
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, 
РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ 

Члан 1. 

У Закону о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, 
бр. 88/09 и 95/10), у члану 6. став 2. мења се и гласи:  

„Органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе 
имају обавезу да на територији своје надлежности за потребе извршавања 
обавеза одбране обезбеде просторне и техничке услове за рад територијалних 
органа, као и њихову заштиту и обезбеђење.”. 

Члан 2. 

У члану 10. став 5. мења се и гласи:  

„Појединачни позив, осим позива за мобилизацију или за делимичну 
мобилизацију ради провере спремности за извршење мобилизације, у оквиру 
планираних вежби и контроле организовања припрема за одбрану, доставља се 
војном обвезнику најкасније 30 дана пре дана одређеног за почетак обавезе 
ради које је позван.”. 

После става 5. додајe се став 6, који гласи:  

„Ради планског и организованог позивања лица из резервног састава, 
обвезника радне обавезе и власника ствари из пописа у ратном и ванредном 
стању, територијални орган у миру организује курирски систем позивања.”. 

Члан 3.  

У члану 17. став 1. речи: „шест месеци” замењују се речима: „12 месеци”. 

Члан 4. 

У члану 19. став 1. после речи: „регрута” додају се речи: „или лица у 
резервном саставу”. 

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

„Изузетно од става 3. овог члана, оцену способности за вршење војне 
службе регрутна комисија може дати војном обвезнику за кога је утврђено да 
болује од неизлечиве болести или да има телесни инвалидитет без изгледа за 
излечење на основу медицинске документације.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 5. 

У члану 26. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, на служење војног рока не упућује се 
регрут који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање у 
земљи и иностранству, док траје школовање, а најкасније до краја јуна 
календарске године у којој навршава 30 година.”. 

Члан 6. 

У члану 29. став 2. речи: „за кога се утврди да није извршио обавезе 
прописане овим законом, па због тога” замењују се са речју: „који”. 
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Члан 7. 

У члану 36. став 2. речи: „Војске Србије” бришу се. 

Члан 8. 

Члан 38. брише се.  

Члан 9. 

Назив члана 47. и члан 47. бришу се. 

Члан 10. 

Члан 50. мења се и гласи: 

„Члан 50. 

Војни обвезници који имају распоред у Mинистарству унутрашњих 
послова и Безбедносно–информативној агенцији не позивају се на војну вежбу 
већ своје обавезе извршавају према Закону о полицији, односно Закону о 
Безбедносно–информативној агенцији.”. 

Члан 11. 

У члану 51. став 3. после речи: „цивилне обуке,” додају се речи: 
„одазивањем позиву ради саопштавања, промене и укидања ратног распореда”.  

Члан 12. 

У члану 54. став 8. мења се и гласи:  

„Припадници пасивне резерве који су одслужили војни рок са оружјем 
позивају се на обучавање у току календарске године најдуже до 20 дана, а 
припадници резервног састава који нису одслужили војни рок са оружјем 
позивају се на оспособљавање за вршење војних обавеза у резервном саставу 
у току календарске године најдуже до 25 дана.”. 

Члан 13. 

У члану 60. став 1. речи: „цивилне заштите или државног органа” бришу 
се. 

Став 3. мења се и гласи: 

„За мобилизацију и делимичну мобилизацију ради провере спремности 
за извршење мобилизације, у оквиру планираних вежби и контроле 
организовања припрема за одбрану, позивање војних обвезника врши се без 
временског ограничења из ст. 1. и 2. овог члана.”. 

Члан 14. 

У члану 61. став 1. речи: „и прибави одобрење Министарства одбране” 
замењују се речима: „ради добијања одобрења за боравак у иностранству.”. 

У ставу 2. тачка 3. брише се. 

У ставу 4. после речи: „краја” додаје се реч: „јуна”. 

Члан 15. 

Члан 65. мења се и гласи: 

„Члан 65. 

Сагласност за отпуст из држављанства Републике Србије неће се дати 
војном обвезнику ако: 
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1) није извршио регрутну обавезу; 

2) није окончан прекршајни или кривични поступак који је покренут 
против војног обвезника због избегавања вршења војне обавезе; 

3) борави у иностранству без одобрења надлежних органа.”. 

Члан 16. 

У члану 66. став 3. речи: „лица у резервном саставу које је служење 
војног рока регулисало у цивилној служби” замењују се речима: „у својству 
нераспоређеног војног обвезника из резервног састава”. 

Члан 17. 

Назив члана 67. и члан 67. мењају се и гласе: 

„Накнаде путних и других трошкова у вези са вршењем војне 
обавезе 

Члан 67. 

Регрут, односно лице у резервном саставу које је позвано у вези са 
вршењем војне обавезе, односно обуке за одбрану земље има право на 
накнаду трошкова за превоз средствима јавног саобраћаја од места 
пребивалишта до места јављања за извршење војне обавезе, односно обуке, 
као и за превоз од места вршења војне обавезе, односно обуке до места 
пребивалишта. 

Војнику на служењу војног рока припадају трошкови путовања приликом 
коришћења редовног и наградног одсуства и отпуста, односно прекида служења 
војног рока. 

Војник на служењу војног рока, односно лице у резервном саставу има 
право на накнаду трошкова превоза средствима јавног саобраћаја за 
извршавање службених задатака у месту служења војног рока, односно у месту 
вршења службе у резервном саставу односно обуке. 

Војник на служењу војног рока, односно лице у резервном саставу има 
право на накнаду трошкова за службено путовање на које је упућено за време 
служења војног рока, односно вршења службе у резервном саставу односно 
обуке. 

Лице у резервном саставу има право на бесплатну исхрану и смештај за 
време вршења службе у резервном саставу, односно обуке која траје дуже од 
осам часова. 

Износ и начин исплате накнада путних и других трошкова у вези са 
вршењем војне обавезе, односно обуке прописује Влада на предлог министра 
одбране.”. 

Члан 18. 

Додаје се назив члана 68. и члан 68. мења се и гласи: 

„Накнаде за вршење службе у резервном саставу 

Члан 68. 

Лицу у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је у вези са 
вршењем службе у резервном саставу, односно на обуку, за време вршења те 
обавезе припада накнада зараде у висини његове просечне зараде у 
претходних 12 месеци пре позивања, у складу са општим актом или уговором о 
раду, осим ако то посебним законом није другачије одређено. 
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Лицу у резервном саставу које, у смислу закона којим се уређује 
пензијско и инвалидско осигурање, самостално обавља делатност, за време 
вршења службе у резервном саставу, односно обуке припада накнада у висини 
основице од које плаћа допринос за обавезно социјално осигурање. 

Лицу у резервном саставу које није осигурано по основу запослења или 
обављања самосталне делатности, осигуранику пољопривреднику, као и лицу у 
резервном саставу, које прима пензију или новчану накнаду због привремене 
незапослености, за време вршења службе у резервном саставу, односно обуке 
ради које је позвано, припада новчана накнада у износу који пропише Влада. 

Лицу у резервном саставу из ст. 1. и 2. овог члана коме је накнада 
утврђена према тим одредбама мања од накнаде из става 3. овог члана, 
припада накнада у износу из става 3. овог члана. 

Услове за остваривање права, износ и начин обрачуна и исплате 
накнада за вршење службе у резервном саставу, односно обуке за одбрану 
земље прописује Влада на предлог министра одбране.”. 

Члан 19. 

Члан 69. мења се и гласи:  

„Члан 69. 

Припаднику активне резерве за време редовног годишњег обучавања и 
оспособљавања припада накнада из члана 68. овог закона.  

Припаднику активне резерве за време ангажовања на извршењу 
припреме за мисије и задатке и за време ангажовања на извршењу мисија и 
задатака припада плата, одређене накнаде трошкова и друга примања која се 
према одредбама Закона о Војсци Србије утврђују за професионално војно 
лице у радном односу на одређено време, истог чина и положаја, односно 
дужности. 

Припаднику активне резерве за време трајања уговора о служби у 
активној резерви припада месечна новчана накнада. 

Накнада из става 3. овог члана не припада за време када припадник 
активне резерве остварује накнаду из става 1. овог члана, односно плату из 
става 2. овог члана. 

Накнаде трошкова и друга примања из става 2. овог члана, као и висину 
накнаде из става 3. овог члана прописује министар одбране.”. 

Члан 20. 

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

„Члан 71а 

Евиденција војних обвезника садржи: 

1) презиме, име једног родитеља и име; 

2) јединствени матични број грађана; 

3) пол; 

4) датум, место, општину и државу рођења; 

5) пребивалиште и адресу становања; 

6) школску спрему;  
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7) назив, адресу и матични број државног органа или правног лица код 
кога је војни обвезник запослен; 

8) назив и шифру дужности, занимања, посебних знања и вештина; 

9) податке о регрутовању, оцени способности за војну службу, роду 
односно служби и војноевиденционој специјалности; 

10) податке о служењу војног рока и вршењу цивилне службе; 

11) податке о ратном распореду, учешћу у рату, вежбама и мисијама; 

12) податке о обучавању, оспособљавању и усавршавању за вршење 
војне и цивилне службе; 

13) податке о произвођењу, унапређењу и одликовању; 

14) податке о боравку војног обвезника у иностранству. 

Податке из евиденције војних обвезника користе органи из члана 71. 
овог закона у штампаном и електронском облику помоћу информационог 
система и чувају их 40 година након престанка војне обавезе.”.  

Члан 21. 

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

„Евиденцију о војном обвезнику који живи у иностранству и чији 
родитељи и он немају пребивалиште на територији Републике Србије води 
територијални орган надлежан на територији на којој се налази седиште 
министарства надлежног за спољне послове.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 22. 

У члану 73. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Евиденција из става 1. овог члана садржи: 

1) презиме, име једног родитеља и име регрута – војног обвезника; 

2) дан, месец, годину, место рођења, државу и јединствени матични 
број грађана; 

3) пребивалиште у Републици Србији пре одласка у иностранство; 

4) адресу боравка у иностранству; 

5) назив надлежног територијалног органа код којег се води у 
евиденцији; 

6) решења надлежних органа о одобрењу боравка у иностранству.”. 

Члан 23. 

После члана 74. додаје се члан 74а, који гласи: 

„Члан 74а 

Надлежни територијални орган податке из евиденције војних обвезника 
може давати органима из члана 74. овог закона под следећим условима: 

1) ако су законом или другим прописима овлашћени да траже и 
примају те податке; 

2) ако су им ти подаци неопходни за извршавање послова из њихове 
надлежности; 
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3) ако обезбеђују заштиту тих података.”. 

Члан 24. 

У члану 76. став 1. мења се и гласи:  

„Регрут и лице у резервном саставу дужно је да у року од осам дана од 
дана настале промене надлежном територијалном органу пријави: 

1) промену здравственог стања од значаја за оцену способности за 
вршење војне службе; 

2) губитак војне књижице.”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Податке о којима се води службена евиденција у вези са регрутом и 
лицем у резервном саставу, прибавља територијални орган по службеној 
дужности.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

Члан 25. 

После члана 79. додају се назив члана и члан 79а, који гласи:  

„Обучавање грађана 

Члан 79а 

Поред војних обвезника који су регулисали служење војног рока и имају 
распоред у резервном саставу, образовање, васпитање и стицање практичних 
знања и вештина за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног 
стања врши се и за следеће категорије грађана: 

1) ученике основних и средњих школа; 

2) лица која нису одслужила војни рок; 

3) лица у резервном саставу која су одслужила војни рок са оружјем, а 
није им одређен распоред у резервном саставу; 

4) лица у резервном саставу која су извршила цивилну службу. 

Категорије грађана које ће за потребе одбране земље обучавати 
Министарство одбране су: 

1) лица у резервном саставу која нису одслужила војни рок; 

2) лица у резервном саставу која су одслужила војни рок са оружјем, а 
није им одређен распоред у резервном саставу; 

3) жене војни обвезници. 

Обучавање за потребе одбране земље осталих категорија грађана из 
става 1. овог члана вршиће субјекти система одбране у сарадњи са 
Министарством одбране.”. 

Члан 26. 

У члану 83. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

„Извршавање радне обавезе обезбеђује Министарство одбране преко 
територијалних органа у складу са законом и одлукама надлежних органа које 
се односе на рад у ванредном и ратном стању.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
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Члан 27. 

После члана 83. додаје се члан 83а, који гласи: 

„Члан 83а 

Надлежни територијални орган, након добијања сагласности од 
претпостављеног органа, обвезнику радне обавезе који је Планом попуне 
одређен да радну обавезу извршава у другом субјекту одбране, обвезнику 
радне обавезе који се води у евиденцији других органа и организација, као и 
обвезнику радне обавезе који је распоређен у јединице радне обавезе, 
доставља позив ради саопштавања ратног распореда, обуке или контроле 
јединица радне обавезе, најкасније 30 дана пре дана одређеног за почетак 
обавезе ради које је позван.  

За мобилизацију и делимичну мобилизацију, ради провере спремности 
за извршење мобилизације, у оквиру планираних вежби и контроле 
организовања припрема за одбрану, позивање обвезника радне обавезе врши 
се без временског ограничења из става 1. овог члана.”. 

Члан 28. 

У члану 86. став 2. мења се и гласи:  

„Обвезник радне обавезе, у смислу става 1. овог члана, распоређује се у 
складу са Планом попуне донетим од стране Министарства одбране и 
територијалног органа.”. 

Члан 29. 

Члан 88. мења се и гласи: 

„Члан 88. 

Министарство одбране и територијални органи воде евиденције о 
обвезницима радне обавезе који имају одређен ратни распоред у државним 
органима и правним лицима. 

Државни органи и правна лица дужни су да на захтев органа из става 1. 
овог члана доставе своја акта о ратној организацији и систематизацији и дају 
потребне податке за евиденцију о обвезницима радне обавезе.  

Евиденција обвезника радне обавезе садржи назив дужности по ратној 
организацији и систематизацији радног места, име, име једног родитеља, 
презиме, јединствен матични број грађана, датум и место рођења, школску 
спрему, пребивалиште и адресу становања. 

Податке из евиденције обвезника радне обавезе користе органи из става 
1. овог члана у штампаном и електронском облику помоћу информационог 
система и чувају их у складу са прописима којима се уређују рокови чувања у 
Министарству одбране. 

Начин вођења евиденције обвезника радне обавезе и начин 
достављања података из евиденције о обвезницима радне обавезе прописује 
министар одбране.”. 

Члан 30. 

Члан 89. мења се и гласи:  

„Члан 89. 

Од обвезника радне обавезе који немају одређен ратни распоред, 
територијални орган образује јединице радне обавезе за извођење неодложних 
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радова за потребе одбране, Војске Србије, цивилне заштите и за извршавање 
задатака у територијалним органима у ратном и ванредном стању. 

Евиденција обвезника радне обавезе који је распоређен у јединицу 
радне обавезе коју води територијални орган садржи име, име једног 
родитеља, презиме, јединствени матични број грађана, датум и место рођења, 
школску спрему, пребивалиште и адресу становања.”. 

Члан 31. 

У члану 91. став 2. мења се и гласи:  

„Изузетно од става 1. овог члана, обвезници радне обавезе распоређени 
у јединице радне обавезе могу се у миру позивати ради обучавања, 
увежбавања и провере оспособљености за извршавање задатака у ванредном 
и ратном стању.”. 

У ставу 3. после речи: „министар одбране” додају се речи: „или лице које 
он овласти.”. 

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

„Захтев за позивање обвезника радне обавезе из става 2. овог члана 
субјекат система одбране доставља надлежном територијалном органу 
најкасније 60 дана пре дана предвиђеног за јављање на активност за коју се 
позива.”. 

Члан 32. 

У члану 93. реч: „расформиране” замењује се са речју: „дезангажоване”. 

Члан 33. 

У члану 99. став 2. мења се и гласи:  

„Другим потребама одбране земље, у смислу одредаба овог закона, 
сматрају се потребе државних органа, органа државне управе, великих 
техничких система значајних за одбрану, цивилне заштите, органа аутономних 
покрајина, органа јединица локалне самоуправе и привредних друштава, других 
правних лица и предузетника који су актом одређени да приоритетно 
производе, снабдевају производима или пружају услуге од посебног значаја за 
одбрану земље.”. 

Члан 34. 

У члану 104. став 1. мења се и гласи: 

„Ради организованог и правилног извршавања материјалне обавезе 
Министарство одбране и територијални органи воде евиденције о власницима 
ствари из пописа и стварима из пописа.”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Евиденција о власницима ствари из пописа садржи име, име једног 
родитеља, презиме, јединствени матични број грађана, датум и место рођења, 
школску спрему, податке о ратном распореду, пребивалиште и адресу 
становања власника ствари. Податке из евиденције о власницима ствари из 
пописа користе органи из става 1. овог члана у штампаном и електронском 
облику помоћу информационог система, са обавезом чувања до престанка 
материјалне обавезе.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
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Члан 35. 

Члан 109. мења се и гласи: 

„Члан 109. 

Ствари пописане за потребе одбране земље распоређују се Планом 
попуне према одређеном ратном распореду за потребе корисника ствари, у 
складу са прописима о критеријумима за распоређивање грађана и 
материјалних средстава за потребе одбране и попуне Војске Србије. 

Корисницима ствари, Планом попуне распоређују се ствари других 
власника из евиденције територијалних органа које представљају разлику 
између ствари из сопствених капацитета и ствари које их следују по ратној 
организацији и систематизацији. 

Територијални органи позивају власнике ствари ради увођења у 
евиденцију, саопштавања, промене и укидања распореда и прегледа ствари из 
пописа, најкасније 30 дана пре дана одређеног за почетак обавезе ради које је 
позван. 

За мобилизацију и делимичну мобилизацију ради провере спремности за 
извршење мобилизације, у оквиру планираних вежби и контроле организовања 
припрема за одбрану, позивање власника ствари врши се без временског 
ограничења из става 3. овог члана. 

Власници ствари дужни су да се одазову позиву надлежног 
територијалног органа.”. 

Члан 36. 

Члан 111. мења се и гласи: 

„Члан 111. 

Ствари за потребе одбране преузима корисник ствари којем су на основу 
донетог Плана попуне Министарства одбране и територијалног органа ствари 
распоређене.”. 

Члан 37. 

После члана 125. додаје се члан 125а који гласи: 

„Члан 125а 

Одредбе овог закона о извршењу војне, радне и материјалне обавезе 
једнако се односе на жене и мушкарце, осим одредаба члана 4. ст. 2, 5. и 8, 
члана 13, члана 15, члана 33. и члана 64. став 2, које се односе на мушкарце.”. 

Члан 38. 

Члан 126. мења се и гласи:  

„Члан 126. 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или казном затвора до 60 
дана казниће се за прекршај регрут и лице у резервном саставу ако се, 
супротно овом закону, без оправданог разлога не одазове позиву 
територијалног органа у вези са вршењем војне обавезе (чл. 10, 11. и 51. овог 
закона) у време и на место који су назначени у појединачном позиву, као и ако 
се не јави надлежном територијалном органу ради добијања одобрења за 
боравак у иностранству дуже од шест месеци (члан 61. овог закона).”.  
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Члан 39. 

У члану 128. став 1. речи: „од 35.000 до 350.000 динара” замењују се 
речима: „од 70.000 до 700.000 динара”.  

У ставу 2. речи: „од 10.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од 
20.000 до 100.000 динара”.  

Члан 40. 

У члану 130. став 1. речи: „од 40.000 до 400.000 динара” замењују се 
речима: „од 50.000 до 500.000 динара”. 

Члан 41. 

У члану 132. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) ако се не одазове на позив територијалног органа ради увођења у 
евиденцију, саопштавања распореда, промене и укидања распореда и прегледа 
ствари из пописа (члан 109. овог закона);”. 

Члан 42. 

У члану 134. став 1. речи: „од 50.000 до 250.000 динара” замењују се 
речима: „од 100.000 до 500.000 динара”.  

У ставу 2. речи: „од 20.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од 
40.000 до 100.000 динара”. 

У ставу 3. речи: „од 20.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од 
40.000 до 100.000 динара”. 

Члан 43. 

У члану 140. став 2. брише се. 

Члан 44. 

Прописи донети за извршавање овог закона ускладиће се са одредбама 
овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 45. 

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


