
 

З А К О Н 

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, 104/09 – др. закон и 10/15), члан 4. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) одбрамбени интереси су: заштита суверености, независности и 

територијалне целовитости Републике Србије; заштита безбедности државе и 
њених грађана; очување мира и безбедности у региону и свету; војна 
неутралност и сарадња и партнерство са државама и међународним 
организацијама у области безбедности и одбране;”. 

Члан 2. 

У члану 9. став 2. тачка 7), брише се.  

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

„Годишњи извештај Владе о стању припрема за одбрану разматра се на 
седници надлежног одбора Народне скупштине.”. 

Члан 3. 

У члану 12. став 2. тачка 8) мења се и гласи: 

„8) усваја Годишњи извештај о стању припрема за одбрану и о томе 
извештава Народну скупштину;”. 

Члан 4. 

У члану 14. став 2. тачка 17) мења се и гласи: 

„17) планирање, припремање и контролу спровођења мобилизације и 
активирање субјеката система одбране за извршавање задатака у ратном и 
ванредном стању, у складу са законом и одлукама надлежних органа;”. 

Тачка 19) мења се и гласи: 

„19) одређивање програма обуке и уређивање начина и поступка 
планирања и спровођења планова обуке грађана за одбрану земље преко 
надлежних територијалних органа Министарства одбране, у сарадњи са 
субјектима система одбране и Генералштабом Војске Србије;”. 

У тачки 20), после речи: „планирање” додају се запета и реч: „сарадња”. 

После тачке 25) додаје се тачка 25а), која гласи: 

„25а) уређивање начина, поступка, рационализације и унапређења 
саобраћаја и транспорта људи и средстава у систему одбране;”. 

У тачки 27) после речи: „војних комплекса” брише се запета, а речи: 
„војних објеката и објеката војне инфраструктуре” замењују се речима: „и војних 
објеката”. 

Тачка 35) мења се и гласи: 

„35) доношење аката о организацији Министарства одбране и Војске 
Србије;”. 

Тачка 39) мења се и гласи: 
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„39) ближе уређивање начина и поступка израде предлога 
средњорочног и финансијског плана у Министарству одбране и Војсци Србије, у 
складу са законом којим се уређује буџетски систем;”. 

После тачке 58) додаје се тачка 58а), која гласи: 

„58а) уређивање планирања развоја система одбране;”. 

Члан 5. 

У члану 15. став 2. тачка 5) после речи: „припрему” додаје се реч: 
„предлога”. 

Члан 6. 

У члану 21. додаје се став 2, који гласи: 

„За потребе обезбеђења средстава за финансирање функционисања и 
унапређења службе трагања и спасавања војних ваздухоплова и за развој 
способности Војске Србије за учешће у систему трагања и спасавања за 
потребе цивилног ваздухопловства може се основати буџетски фонд.”. 

Члан 7. 

У члану 22. став 2. брише се. 

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

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. после речи: „Војске Србије”, 
додају се речи: „и цивилне одбране”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „из става 3. овог члана” 
замењују се речима: „из става 2. овог члана”. 

Члан 8. 

У члану 23а став 1. мења се и гласи: 

„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 Савезне Републике Југославије за период од 23. 
марта 1998. године до 26. јуна 1999. године и за период од 23. марта 2001. 
године до 30. јуна 2001. године, ради издавања исправа физичким лицима и 
органима државне управе који решавају о правима по основу учешћа у 
оружаним сукобима и борбеним дејствима, у складу са прописима којима се 
уређује управни поступак и заштита података о личности.”. 

Члан 9. 

У члану 24. став 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) организују и прате стање припрема за одбрану субјеката из 
делокруга својих надлежности и одговарају за њихово спровођење;”. 

Члан 10. 

У члану 29. став 2. тачка 1) речи: „који су саставни део Плана одбране 
Републике Србије”, бришу се. 

Члан 11. 

У члану 39. став 1. после речи: „Републике Србије” запета и речи: 
„гранични појас”, бришу се. 
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Члан 12. 

Назив члана 44. и члан 44. мењају се и гласе:  

„Материјално и финансијско пословање 

Члан 44. 

Министар одбране уређује материјално и финансијско пословање Војске 
Србије и контролу трошкова Војске Србије, у складу са прописима којима се 
уређује материјално и финансијско пословање и контрола за буџетске 
кориснике.”.  

Члан 13. 

После члана 44. додаје се назив члана, који гласи: 

„Логистичка подршка Војске Србије”. 

Члан 14. 

У члану 45. став 2. мења се и гласи: 

„Логистичку подршку из става 1. овог члана обављају установе и 
јединице Војске Србије, као и 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, 
односно које послују по прописима који се примењују на буџетске кориснике.”. 

Ст. 3. и 4. бришу се. 

Досадашњи став 5. постаје став 3. 

Члан 15. 

После члана 46. додају се назив члана и члан 46а, који гласе: 

„Војне установе које послују по принципу стицања и 
расподеле добити  

Члан 46а 

Логистичку подршку из члана 45. овог закона, као и друге послове за 
потребе Министарства одбране и Војске Србије могу обављати војне установе 
које су организационо и функционално везане за Министарство одбране, које 
обављају производну и услужну делатност, делатност изградње и одржавања 
објеката инфраструктуре, физичко-техничко обезбеђење и друге делатности и 
послују по принципу стицања и расподеле добити, а које уписом у одговарајући 
регистар стичу статус правног лица. 

Поред војних установа из става 1. овог члана, логистичку подршку и 
друге послове за потребе Министарства одбране и Војске Србије могу 
обављати и: 

1) једночлана привредна друштва образована од постојећих војних 
установа; 

2) привредна друштва и предузетници који су основани и послују у 
складу са законом којим се уређују привредна друштва; 

3) јавна предузећа и установе које су основане и послују у складу са 
прописима о јавним предузећима и установама. 

Војне установе из става 1. овог члана и једночлана привредна друштва 
из става 2. тачка 1) овог члана оснива Влада, на предлог министра одбране.”. 
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Члан 16. 

У члану 47. став 2. брише се. 

Члан 17. 

У члану 51. став 1. мења се и гласи: 

„Радној обавези подлежу сви за рад способни пунолетни грађани до 
навршене године живота у којој су, у складу са важећим прописима, остварили 
услове за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања, а немају ратни 
распоред у Војсци Србије.”. 

Члан 18. 

Члан 60а мења се и гласи: 

„Члан 60а 

Начин обучавања и категорију грађана коју ће за потребе одбране 
земље обучавати Министарство одбране уређује Влада, на предлог министра 
одбране.”. 

Члан 19. 

У члану 62. додаје се став 3, који гласи: 

„Остала привредна друштва, друга правна лица и предузетници имају 
обавезу да из свог делокруга, на захтев Министарства одбране, достављају 
податке од значаја за одбрану.”. 

Члан 20. 

У члану 68. став 5. брише се. 

Члан 21. 

У члану 76. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Удружење које делује на територији Републике Србије, а своје 
деловање тежишно заснива у областима од значаја за одбрану и својим 
програмом и практичним деловањем, масовношћу и организованошћу 
доприноси јачању система одбране, може стећи статус удружења од посебног 
значаја за одбрану.”. 

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

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„Критеријуме и поступак за стицање статуса удружења од посебног 
значаја за одбрану из става 2. овог члана и доделу средстава из става 3. овог 
члана прописује министар одбране.”. 

Члан 22. 

У члану 81. став 7. после речи: „подлежу безбедносној провери” додају 
се речи: „и издаје им се одговарајући сертификат у складу са законом којим се 
уређује заштита тајности података.”. 

Члан 23. 

Члан 102. мења се и гласи: 

„Члан 102. 

Тајни подаци који се односе на систем одбране означени као подаци од 
интереса за националну безбедност Републике Србије, као и тајни подаци 
настали у раду команди, јединица и установа Војске Србије, чијим би 
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откривањем неовлашћеним лицима настала штета, штите се у складу са 
законом којим се уређује заштита тајности податка и не могу се учинити 
доступним јавности. 

Тајним подацима значајним за систем одбране сматрају се: 

1) подаци и документа од значаја за систем националне безбедности, 
чијим би откривањем неовлашћеним лицима могла настати штета по интересе 
и циљеве у области одбране; 

2) подаци о плановима употребе Војске Србије, ратној организацији и 
формацији команди, јединица и установа Војске Србије, подаци о борбеним и 
другим материјалним средствима, односно врстама покретних ствари 
намењених потребама одбране, чијим би откривањем неовлашћеним лицима 
могла настати штета по оперативну и функционалну способност Војске Србије; 

3) подаци о патентима значајним за одбрану земље и средствима и 
уређајима намењеним одбрани који су у процесу усвајања и испитивања; 

4) подаци о војним објектима и другим непокретностима значајним за 
одбрану земље, изузев података који су према прописима о заштити животне 
средине неопходни за процену утицаја на животну средину; 

5) подаци о предузетим мерама, радњама и поступцима садржани у 
одлукама, наређењима, саопштењима и другим актима у области одбране 
земље, чије би откривање нанело штету интересима снага одбране.  

Влада на предлог Министарства одбране ближе уређује податке 
значајне за систем одбране који се морају чувати и штитити у складу са законом 
којим се уређује заштита тајности података, послове од посебног значаја за 
систем одбране које у државним органима, предузећима и другим правним 
лицима треба штитити применом посебних мера безбедности, као и 
критеријуме за попуну радних места на којима се ови задаци и послови 
обављају.”. 

Члан 24. 

У члану 105. став 3. мења се и гласи:  

„Начин прибављања, располагања, коришћења, управљања и 
одржавања непокретних ствари из става 1. овог члана прописује министар 
одбране.”. 

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

„Начин вођења посебне евиденције о непокретностима из става 1. овог 
члана и вредносно праћење под условима прописаним законом којим се уређује 
државни премер и катастар, као и начин и поступак пописа непокретности, 
прописује министар одбране.”. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 25. 

После члана 105. додаје се нови члан 105а, који гласи: 

„Члан 105а 

Стабилну специфичну опрему која се користи у Министарству одбране и 
Војсци Србије чине све непокретне ствари које у току експлоатације раде у 
условима посебног ризика, као што су: котлови, опрема под притиском, уређаји 
на гас, уређаји који се користе у експлозивној средини, инсталације и друга 
специфична опрема у области одбране. 
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Стабилна специфична опрема из става 1. овог члана подлеже техничкoj 
контроли коју врше одговорна стручна лица у Министарству одбране. 

Начин и услове за обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом прописује министар одбране.”. 

Члан 26. 

У члану 107б после става 7. додаје се став 8, који гласи: 

„Војно правобранилаштво може по потреби ангажовати судске вештаке 
одговарајуће струке са листе судских вештака.”. 

Члан 27. 

У члану 107г став 1. речи: „из састава професионалних припадника 
Војске Србије”, бришу се. 

Члан 28. 

Члан 107д став 1. мења се и гласи: 

„Запослени у Војном правобранилаштву су: секретар Војног 
правобранилаштва, правобранилачки помоћници, правобранилачки 
приправници и други професионални припадници Војске Србије запослени на 
административно техничким и другим пратећим пословима од значаја за рад 
Војног правобранилаштва.”. 

Члан 29. 

У члану 108. став 1. речи: „професионална војна лица, која су 
распоређена” замењују се речима: „професионални припадници Војске Србије, 
који су распоређени”. 

Члан 30. 

После члана 108. додаје се члан 108а, који гласи: 

„Члан 108а 

Одредбе овог закона о правима, обавезама и одговорности запослених у 
Министарству одбране једнако се односе на жене и мушкарце.”. 

Члан 31. 

У члану 109. речи: „су прилози који садрже систематизована радна 
места” замењују се речима: „је преглед броја систематизованих радних и 
формацијских места”. 

Члан 32. 

У члану 112. став 1. тачка 2), мења се и гласи: 

„2) ако Министарству одбране не достави податке од значаја за 
одбрану из свог делокруга (члан 27. став 1. и члан 62. став 3);”. 

Члан 33. 

У члану 113. став 1. тачка 1), брише се. 

Тачке 6) и 7) мењају се и гласе: 

„6) ако своје припреме и извршавање других задатака и послова не 
усклади са Планом одбране Републике Србије и одлукама и захтевима 
надлежних органа (члан 24. став 2. тачка 3) и члан 82. став 1); 

7) ако не изради план одбране и ако не изради план развоја (члан 24. 
став 2. тачка 4), члан 28. тачка 2), члан 29. став 2. тачка 1) и члан 84. став 1);”. 
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Члан 34. 

Прописи донети за извршавање Закона о одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) ускладиће се са 
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 35. 

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

Члан 36. 

Уредба о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у 
финансирању програма рада удружења која се заснивају на активностима од 
значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 100/08, 3/14 и 37/15) примењује 
се до ступања на снагу прописа којим ће бити уређени критеријуми и поступак 
за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану и додела 
средстава за финансирање пројеката и активности удружења у областима од 
значаја за одбрану. 

Члан 37. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


