА 
ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ 

 
ЧЛАН 21А 

 
ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИВИЛНО-ВОЈНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА САОБРАЋАЈЕМ НА 
УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА  ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ОБУХВАТА:  

1) УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ПУТЕВИМА И ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРАЋЕЊА 
БРОДОВА У КООРДИНАЦИЈИ С ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА; 

2) ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНТРОЛЕ И ЗАШТИТЕ ВОДНИХ ПУТЕВА; 

3) УЧЕШЋЕ У ПРИПРЕМИ И ОРГАНИЗОВАЊУ СИСТЕМА ТРАГАЊА И 
СПАСАВАЊА; 

4) ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ У СИСТЕМУ КОМУНИКАЦИЈЕ, 
НАВИГАЦИЈЕ И ИЗВИЂАЊА ВОДНОГ ПУТА;  

5) ОРГАНИЗОВАЊЕ СЛУЖБЕ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА ЉУДСТВА И 
ПОКРЕТНИХ СРЕДСТАВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ 
ПУТЕВИМА ; 
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6) ОРГАНИЗОВАЊЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ 
САОБРАЋАЈЕМ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, САГЛАСНО ПЛАНУ 
УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

7) ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА У ЗАХВАТУ ВОДНИХ ПУТЕВА; 

8) ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОПИСА И ДРУГИХ ДОКУМЕНТА У СКЛАДУ С 
ПРОПИСИМА О ПЛОВИДБИ НА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА;  

9) ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ВОДНИМ САОБРАЋАЈЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ.    

 
НАЧИН, ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈА НА 
УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА 
ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ВОЈНИМ ПЛОВИЛИМА И РАТНИ РЕЖИМ 
ПЛОВИДБЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ ПОД УСЛОВИМА 
ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УНУТРАШЊА ПЛОВИДБА. 

 
ЕВИДЕНЦИЈЕ О НАСТРАДАЛИМ И НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА У ОРУЖАНИМ 

СУКОБИМА 
 

ЧЛАН 23А 
 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ВОДИ СЕ ЕВИДЕНЦИЈА О ПОГИНУЛИМ, 
НЕСТАЛИМ, РАЊЕНИМ, ЗАРОБЉЕНИМ И УБИЈЕНИМ ПРИПАДНИЦИМА 
ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1991. ДО 19. МАЈА 1992. ГОДИНЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈА О НЕСТАЛИМ И ПОГИНУЛИМ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 1998. И 1999. ГОДИНЕ, РАДИ ИЗДАВАЊА ИСПРАВА У ВЕЗИ С 
ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА И 
БОРБЕНИМ ДЕЈСТВИМА НА ПОДРУЧЈУ БИВШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈИ 
РЕШАВАЈУ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА И 
БОРБЕНИМ ДЕЈСТВИМА.   

  
ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖЕ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ДАН, 
МЕСЕЦ, ГОДИНУ И МЕСТО РОЂЕЊА, ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ 
ГРАЂАНА (ЈМБГ), ПРЕБИВАЛИШТЕ, СТАТУС (ИДЕНТИФИКАЦИЈА), 
НАЦИОНАЛНОСТ, ЧИН, СТАЊЕ, МЕСТО СТАЊА, ДАТУМ СТАЊА, ОПИС 
СТАЊА, ТИП УСТАНОВЕ У КОЈОЈ ЈЕ ЛИЦЕ ЛЕЧЕНО, ПОРЕКЛО ПОДАТАКА И 
ОСТАЛЕ ПОДАТКЕ О СПРОВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ВЕЗИ С 
ПРОНАЛАЖЕЊЕМ ЛИЦА. 

 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЧУВАЈУ СЕ ТРАЈНО. 

 
Члан 24. 

 
(1) Министарства, у оквиру свог делокруга, извршавају законе из области 
одбране, прописе за рад у ратном и ванредном стању, општа акта Народне 
скупштине и Владе, задатке утврђене Планом одбране Републике Србије и 
одговарају за поступање правних лица која су у њиховој надлежности. 
(2) Министарства у области одбране: 
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1) израђују, на захтев Министарства одбране, акта и прилоге за припрему 
Плана одбране Републике Србије, у складу с упутством о методологији израде 
планова; 
1) НА ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ИЗРАЂУЈУ АКТА И ПРИЛОГЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ С 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ОДБРАНЕ;  
1А) ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ О БИЛАНСНИМ ПОТРЕБАМА И 
МОГУЋНОСТИМА ВРШЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ; 
2) обезбеђују планиране капацитете и обавезне резерве од значаја за одбрану, 
у складу с одлукама и захтевима Владе; 
3) прате стање припрема за одбрану из делокруга својих надлежности и 
одговарају за њихово спровођење; 
4) сачињавају свој план одбране и спроводе сопствене припреме за рад у 
ратном и ванредном стању; 
5) доносе методолошка, стручна и техничка упутства припрема за одбрану 
правних лица из делокруга своје надлежности; 
6) предлажу Влади утврђивање обавеза привредних друштава, других правних 
лица и предузетника од значаја за одбрану из делокруга својих надлежности; 
7) планирају и спроводе мере цивилне заштите и спасавања, одређене законом 
и прописима о цивилној заштити; 
8) оспособљавају запослене и предузимају мере неопходне за успешно 
функционисање привредних и других делатности у ратном и ванредном стању; 
9) спроводе мере приправности у ванредном стању и друге мере неопходне за 
прелаз на ратну организацију;  
9) СПРОВОДЕ МЕРЕ ПРИПРАВНОСТИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ И ДРУГЕ МЕРЕ 
НЕОПХОДНЕ ЗА ПРЕЛАЗАК НА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА РАД У РАТНОМ И 
ВАНРЕДНОМ СТАЊУ; 
10) обављају и друге послове одређене законом и Планом одбране Републике 
Србије. 
(3) Органи из става 1. овог члана непосредно извршавају задатке одбране 
утврђене плановима одбране и одлукама надлежних органа. 
 

Члан 27. 
 

(1) Органи државне управе, привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници дужни су да из свог делокруга Министарству одбране достављају 
податке од значаја за одбрану. 
(2) У извршавању послова одбране, органи државне управе, органи аутономних 
покрајина и органи јединица локалне самоуправе сарађују у пословима одбране 
из свог делокруга. 
 

Члан 28. 
 

Остали државни органи (судови, тужилаштва и други) организују и 
спроводе припреме за свој рад у ратном и ванредном стању и одговорни су за 
ефикасан рад и примену прописа и заштиту гарантованих права и слобода 
грађана у ратном и ванредном стању, и у том циљу: 

1) сарађују с надлежним министарствима у припремању и изради 
елемената Плана одбране Републике Србије из свог делокруга; 

2) планирају и обезбеђују средства и опрему за рад у ратном и 
ванредном стању; 



- 53 - 

3) врше и друге задатке или послове из области одбране утврђене 
Планом одбране Републике Србије и општим актима Народне скупштине и 
Владе. 

 
ЧЛАН 28. 

 
ОСТАЛИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ ПЛАНИРАЈУ И СПРОВОДЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВОЈ 
РАД У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ И ОДГОВОРНИ СУ ЗА ЕФИКАСАН 
РАД И ПРИМЕНУ ПРОПИСА И ЗАШТИТУ ГАРАНТОВАНИХ ПРАВА И 
СЛОБОДА ГРАЂАНА У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, И У ТОМ ЦИЉУ: 

1) НА ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ С 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ИЗРАДЕ ПЛАНОВА 
ОДБРАНЕ; 

2) САЧИЊАВАЈУ СВОЈ ПЛАН ОДБРАНЕ И СПРОВОДЕ СОПСТВЕНЕ 
ПРИПРЕМЕ ЗА РАД У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ; 

3) САРАЂУЈУ СА МИНИСТАРСТВИМА, ДРУГИМ ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА У ПРИПРЕМАЊУ И 
ИЗРАДИ ЕЛЕМЕНАТА ПЛАНА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ СВОГ 
ДЕЛОКРУГА; 

4) ПЛАНИРАЈУ И ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА И ОПРЕМУ ЗА РАД У РАТНОМ 
И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ; 

5) ВРШЕ И ДРУГЕ ЗАДАТКЕ ИЛИ ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ 
УТВРЂЕНЕ ПЛАНОМ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
 

Члан 29. 
 

(1) Органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе, у 
оквиру свог делокруга, одговорни су за стање припрема за одбрану, као и за 
стање припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника 
преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују 
задаци из Плана одбране Републике Србије. 
(2) Аутономне покрајине, општине, градови и град Београд у оквиру својих 
надлежности у области одбране:  
1) израђују своје планове одбране који су саставни део Плана одбране 
Републике Србије; 
2) предузимају мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 
делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама аутономне 
покрајине и Планом одбране Републике Србије; 
3) предузимају мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и 
ванредном стању; 
4) спроводе мере приправности и предузимају друге мере потребне за прелазак 
на организацију ЗА РАД у ратном и ванредном стању; 
5) обављају и друге послове одређене законом. 
(3) У ратном и ванредном стању, органи из става 1. овог члана извршавају 
законе, друге прописе и општа акта Народне скупштине и Владе, као и прописе 
донете из надлежности органа аутономних покрајина и органа јединица локалне 
самоуправе. 

 
Члан 39. 

 
(1) Ако су угрожени: ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, гранични појас, 
граница, живот и здравље људи и животиња и материјална добра на том 
подручју, на заједнички предлог министра унутрашњих послова и министра 
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одбране, а уз сагласност председника Републике, Влада образује полицијске и 
војне снаге за извршавање заједничких задатака. 
(2) У извршавању задатака из става 1. овог члана, полицијске и војне снаге су 
потчињене старешини Војске Србије кога овласти председник Републике, на 
заједнички предлог министра унутрашњих послова и министра одбране. 

 
Члан 45. 

 
(1) Логистичка подршка Војске Србије реализује се у функцији задовољења 
њених потреба у следећим делатностима: 
1) производњи, модернизацији и одржавању наоружања и војне опреме; 
2) снабдевању наоружањем и војном опремом и другим средствима; 
3) општим логистичким потребама; 
4) планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре; 
5) транспорту људи и средстава; 
6) здравственој заштити, безбедности и заштити здравља на раду, 
ветеринарској заштити, заштити животне средине, заштити од пожара и 
експлозија и другој заштити. 
(2) Делатности у области логистичке подршке уређују се подзаконским 
прописима. 
(3) Делатности логистичке подршке из става 1. овог члана могу обављати војне 
установе које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране са статусом правног лица или без статуса правног лица. 
(4) Министар одбране уређује начин рада, пословања и управљања установама 
из става 3. овог члана и одређује војне установе које могу стећи статус правног 
лица у складу са законом. 
 

ЧЛАН 45.  

 
ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ СЕ РАДИ 

ЗАДОВОЉАВАЊА ОПЕРАТИВНИХ ПОТРЕБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У: 

            1) ОДРЖАВАЊУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ; 
            2) СНАБДЕВАЊУ НАОРУЖАЊЕМ И ВОЈНОМ ОПРЕМОМ И ДРУГИМ 
СРЕДСТВИМА; 
            3) ОПШТИМ ЛОГИСТИЧКИМ ПОТРЕБАМА; 
            4) ПЛАНИРАЊУ, ИЗГРАДЊИ, РУШЕЊУ, УКЛАЊАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 
ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ; 
            5) САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ ЉУДИ И СРЕДСТАВА; 
            6) ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ; 
            7) ВЕТЕРИНАРСКОЈ ЗАШТИТИ;  
            8) БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ; 
            9) ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;  
          10) ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА; 
          11) ЛОВНО-ШУМСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ; 
          12) ДРУГИМ ЛОГИСТИЧКИМ ДЕЛАТНОСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ И ВОЈСКУ СРБИЈЕ. 

 
ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАJУ УСТАНОВЕ И 
ЈЕДИНИЦЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.   
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ДЕЛАТНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ ОБАВЉАТИ И: 
1) ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО 

ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВИ 
ЗА ПОТРЕБЕ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КОЈЕ НЕМАЈУ 
СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА; 

2) ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ И 
УСЛУЖНУ ДЕЛАТНОСТ И ДЕЛАТНОСТ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА 
ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОСЛУЈУ ПО ПРИНЦИПУ СТИЦАЊА И 
РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, КОЈЕ УПИСОМ У СУДСКИ РЕГИСТАР ПОСЕБНИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА СТИЧУ СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА; 

3) ЈЕДНОЧЛАНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ОБРАЗОВАНА ОД 
ПОСТОЈЕЋИХ ВОЈНИХ УСТАНОВА. 

 
ВОЈНЕ УСТАНОВЕ ИЗ СТАВA 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА И ЈЕДНОЧЛАНА 
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА ОСНИВА ВЛАДА, 
НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 

 
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ ВРШЕЊА 
ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР 
ОДБРАНЕ.   

 
Члан 46. 

 
(1) Набавку наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије врши 
Министарство одбране, на основу закона и потврђених међународних 
конвенција, уговора и споразума о промету наоружања, војне опреме и робе 
двоструке намене. 
(2) Министарство одбране сарађује с другим министарствима и органима 
државне управе у спровођењу логистичке подршке Војске Србије у оквиру 
њихових надлежности. 
(3) НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА ОПРЕМАЊЕ И РАЗВОЈ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
НАОРУЖАЊЕМ И ВОЈНОМ ОПРЕМОМ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ.    

 
Члан 47. 

 
(1) Грађани у одбрани земље имају право и дужност да извршавају војну, радну 
и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити, у складу са законом, 
одлукама надлежних органа и плановима одбране. 
(2) Грађани који имају основни распоред из става 1. овог члана могу бити 
распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, према одлуци 
надлежних органа. 

 
ЧЛАН 47. 

 
ГРАЂАНИ У ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ ИМАЈУ ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА ИЗВРШАВАЈУ 
ВОЈНУ, РАДНУ И МАТЕРИЈАЛНУ ОБАВЕЗУ И УЧЕСТВУЈУ У ЦИВИЛНОЈ 
ЗАШТИТИ И ОБУЧАВАЊУ ЗА ОДБРАНУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОДЛУКАМА 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ. 
 
ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ ОСНОВНИ РАСПОРЕД ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ВОЈНЕ, 
РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ У ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ МОГУ БИТИ 
РАСПОРЕЂЕНИ И НА ДРУГЕ ДУЖНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ПРЕМА 
ОДЛУЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА. 
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Члан 51. 
 

(1) Радној обавези подлежу сви за рад способни грађани који су навршили 18 
година живота до 65 година (мушкарци), односно до 60 година (жене), а нису 
распоређени на службу НЕМАЈУ РАТНИ РАСПОРЕД у Војсци Србије. 
(2) Припадници органа унутрашњих послова радну обавезу извршавају у том 
органу. 
(3) За потребе извршавања обавезе из става 1. овог члана, води се евиденција 
коју утврђује министар одбране. 
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДИ СЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА У СКЛАДУ С ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ.  
 

Члан 55. 
 

(1) Радна обавеза не може се утврдити родитељу који самостално врши 
родитељско право над дететом које није навршило 15. годину живота или над 
малолетним дететом са сметњама у развоју или над пунолетним дететом над 
којим је продужено родитељско право само једном родитељу. 
(2) Радна обавеза не може се утврдити родитељу детета које није навршило 15. 
годину живота, родитељу малолетног детета са сметњама у развоју или 
родитељу пунолетног детета над којим је продужено родитељско право, ако 
родитељи заједнички врше родитељско право, а други родитељ је ангажован на 
пословима одбране. 
(3) Одредбе става 1. овог члана односе се и на старатеља и хранитеља 
малолетног детета, односно пунолетног лица лишеног пословне способности. 
(4) Радна обавеза не може се утврдити ни:  
1) супружнику или ванбрачном партнеру или другом одраслом члану 
породичног ДОМАЋИНСТВА старатеља или хранитеља детета које није 
навршило 15. годину живота или малолетног детета са сметњама у развоју, ако 
је старатељ или хранитељ ангажован на пословима одбране; 
2) жени за време трудноће; 
3) лицу чији је супружник или ванбрачни партнер корисник туђе неге и помоћи; 
4) лицу неспособном за рад. 
 

Члан 56. 
 

(1) О организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији 
аутономних покрајина, општина,градова и града Београда, старају се органи 
управе и правна лица у делатностима из надлежности тих органа, у складу са 
законом. 

(2) Влада доноси прописе о начину организовања и извршавања радне 
обавезе. 

 
 ОБУЧАВАЊЕ ГРАЂАНА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 

ЧЛАН 60А 
 
НАЧИН ОБУЧАВАЊЕ ГРАЂАНА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ УРЕЂУЈЕ ВЛАДА, НА 
ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 
 

Члан 62. 
 

(1) Привредна друштва, друга правна лица и предузетници ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ у обављању својих делатности, дужни су да врше и послове одбране 
земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и 
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оспособљавање за рад у случају ратног и ванредног стања У РАТНОМ И 
ВАНРЕДНОМ СТАЊУ и одговорни су за обезбеђивање обима производње и 
вршење услуга у делатностима за које су регистровани, на нивоу утврђеном 
плановима одбране и одлукама надлежних органа. 
(2) Привредна друштва, друга правна лица и предузетници ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ, организације, службе и други субјекти који се у оквиру своје 
делатности баве пословима осматрања, обавештавања и узбуњивања, заштите 
и спасавања људи, животиња и материјалних добара, настављају са својом 
делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране 
Републике Србије. 

 
Члан 64. 

 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ дужни су да у миру планирају мере за рад у ратном и ванредном 
стању којима се обезбеђује вршење производне, односно услужне делатности, 
у складу с потребама утврђеним Планом одбране Републике Србије. 
 
 

Члан 65. 
 

(1) На основу одлуке Владе, надлежни органи државне управе могу захтевати 
од привредних друштава, других правних лица и предузетника ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ да у вршењу делатности обезбеде приоритетну производњу, 
снабдевање производима или пружање услуга од значаја за одбрану земље. 
(2) Међусобна права и обавезе органа државне управе и привредних друштава, 
других правних лица или предузетника у вези с производњом и снабдевањем 
производима или пружањем услуга из става 1. овог члана уређују се посебним 
уговором. 

 
Члан 66. 

(1) Привредна друштва, друга правна лица и предузетници ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ из члана 65. став 2. овог закона, не могу мењати намену производно-
технолошких целина које служе за производњу или вршење услуга од посебног 
значаја, без сагласности надлежног органа државне управе. 
(2) На предлог Министарства одбране, Влада оснива јавна предузећа у 
делатностима из става 1. овог члана, ради задовољавања потреба у области 
одбране. 

 
ЧЛАН 67А 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА И РЕЈОНА УЗ ВОЈНЕ ОБЈЕКТЕ И 
ОБЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 67. ОВОГ ЗАКОНА ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ КРОЗ ОПШТЕ И 
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА.            
   
КОНТРОЛУ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УНУТАР ВОЈНИХ 
ОБЈЕКАТА И РЕЈОНА УЗ ОБЈЕКТЕ ВРШИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ. 
 

Члан 68. 
 

(1) При пројектовању, изградњи и реконструкцији инвестиционих објеката од 
значаја за одбрану земље и изради просторних и урбанистичких планова, 
правна и физичка лица – инвеститори, дужни су да се придржавају посебних 
услова и захтева у погледу потреба одбране земље. 
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(2) При пројектовању и изградњи објеката од значаја за одбрану, а посебно 
јавних склоништа, инвеститори су дужни да поштују стандарде приступачности 
тих објеката за особе са инвалидитетом, децу и старе особе. 
(3) Обавезе при пројектовању, изградњи и реконструкцији склоништа прописане 
су посебним законом. 
(4) Привредна друштва, друга правна и физичка лица која су овлашћења за 
припремање и изграшавање просторних и урбанистичких планова, као и органи 
који те планове доносе дужни су да у погледу потреба одбране земље и 
заштите од ратних разарања поступају у складу с прописаним мерама и 
захтевима Министартва одбране. 
 
ЗАХТЕВЕ И МЕРЕ ИЗ СТ. 1. И 4. ОВОГ ЧЛАНА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР 
ОДБРАНЕ. 
 

Члан 71. 
 

(1) Министарство одбране и орган државне управе надлежан за науку уређују 
научноистраживачке области од значаја за одбрану, безбедност и општи 
интерес Републике Србије, у складу са законом који уређује област 
научноистраживачке делатности. 
(2) Правна лица која се баве научноистраживачким радом и развојем из става 
1. овог члана, дужна су да резултате тих истраживања доставе и Министарству 
одбране. 
(3) Податке из става 2. овог члана Министарство одбране може да користи 
искључиво за потребе одбране земље и да у ту сврху одобри њихово 
коришћење. 
(4) Поступак за остваривање моралних и имовинских права носилаца права 
интелектуалне својине од значаја за одбрану уређује министар одбране, у 
складу с прописима о интелектуалној својини. 
(5) НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА, ПЛАНИРАЊА, СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ, БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 

 
ЧЛАН 71А 

 
СТРАНА ЛИЦА НЕ МОГУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
САМОСТАЛНО ВРШИТИ НАУЧНА И ДРУГА ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ НА ДРУГИ 
НАЧИН ПРИКУПЉАТИ ПОДАТКЕ У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 
ЗЕМЉЕ. 

 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ЗАЈЕДНО СА СТРАНИМ ЛИЦИМА 
ИЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ТИХ ЛИЦА ВРШЕ НАУЧНА И ДРУГА ИСТРАЖИВАЊА У 
ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КОРИСТЕ ПОДАТКЕ У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ ДУЖНИ СУ ДА ПРЕТХОДНО ПРИБАВЕ ОДОБРЕЊЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ. 

 
ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА И НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.  
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Стандардизација и типизација од значаја за одбрану 
 

Члан 72. 
 

(1) Приликом стандардизације и типизације производа и услуга, објеката и 
уређаја од посебног значаја за одбрану земље, орган надлежан за 
стандардизацију и типизацију дужан је да их прилагоди потребама одбране 
земље и да о томе прибави сагласност Министарства одбране. 
(2) Организацију, критеријуме, евиденцију и начин вршења послова 
стандардизације и типизације производа и услуга, објеката и уређаја од 
посебног значаја за одбрану, утврђивање усаглашености и технички и 
инспекцијски надзор уређује министар одбране у складу са овим и другим 
законом. 
(3) Увоз и извоз производа и уређаја из става 1. овог члана одобрава Влада. 
 
ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ, СТАНДАРДИЗАЦИЈА, НОМЕНКЛАТУРА, 

КОДИФИКАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ  
 

ЧЛАН 72. 
 
ПРИЛИКОМ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ, ТИПИЗАЦИЈЕ И УНИФИКАЦИЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ, ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, 
ТИПИЗАЦИЈУ И УНИФИКАЦИЈУ У ДРУГИМ ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРАВНИ СУБЈЕКТИ 
И ПРЕДУЗЕТНИЦИ ДУЖНИ СУ ДА ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ И ОБЈЕКТЕ И 
УРЕЂАЈЕ ПРИЛАГОДЕ ПОТРЕБАМА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ДА О ТОМЕ 
ПРИБАВЕ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ. 
 
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, НОМЕНКЛАТУРУ, КОДИФИКАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ, 
КАО И НАЧИН И ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА 
УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОЦЕСА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ОБЈЕКАТА И 
УРЕЂАЈА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ, 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ДРУГЕ ОБЛИКЕ НАДЗОРА У ВЕЗИ С ТИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ.  

 
Удружења грађана 

 
Члан 76. 

 
(1) Удружења грађана могу програме свог рада заснивати на активностима у 
областима од значаја за одбрану. 
(2) Влада и Министарство одбране могу, на основу претходно утврђених 
критеријума, учествовати у финансирању пројеката и активности у областима 
од значаја за одбрану. 
(3) Критеријуме и поступак доделе средстава из става 2. овог члана прописује 
Влада, на предлогМинистарства одбране. 

 
УДРУЖЕЊА 

 
ЧЛАН 76. 

 
УДРУЖЕЊА МОГУ ПРОГРАМЕ СВОГ РАДА ЗАСНИВАТИ НА ПРОЈЕКТИМА И 
АКТИВНОСТИМА У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ МОЖЕ, НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНО УТВРЂЕНИХ 
КРИТЕРИЈУМА, УЧЕСТВОВАТИ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА И 
АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ. 
 
КРИТЕРИЈУМЕ И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.  
 

Члан 82. 
 

(1) Правна лица од значаја за одбрану Републике Србије и правна лица којима 
се постављају задаци и обавезе за вршење производње и услуга у случају 
ратног или ванредног стања планирају: мере којима обезбеђују вршење те 
производње и услуга, снабдевање сировинама, репроматеријалом, енергијом и 
другим потребама у складу с Планом одбране Републике Србије, односно с 
посебним задацима и обавезама; потребан број радника за вршење 
производње и услуга; заштиту радника и материјалних и других добара, као и 
друге мере. 
(2) Правна лица и службе опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање и 
правна лица која имају посебне обавезе у области осматрања и обавештавања 
и друге обавезе утврђене законом и другим актима надлежних органа 
Републике, поред планирања мера из става 1. овог члана за остваривање 
својих обавеза у ратном и ванредном стању, израђују посебне планове којима 
обезбеђују извршавање својих обавеза у случају елементарних и других већих 
непогода у миру. 
(3) Мере из ст. 1. и 2. овог члана утврђује руководилац правног лица. 
 

ЧЛАН 82. 
 
ПРАВНА ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ДУЖНА СУ ДА САМОСТАЛНО 
ПЛАНИРАЈУ: МЕРЕ КОЈИМА ОБЕЗБЕЂУЈУ ВРШЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 
УСЛУГА, СНАБДЕВАЊЕ СИРОВИНАМА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛОМ, ЕНЕРГИЈОМ, 
ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И  ЗАШТИТУ 
РАДНИКА И МАТЕРИЈАЛНИХ И ДРУГИХ ДОБАРА, У СКЛАДУ С УТВРЂЕНИМ 
БИЛАНСНИМ ПОТРЕБАМА, МОГУЋНОСТИМА И ЗАДАЦИМА ИЗ ПЛАНА 
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  
 
ПРАВНА ЛИЦА ИЗ ЧЛ.  65.  И 73.  ОВОГ ЗАКОНА КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉАЈУ 
ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРИОРИТЕТНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА 
ДУЖНИ СУ ДА ПЛАНИРАЈУ И  МЕРЕ КОЈИМА ОБЕЗБЕЂУЈУ ВРШЕЊЕ ТЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА, СНАБДЕВАЊЕ СИРОВИНАМА, 
РЕПРОМАТЕРИЈАЛОМ, ЕНЕРГИЈОМ И ДРУГИМ ПОТРЕБАМА НА НИВОУ 
УТВРЂЕНОМ У СКЛАДУ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ПЛАНОВА ОДБРАНЕ КОЈЕ 
САМОСТАЛНО ДОНОСЕ И ДОДАТНИМ ЗАХТЕВИМА ПО ОСНОВУ 
ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА С ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
 
ПЛАНОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНОГ 
ЛИЦА. 
 

Члан 83. 
 

Аутономне покрајине, општине, градови и град Београд у миру планирају мере 
за остваривање својих функција у ратном и ванредном стању, којима разрађују 
извршење задатака и обавеза одбране који су им прописани законом и 
произилазе из Плана одбране Републике Србије у вези са заштитом и 
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спасавањем људи и материјалних добара на својој територији и утврђују 
обавезе правних лица из своје надлежности, у складу са законом и својим 
статутом. 

 
ЧЛАН 83. 

 
ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И 
СВОЈИМ СТАТУТИМА, САМОСТАЛНО ПРИПРЕМАЈУ И ДОНОСЕ ПЛАНОВЕ 
ОДБРАНЕ КОЈИМА ПЛАНИРАЈУ СВОЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВАНРЕДНОМ ИЛИ РАТНОМ СТАЊУ И ПЛАНИРАЈУ 
МЕРЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД ПРАВНИХ ЛИЦА ИЗ ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
РАДИ НЕПОСРЕДНОГ ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА ГРАЂАНА У РАТНОМ 
ИЛИ ВАНРЕДНОМ СТАЊУ У СКЛАДУ СА ЗАДАЦИМА ПЛАНА ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 
Члан 86. 

 
(1) Министарство одбране и органи државне управе у складу са својим 
надлежностима у области одбране, дужни су да прате спровођење припрема за 
одбрану у систему одбране и да о томе једном годишње поднесу извештај 
Влади. 
(2) Извештај из става 1. овог члана органи државне управе достављају Влади 
преко Министарства одбране. 
(3) МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ КООРДИНИРА ИЗРАДУ И ИЗРАЂУЈЕ 
ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И ДОСТАВЉА ВЛАДИ 
НА УСВАЈАЊЕ.  
(3) (4) Министар одбране најмање једном годишње подноси извештај 
председнику Републике и Влади о стању оперативних и функционалних 
способности Војске Србије за извршавање додељених мисија и задатака. 
(4) (5) Влада најмање једном годишње извештава Народну скупштину о стању 
припрема за одбрану у Републици. 

 
Члан 97. 

 
(1) Мобилизацијом субјекти система одбране из мирнодопске организације и 
стања прелазе на ратну организацију и услове рада. 
(2) Мобилизација по обиму може бити општа или делимична, а саопштава се 
јавним оглашавањем или појединачним позивом. 

 
ЧЛАН 97. 

 
МОБИЛИЗАЦИЈОМ СУБЈЕКТИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ИЗ МИРНОДОПСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СТАЊА ПРЕЛАЗЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА РАД У РАТНОМ 
И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ И УСЛОВЕ РАДА У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ.   
 
МОБИЛИЗАЦИЈА ПО ОБИМУ МОЖЕ БИТИ ОПШТА ИЛИ ДЕЛИМИЧНА А 
САОПШТАВА СЕ ЈАВНИМ ОГЛАШАВАЊЕМ ИЛИ ПОЈЕДИНАЧНИМ ПОЗИВОМ. 
 
МОБИЛИЗАЦИЈА СЕ СПРОВОДИ ПРЕМА ПЛАНУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ.  
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                                               Члан 98. 
 

Општа мобилизација обухвата све субјекте система одбране којима су 
дефинисане обавезе у одбрани и чија се ратна организација разликује од 
мирнодопске, као и материјална средства потребна за одбрану земље. 
 

Члан 99. 
 
(1) Делимична мобилизација обухвата потребан део субјеката одбране чија се 
ратна организација разликује од мирнодопске, као и материјална средства 
потребна за адекватан одговор на изазове, ризике и претње. 
(2) Мобилизација се спроводи по Плану одбране Републике Србије. 
 
ДЕЛИМИЧНА МОБИЛИЗАЦИЈА ОБУХВАТА ПОТРЕБАН ДЕО СУБЈЕКАТА 
СИСТЕМА ОДБРАНЕ КОЈИМА СУ ДЕФИНИСАНЕ ОБАВЕЗЕ У ОДБРАНИ, КАО 
И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ОДГОВОР НА ИЗАЗОВЕ, РИЗИКЕ 
И ПРЕТЊЕ. 
 

ЧЛАН 102А 
 

ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ВОЈНИХ ВЕЖБИ РАДИ БЕЗБЕДНОСТИ ЉУДИ И 
ИМОВИНЕ, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧИ-ТИ 
СЛОБОДУ КРЕТАЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПОДРУЧЈУ НА КОЈЕМ СЕ ВЕЖБА 
ИЗВОДИ И ОДРЕДИТИ МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У САРАДЊИ С 
МИНИСТАРСТВОМ НАДЛЕЖНИМ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ. 
 

ЧЛАН 102Б 
 
ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРИСТУП ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И ОБЈЕКТИМА ОД 
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ, КАО И ГРАЂЕЊЕ У РЕЈОНИМА УЗ ТЕ 
ОБЈЕКТЕ БЕЗ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ. 
 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СНИМАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ СНИМАКА ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА 
И РЕЈОНА УЗ ОБЈЕКТЕ БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ОДОБРЕЊА МИНИСТАРСТВА 
ОДБРАНЕ. 

 
ЧЛАН 102В 

 
ПРЕМЕР И ИСТРАЖИВАЊА ЗЕМЉИШТА (ГЕОДЕТСКА, ГЕОФИЗИЧКА, 
ГЕОЛОШКА, ХИДРОЛОШКА, АРХЕОЛОШКА И ДР.) У РЕЈОНИМА УЗ ОБЈЕКТЕ 
ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ МОГУ ВРШИТИ ПРАВНА ЛИЦА КОЈА 
ЗА ТО ДОБИЈУ ОДОБРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА УЗ ПРЕТХОДНО 
ПРИБАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА 
ЗАШТИТЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА. 
 
РАДОВИ НА ПРЕМЕРУ ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЧНОМ ПОЈАСУ И ПРИОБАЛНИМ 
УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА И РАДОВИ НА ПОВЕЗИВАЊУ С 
ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРЕМЕРИМА СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА МОГУ СЕ ИЗВОДИТИ 
САМО ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОЈ САГЛАСНОСТИ  МИНИСТАРСТВА 
ОДБРАНЕ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСНИХ ИНТЕРЕСА И ПОТРЕБА ОДБРАНЕ. 

 
ЧЛАН 102Г 

 
У КАРТОГРАФСКЕ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НЕ СМЕЈУ СЕ УНОСИТИ ПОДАЦИ 
О ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И РЕЈОНИМА УЗ ТЕ ОБЈЕКТЕ И ДРУГИМ 
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ОБЈЕКТИМА ИЗ ЧЛАНА 102Б ОВОГ ЗАКОНА, КАО НИ ДРУГИ ПОДАЦИ КОЈИ 
СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ. 
 
СНИМАЊЕ ИЗ ВАЗДУХА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
ПРЕМЕРА ЗЕМЉИШТА И УНУТРАШЊИХ ПЛОВНИХ ПУТЕВА И ГРАНИЧНОГ 
ПОЈАСА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂИВАЊА 
ТЕРИТОРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ  И ПЛАНИРАЊЕ,  ИЗГРАДЊУ И 
ПРЕМЕШТАЊЕ ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА И БАЗА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВРШАВАЊА 
МИСИЈА И ЗАДАТАКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ВРШЕ НАДЛЕЖНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ У 
ЧИЈЕМ СУ ДЕЛОКРУГУ ОВИ ПОСЛОВИ.  
 
ПОДАТКЕ О ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И РЕЈОНИМА УЗ ТЕ ОБЈЕКТЕ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ КОЈИ 
СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ КОЈИ СЕ НЕ СМЕЈУ УНОСИТИ У 
КАРТОГРАФСКЕ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ УТВРЂУЈЕ ВЛАДА.  

 
Члан 104. 

 
(1) Средства за функционисање Војске Србије обезбеђује Министарство 
одбране у оквиру буџета Републике Србије. 
(2) Министарство одбране може да остварује допунска средства пружањем 
услуга у складу са законом и другим прописима. 
(3) МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ПОД УСЛОВИМА И У ПОСТУПКУ 
ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНО-ПРИВАТНО 
ПАРТНЕРСТВО, МОЖЕ ЗАКЉУЧИВАТИ ДУГОРОЧНЕ СПОРАЗУМЕ О 
УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ С ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРИМА У 
ДЕЛАТНОСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ФИНАНСИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЈНИХ 
ОБЈЕКАТА И ПРУЖАЊА УСЛУГА ПО ОСНОВУ УСВОЈЕНИХ ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ, О ЧЕМУ ОДЛУЧУЈЕ ВЛАДА НА 
ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ. 
 (3) (4) Министар одбране, у оквиру одобрених апропријација, врши распоред 
новчаних средстава организационим јединицама Министарства одбране, 
командама, јединицама и установама Војске Србије, као и војним јединицама и 
војним установама које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране. 
(4) (5) Министар одбране посебним прописом уређује материјално и 
финансијско пословање у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са 
прописима којима се регулише материјално-финансијско пословање буџетских 
корисника. 
(6) МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ЗБОГ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОСЛОВА 
КОРИСНИКА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ИМАТИ ДЕВИЗНИ РАЧУН КОД 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЛИ, ПО ОДОБРЕЊУ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА, 
КОД ОВЛАШЋЕНЕ БАНКЕ ЗА ПЛАЋАЊА КОЈА НЕ МОГУ ДА СЕ ИЗВРШЕ 
ПРЕКО НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
 

Члан 105. 
 

(1) Непокретним стварима за посебне намене сматрају се: земљиште, зграде, 
подземни и надземни објекти с пратећом инфраструктуром, који се у 
Министарству одбране и Војсци Србије користе за војне потребе, као и друге 
непокретне ствари које се налазе у војном кругу. 
(2) Непокретности из става 1. овог члана су у својини Републике Србије. 
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(3) Начин прибављања, располагања, коришћења, управљања, одржавања и 
евиденције ОДРЖАВАЊА, ЕВИДЕНЦИЈЕ И ВРЕДНОСНОГ ПРАЋЕЊА 
непокретних ствари из става 1. овог члана прописује министар одбране. 
(4) Приступ непокретним стварима за посебне намене, ван случајева њиховог 
редовног коришћења, дозвољен је само по претходно прибављеном одобрењу 
министра одбране. 
(5) Права на непокретностима посебне намене које користе Министарство 
одбране и Војска Србије уписују се у јавну књигу о евиденцији непокретности и 
права на њима, у складу са законом и у евиденцију војних непокретности, на 
начин који пропише министар одбране. 
 

Члан 106. 
 

(1) Покретним стварима за посебне намене сматрају се: наоружање и војна 
опрема; превозна средства (ваздухоплови, пловни објекти, шинска возила, 
моторна возила и др.), која се користе за службене потребе; опрема и потрошни 
материјал (рачунарски системи, репрографска и биротехничка опрема, 
телекомуникациона средства и лабораторијска опрема), које Министарство 
одбране користи за војне потребе. 
(1) ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СМАТРАЈУ СЕ: 
НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА, СРЕДСТВА ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ 
ОБУХВАЋЕНА НАЦИОНАЛНОМ КОНТРОЛНОМ ЛИСТОМ, ВОЈНА ПРЕВОЗНА 
СРЕДСТВА (ВАЗДУХОПЛОВИ, ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ, МОТОРНА ВОЗИЛА И ДР.), 
КОЈА СЕ КОРИСТЕ ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, 
АЛАТИ, ПРИБОРИ, УРЕЂАЈИ, ДЕЛОВИ, СКЛОПОВИ, СПЕЦИЈАЛНА МАЗИВА И 
ТЕЧНОСТИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ 
ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ И ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ, РЕПРОГРАФСКА И 
БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА СРЕДСТВА, ЕТАЛОНИ И 
РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ, СПЕЦИФИЧНА И ДРУГА ЛАБОРАТОРИЈСКА И 
ИСПИТНО-            -МЕРНА ОПРЕМА)  И СОФТВЕРИ (ИНФОРМАЦИОНИ И 
КОМАНДНО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ) КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
И ВОЈСКА СРБИЈЕ КОРИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И 
ВОЈНЕ ПОТРЕБЕ. 
 (2) О прибављању и располагању покретним стварима из става 1. овог члана, 
под условима прописаним Законом о средствима у својини Републике Србије , 
одлучује министар одбране, односно лице које он овласти. 
(2) О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА ПОД УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЈАВНА СВОЈИНА ОДЛУЧУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ, ОДНОСНО 
ЛИЦА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ КОЈА ОН ОВЛАСТИ.  
(3) Врсте покретних ствари из става 1. овог члана, начин коришћења, 
управљања и одржавања УПРАВЉАЊА, ОДРЖАВАЊА, ВОЂЕЊА 
ЕВИДЕНЦИЈА О СТАЊУ, ВРЕДНОСТИ И КРЕТАЊУ и рокове за њихову 
употребу и чување прописује министар одбране. 
 

ГЛАВА IXА 
 

ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

ЧЛАН 107А 
 

ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЈЕ ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ КОЈА ПРЕДУЗИМА ПРАВНЕ РАДЊЕ И ПРАВНА 
СРЕДСТВА РАДИ ОСТВАРИВАЊА И ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И 
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ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПОГЛЕДУ СРЕДСТАВА КОЈА КОРИСТЕ 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ.  

 
У ЗАСТУПАЊУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПРЕД 
СУДОВИМА И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, ВОЈНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ИМА ПОЛОЖАЈ ЗАСТУПНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ С ПРАВИМА И ДУЖНО-
СТИМА ПРОПИСАНИМ ЗА ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, ОСИМ 
ЗАСТУПАЊА ПРЕД СТРАНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ СУДОВИМА И 
АРБИТРАЖАМА И ПРЕД ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА У 
ИНОСТРАНСТВУ. 
 

ЧЛАН 107Б 
 

ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО У ПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА ПРЕД 
СУДОВИМА, ОРГАНИМА УПРАВЕ И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА 
ЗАСТУПА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКУ СРБИЈЕ КАДА ИМАЈУ 
ПОЛОЖАЈ СТРАНКЕ ИЛИ УМЕШАЧА О ЧИЈИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА СЕ 
ОДЛУЧУЈЕ У ТИМ ПОСТУПЦИМА. 

 
КАДА ЈЕ ПРОПИСАНО ДА ЈЕ У ОДРЕЂЕНОМ ПОСТУПКУ ИЛИ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ САМО ОДРЕЂЕНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ОБАВЕЗНО 
ЗАСТУПАЊЕ СТРАНКЕ ОД СТРАНЕ АДВОКАТА, ВОЈНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ДА ПРЕДУЗИМА ЗАСТУПАЊЕ ПОД 
ИСТИМ УСЛОВИМА КАО И АДВОКАТ.  
 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРАТИ И ПРОУЧАВА ПРАВНА ПИТАЊА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА РАД МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КАДА ЈЕ ТО 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И О УОЧЕНИМ ПРОБЛЕМИМА 
ОБАВЕШТАВА МИНИСТРА ОДБРАНЕ И ДРУГЕ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНЕ. 
 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ДА ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК ЗА 
ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА АКО 
ОЦЕНИ ДА СУ ПРОПИСОМ ОДНОСНО ОПШТИМ АКТОМ ПОВРЕЂЕНА 
ИМОВИНСКА ПРАВА И ИНТЕРЕСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПОГЛЕДУ 
СРЕДСТАВА КОЈА КОРИСТЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ИЛИ ЗАКОНОМ УТВРЂЕН 
ПОЛОЖАЈ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ДАЈЕ ПРАВНА МИШЉЕЊА НА МОДЕЛЕ, 
ОДНОСНО НАЦРТЕ ПРАВНИХ ПОСЛОВА КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И 
ВОЈСКА СРБИЈЕ ЗАКЉУЧУЈУ СА ДРУГИМ ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА, АКО ТИ 
ПРАВНИ ПОСЛОВИ ЗА ПРЕДМЕТ ИМАЈУ ИМОВИНСКА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 

 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО МОЖЕ НА ЗАХТЕВ ДРУГОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ПРУЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ ИЛИ ПРЕУЗЕТИ 
ЗАСТУПАЊЕ. 
 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРЕ ПОКРЕТАЊА ПАРНИЦЕ ИЛИ ДРУГОГ 
СУДСКОГ ИЛИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ИЛИ У ТОКУ ТОГ ПОСТУПКА ПРЕДУЗИМА 
ПОТРЕБНЕ МЕРЕ РАДИ СПОРАЗУМНОГ РЕШАВАЊА СПОРНОГ ОДНОСА. 
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ЧЛАН 107В 
 

СУДОВИ, ОРГАНИ УПРАВЕ И ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ДУЖНИ СУ ДА У 
СТВАРИМА У КОЈИМА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗАСТУПАЊЕ ОД СТРАНЕ ВОЈНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ДОСТАВЉАЈУ СВА ПИСМЕНА НЕПОСРЕДНО 
ВОЈНОМ  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ. 
 
ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА ИЗВРШЕНО СУПРОТНО ОДРЕДБИ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА НЕ ПРОИЗВОДИ ПРАВНО ДЕЈСТВО. 

 
ТРОШКОВИ ЗАСТУПАЊА У ПОСТУПЦИМА ПРЕД СУДОМ, ОРГАНОМ УПРАВЕ 
И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ ПРИЗНАЈУ СЕ ВОЈНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ПО ПРОПИСИМА О НАГРАДИ И НАКНАДИ ТРОШКОВА 
ЗА РАД АДВОКАТА. 

 
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У ЗАСТУПАЊУ ПРЕДСТАВЉАЈУ ПРИХОД 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

 
ЧЛАН 107Г 

 
ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕНИКЕ ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ПОСТАВЉА МИНИСТАР ОДБРАНЕ ИЗ САСТАВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 

 
ЗА ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЕНИКЕ ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИОЦА МОЖЕ 
БИТИ ПОСТАВЉЕНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 
ПОСТАВЉЕЊЕ ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА, ОДНОСНО ЗАМЕНИКА 
ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА.      

 
ЧЛАН 107Д 

 
ЗАПОСЛЕНИ У ВОЈНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ЈЕСУ: СЕКРЕТАР ВОЈНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА, ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ И 
ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПРИПРАВНИЦИ.  

 
НА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИОЦА, ЗАМЕНИКА ВОЈНОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВОЈНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ О СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ.  

 
ЧЛАН 107Ђ 

 
ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА И УРЕЂЕЊЕ ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СХОДНО 
ПРОПИСИМА ЗА РАД ПРАВОБРАНИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УРЕЂУЈЕ 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ, УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ.  
 

Члан 108. 
(1) Послове државне управе у Министарству одбране обављају државни 
службеници, намештеници и професионална војна лица, која су распоређена у 
Министарство одбране. 

(2) Начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 
Министарству одбране уређује Влада уредбом. 
(2) КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ УРЕЂУЈЕ ВЛАДА. 
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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 ОДБРАНИ 
 
DRAFT  LAW OF THE AMENDMENTS  OF THE LOW ON DEFENCE 
 
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), 
односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и трговинским 
питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране ("Службени гласник РС", број 83/08) (у даљем 
тексту: Прелазни споразум): 

 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 

садржину прописа 
/ 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 

/ 
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе 

Споразума и Прелазног споразума 
/ 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произилазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

 
/ 

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

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ  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 

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

/ 
 

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. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености. 

/ 
 


