
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Закону о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), у члану 22. став 1. тачка 2) после 
речи: „за подофицира – водник” додају се запета и речи: „водник прве класе”. 

У ставу 1. тачка 3) подтачка (1) после речи: „капетан”, додају се запета и 
речи: „капетан прве класе”. 

У ставу 1. тачка 3) подтачка (2) после речи: „поручник фрегате”, додају 
се запета и речи: „поручник бојног брода”. 

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

„Права и обавезе прописане за официре у свим родовима и службама 
односе се и на официре у речним јединицама, и то: поручник – поручник 
корвете, капетан – поручник фрегате, капетан прве класе – поручник бојног 
брода, мајор – капетан корвете, потпуковник – капетан фрегате, пуковник – 
капетан бојног брода, бригадни генерал – комодор, генерал-мајор – 
контраадмирал, генерал-потпуковник – вицеадмирал и генерал–адмирал.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 2. 

У члану 39. став 1. тачка 7) мења се и гласи:  

„7) да није старији од 40 година ако се прима у својству подофицира, 
односно 45 година ако се прима у својству официра;”.  

У ставу 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.”. 

Члан 3. 

У члану 40. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„Ученик средњe стручне војне школе и ученик мешовите војне школе у 
којима се стиче одговарајуће опште и стручно образовање и васпитање за 
обављање послова подофицира Војске Србије, а који испуњавају услове из 
члана 39. став 1. тач. 2), 5) и 8) овог закона, након стицања одговарајућег 
општег и стручног образовања и васпитања у складу са законом којим се 
уређује војно образовање, производе се у чин водника и од тог дана постају 
подофицири. 

Ученик Војне гимназије који не настави школовање и ученик средње 
стручне и мешовите војне школе у којима се стиче одговарајуће опште и 
стручно образовање и васпитање за обављање послова војних службеника и 
намештеника, а који испуњавају услове из члана 39. став 1. тач. 2), 5) и 8) овог 
закона, могу се произвести у чин водника и од тог дана постати подофицири, 
уколико након завршетка средње војне школе заврше и војну обуку предвиђену 
чланом 39. став 1. тачка 9) овог закона.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 
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Члан 4. 

У члану 41. став 2. речи: „до навршене 43 године живота” замењују се 
речима: „до навршене 45 године живота”. 

Члан 5. 

У члану 42. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Професионални војник, односно подофицир у радном односу на 
одређено време може се, независно од прописаних услова у погледу година 
живота, уколико потребе службе захтевају, без конкурса примити на службу у 
Војсци Србије на неодређено време у својству подофицира.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6.  

Члан 6. 

У члану 43. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„За лица примљена у професионалну војну службу на неодређено 
време, за унапређење рачуна се и време проведено у чину који је имао у 
статусу професионалног војног лица на одређено време.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 7. 

У члану 56. тач. 2) и 3) мењају се и гласе: 

„2) три године у чину поручника; 

3) три године у чину капетана;”. 

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

„3а) четири године у чину капетана прве класе;”. 

Члан 8. 

Назив Главе VII и члан 80. мењају се и гласе: 

„Глава VII 

Обавеза служења у Војсци Србије по завршеном школовању, 
усавршавању,односно учешћу у мултинационалним операцијама 

Члан 80. 

Држављанин Републике Србије који се на основу уговора закљученог са 
Министарством одбране школовао за вршење војних дужности дужан је да по 
завршеном школовању, односно усавршавању ступи у службу у Војсци Србије и 
остане у тој служби најмање двоструко време трајања школовања, 
усавршавања, односно стипендирања. 

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

Професионални припадник Војске Србије који је обучен за учешће у 
мултинационалним операцијама дужан је да учествује у тим операцијама у 
складу са законом. 
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Професионални припадник Војске Србије након повратка из 
мултинационалне операције дужан је да проведе у служби у Војсци Србије 
најмање троструко време проведено у мултинационалној операцији у коју је 
упућен. 

Министар одбране или лице које он овласти закључује уговор о 
школовању, стипендирању, специјализацији, односно усавршавању са лицем из 
ст. 1. и 2. овог члана. 

Министар одбране или лице које он овласти са лицем из става 3. овог 
члана закључује уговор о обуци и правима и обавезама на основу завршене 
обуке за учешће у мултинационалним операцијама, у складу са посебним 
прописима којима се уређује учешће у мултинационалним операцијама. 

У случају неизвршавања уговорних обавеза кривицом лица упућеног на 
школовање, специјализацију, односно усавршавање, то лице је дужно да 
једнократно врати све стварне трошкове школовања, специјализације, односно 
усавршавања који су исплаћени из средстава буџета. 

Уколико лице из става 4. овог члана не проведе у служби у Војсци 
Србије најмање троструко време проведено у мултинационалној операцији у 
коју је било упућено, дужно је да плати уговорну казну предвиђену уговором о 
ангажовању у мултинационалним операцијама, у складу са критеријумима које 
утврђује министар одбране. 

Министар одбране прописује ближе услове и начин стипендирања за 
потребе Војске Србије, дужину трајања службе у Војсци Србије по завршетку 
одређене врсте школовања, усавршавања или специјализације и поступак 
утврђивања и повраћаја трошкова школовања, стипендирања, специјализације, 
односно усавршавања, у складу са трошковима школовања, стипендирања, 
специјализације или усавршавања и временом проведеним по завршетку 
школовања, специјализације или усавршавања на служби у Војсци Србије.”. 

Члан 9. 

У члану 95. став 2. речи: „исплаћене у месецу који претходи месецу у 
којем се утврђује основица”, бришу се. 

Члан 10. 

У члану 104. став 1. после тачке 3) тачка се замењује тачком и запетом и 
додаје се тачка 4) која гласи: 

„4) преко 30 година – 35 радних дана.”. 

Члан 11. 

Назив одељка 3. и члан 119. мењају се и гласе: 

„3. Престанак професионалне војне службе за време ратног или 
ванредног стања 

Члан 119. 

За време ратног или ванредног стања професионалном војном лицу не 
престаје професионална војна служба, осим у следећим случајевима:  

1) ако му престане држављанство Републике Србије; 

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

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

4) његовом смрћу; 

5) официру, односно подофициру када наврши 65 година живота; 

6) професионалном војнику када наврши 53 година живота. 

Изузетно, професионалном војном лицу из става 1. тачка 6) овог члана, 
на предлог начелника Генералштаба, а по одлуци министра одбране, старосна 
граница за престанак професионалне војне службе на појединим формацијским 
местима одређених специјалности, може се продужити до навршених 58 година 
живота. 

Професионалном војном лицу у служби на одређено време уговор о 
раду продужава се до укидања ратног или ванредног стања.”. 

Члан 12. 

У члану 161. ст. 1. и 2. реч: „првостепени” брише се. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Војни дисциплински судови образују се при Министарству одбране, са 
седиштем у Београду, Нишу и Новом Саду.”. 

Члан 13. 

У члану 162. став 1. реч: „првостепеног” брише се. 

У ставу 2. после речи: „одбране”, додају се запета и речи: „са седиштем 
у Београду”.  

Члан 14. 

У члану 164. став 1. реч: „првостепеним” брише се. 

После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе: 

„Војни дисциплински тужиоци образују се при Министарству одбране, са 
седиштем у Београду, Нишу и Новом Саду. 

Виши војни дисциплински тужилац образује се при Министарству 
одбране, са седиштем у Београду.”. 

Члан 15. 

Прописи донети за извршавање Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
ускладиће се са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог закона. 

Члан 16. 

Министарство одбране и Војска Србије ускладиће своју организацију са 
одредбама овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 17. 

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


