ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
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;
на

3) ако је правноснажном пресудом војног дисциплинског суда осуђен
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”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Основ за доношење овог закона садржан je у одредби члaна 97. тачка 17)
Устава Републике Србије према којој Република Србија уређује и обезбеђује
друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом и у
одредби члана 141. став 2. Устава према којој се o Војсци Србије доноси закон.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлог за доношење овог закона је потреба усклађивања важећих
решења са искуствима у практичној примени Закона о Војсци Србије („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон, 10/15 и 88/15 – УС и 36/18) и
усаглашавањa са променама у правном систему Републике Србије извршеним
након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије из
2018. године, отклањање уочених правних празнина и непрецизности у
појединим решењима које стварају недоумице приликом примене одредаба
закона. Предложеним изменама и допунама стварају се услови за обезбеђење
повољнијег положаја професионалних припадника Војске Србије, посебно
професионалних војника, као и подофицира и официра који су у служби на
одређено време, као и за увођење чина капетана прве класе – поручника бојног
брода за речне јединице и увођење подофицирског чина водник прве класе.
Ефикасније руковођење и обезбеђивање ефикасног функционисања
Војске Србије са могућношћу предвидивог каријерног вођења професионалних
војних лица, уз истовремено стварање услова за побољшање положаја
професионалних припадника Војске Србије, те ради успостављања потпуне
независности војних дисциплинских органа у стручном погледу приликом
одлучивања о одговорности професионалних припадника Војске, као и додатно
регулисање упућивања професионалних припадника Војске Србије у
мултинационалне операције.
Доношење овог закона је неопходно, јер предложена правна решења
представљају законодавну материју и не могу бити уређена и усклађена
подзаконским актима за извршење Закона о Војсци Србије.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Предлога закона предлаже се допуна члана 22. увођењем
чинова водника прве класе и капетана прве класе, односно поручника бојног
брода у речним јединицама због потребе смањења већег броја официра чина
мајора и подофицира чина старијег водника, који се с годинама све више
повећава, а у циљу квалитетног вођења кадра кроз службу у Војсци Србије.
Решавање овог проблема помогло би поновно увођење чинова капетана прве
класе, односно поручника бојног брода, као и водника прве класе за
подофицире. Увођење ових чинова повољно би се одразило на пирамиду кадра
официра и подофицира, а позитивни ефекти би се огледали у већем искуству, а
самим тим квалитету кадра, што би у крајњем резултирало да се на одговорније
дужности постављају искуснији и квалитетнији официри и подофицири. Поред
тога, избегло би се да поједине старешине проведу веома дуги временски

6
период у једном чину. Ово је посебно изражено код официра чина потпуковника
и подофицира у чину заставника, што је уједно и негативан мотивациони
фактор за официре, односно подофицире.
У пирамидалном каријерном вођењу обезбеђује се континуитет за време
проведено на одређеним дужностима, као и стицање искустава на вишим
дужностима, каријерно усавршавање и вођење, чиме би се избегло да официри
чина капетана, мајора и потпуковника проведу знатно више година у чину од
предвиђеног прописима, а самим тим млађе старешине би имале мотив, као и
извесност и предвидивост у каријерном вођењу.
Чланом 2. Предлога закона предлажу се измене у члану 39. став 1. тач.
7) и 9). Тачком 7) повећава се старосна граница за пријем у професионалну
војну службу с обзиром да се у претходном периоду указала потреба за
повећањем старосне границе за пријем у професионалну војну службу, а да је
Законом о Војсци Србије била прописана нижа старосна граница за пријем (за
подофицире 35 година, а за официре 40 година) то је неопходно повећати
старосну границу за пријем лица у својству подофицира, односно у својству
официра. Тачком 9) проширује се круг лица која могу бити примљена у
професионалну војну службу ако поседују одговарајућу војну обуку са оружјем и
који су стекли одговарајућа знања и вештине за обављање послова
професионалног војног лица.
Чланом 3. Предлога закона додају се нови ст. 3. и 4. у члану 40. којим се
прецизира време када се ученик средње стручне војне школе и мешовите војне
школе производи у чин водника и постаје подофицир. Ова допуна је
предложена и поред чињенице да је Закон о војном образовању у члану 9.
тачка 15) оставио простора да се подзаконским актом у надлежности министра
одбране ближе уреди пријем ученика средње војне школе, јер ово материјално
решење треба да буде уређено Законом о Војсци Србије, имајући у виду да је
пријем свих припадника МО и ВС прописан овим законом па нема потребе да се
пријем ове категорије лица издваја и посебно уређује прописом који регулише
образовање припадника МО и ВС. Новим ставом 4. дата је могућност и ученику
Војне гимназије који не настави школовање и ученику средње стручне и
мешовите војне школе у којима се стиче одговарајуће опште и стручно
образовање и васпитање за обављање послова војних службеника и
намештеника да под одређеним условима након завршетка школе буду
произведени у чин водника и постану подофицири.
Одредбом Закона о Војсци Србије у члану 41. став 2. прописана је
старосна граница од 43 године за произвођење подофицира који је стекао
одговарајуће високо образовање у чин потпоручника, што је у супротности са
одредбом члана 39. став 1. тачка 7) Закона, којом је прописана старосна
граница од 45 година, ако се лице прима у својству официра, па је, у том
смислу, чланом 4. Предлога закона извршено усаглашавање ове две одредбе,
на начин да је старосна граница за произвођење у чин потпоручника померена
до навршене 45 године живота.
Чланом 5. Предлога закона предлаже се допуна члана 42. тако што ће се
омогућити пријем у професионалну војну службу без конкурса у својству
подофицира професионалног војника односно подофицира који је у радном
односу на одређено време. Сврха и циљ ове измене је да се Војска Србије не
одриче професионалних војника, већ је идеја да остану у служби и да им се
омогући правна и егзистенцијална сигурност.
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Чланом 6. Предлога закона допуњен је члан 43. новим ставом којим се
прописује да се за лица примљена у професионалну војну службу на
неодређено време, за унапређење рачуна и време проведено у чину у статусу
професионалног војног лица на одређено време.
Чланом 7. Предлога закона предлаже се измена и допуна члана 56.
којим се прописује време проведено у чину поручника, капетана и капетана
прве класе неопходно за унапређење у непосредно виши чин.
Чланом 8. Предлога закона предлаже се измена члана 80. којим је
уређено ангажовање припадника Војске Србије у мултинационалним
операцијама, тако што је прописана обавеза останка у Војсци Србије најмање
троструко време проведено у мултинационалној операцији у коју је упућен.
Такође, предвиђено је да је у случају неизвршења ове обавезе припадник
Војске Србије дужан да плати уговорну казну предвиђену уговором о учешћу у
мултинационалној операцији. Ово из разлога што професионални припадници
који су учествовали или ће учествовати у мултинационалним операцијама
остварују и одређене принадлежности у погледу новчаних примања, додатне
бодове при решавању стамбеног питања те остварују стаж у двоструком
трајању. За јединице Војске Србије је битно и неопходно да учесници у
мултинационалним операцијама буду задржани у професионалној војној
служби, како би пренели стечена знања и искуства на професионална војна
лица која ће бити упућена у мултинационалне операције, као и на
професионална војна лица која неће бити упућена у мултинационалне
операције. Такође, предвиђено је да се уговорна казна одређује у складу са
критеријумима које утврђује министар одбране, а у зависности од
мултинационалне операције, стручне спреме учесника односно посебно за
официре, подофицире и цивилна лица на служби у Војсци Србије, на који начин
се обезбеђује правна сигурност.
Чланом 9. Предлога закона предлаже се измена члана 95. из разлога
што је Републички завод за статистику, почев од јануара 2018. године, изменио
методологију за обрачун просечних зарада у Републици Србији, па податке о
зарадама објављује са два месеца закашњења.
Чланом 10. Предлога закона предлаже се допуна члана 104. додавањем
тачке 4) којом је прописано да професионално војно лице има право на
годишњи одмор за навршене, односно пуне године у радном односу и то преко
30 година – 35 радних дана, у складу са Законом о изменама и допунама
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 95/18).
Чланом 11. Предлога закона измењен је назив одељка 3. Престанак
професионалне војне службе за време ратног стања на начин да је називом
одељка обухваћен и појам „ванредног стања” и измењен члан 119. којим је
прописано да професионалном војном лицу не престаје професионална војна
служба за време ратног или ванредног стања, осим у таксативно наведеним
случајевима, из разлога што не би било примерено да професионално војно
лице за време ратног или ванредног стања поднесе захтев за престанак
професионалне војне службе. Такође, прописано је да се уговор о раду на
одређено време за професионална војна лица продужава до укидања ратног
или ванредног стања.
Чланом 12. Предлога закона предлаже се измена члана 161. којим се
војни дисциплински судови, образују при Министарству одбране, а не у Војсци
Србије и врши се терминолошко усклађивање са осталим одредбама закона.
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На овај начин би се избегле примедбе по питању непристрасности и
самосталности ових органа у стручном погледу, а њихов рад учинио
ефикаснијим, уз напомену да би се оваквим решењем потенцирала стручна
независност војних дисциплинских судова и избегао сваки евентуални покушај
утицаја командовања на рад ових органа. У прилог оваквом предлогу је и
чињеница да су и у време постојања редовних војних судова, војних тужилаца и
Војног правобранилаштва, ови правосудни органи по формацији били у саставу
Секретаријата Министарства одбране и Правне управе, при чему су наведене
организационе јединице Министарства одбране водиле судску управу, без било
каквих утицаја на стручну независност војног правосуђа. На тај начин би се
избегао приговор, често присутан у јавности, да командовање може да утиче на
независност војних дисциплинских тужилаца и војних дисциплинских судова.
Чланом 13. Предлога закона прецизира се одредба члана 162. тако што
се наводи да је седиште Вишег војног дисциплинског суда у Београду и врши се
терминолошко усклађивање са осталим одредбама закона.
Чланом 14. Предлога закона прописано је да се Војни дисциплински
тужиоци образују при Министарству одбране са седиштем у Београду, Нишу и
Новом Саду, као и да се Виши војни дисциплински тужилац образује при
Министарству одбране са седиштем у Београду и извршено је терминолошко
усклађивање са осталим одредбама закона.
Чланом 15. Предлога закона утврђено је да ће се 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) ускладити са одредбама овог
закона у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Чланом 16. Предлога закона прописано је да ће Министарство одбране и
Војска Србије ускладити своју организацију са одредбама овог закона у року од
60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Чланом 17. Предлога закона прописано је ступање на снагу Закона о
изменама и допунама Закона о Војсци Србије.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
Средства за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2019. годину на разделу Министарство одбране. Средства
за спровођење овог закона у наредном периоду биће планирана приликом
израде Предлога финансијског плана за 2020. годину са пројекцијом за 2021. и
2022. годину.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 22.
Чинови војних лица су:
1) за професионалног војника – разводник, десетар и млађи водник;
2) за подофицира – водник, ВОДНИК ПРВЕ КЛАСЕ, старији водник, старији
водник прве класе, заставник и заставник прве класе;
3) за официра:
(1) у свим родовима и службама, осим речних јединица: потпоручник,
поручник, капетан,
КАПЕТАН ПРВЕ КЛАСЕ, мајор, потпуковник,
пуковник, бригадни генерал, генерал-мајор, генерал-потпуковник и
генерал;
(2) у речним јединицама: потпоручник, поручник корвете, поручник
фрегате,
ПОРУЧНИК БОЈНОГ БРОДА, капетан корвете, капетан
фрегате, капетан бојног брода, комодор, контраадмирал, вице-адмирал
и адмирал.
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.
Ученици и кадети војношколских установа, лица на другом стручном
оспособљавању за официре и подофицире, војници на служењу војног рока и
лица у резервном саставу могу имати чинове из става 1. овог члана.
Члан 39.
За професионално војно лице може бити примљен држављанин
Републике Србије који испуњава следеће опште услове:
1) да је пунолетан;
2) да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
3) да има прописано образовање;
4) да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа;
5) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да није старији од 30 година ако се прима у својству професионалног
војника;
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7) да није старији од 35 година ако се прима у својству подофицира,
односно 40 година ако се прима у својству официра;
7) ДА НИЈЕ СТАРИЈИ ОД 40 ГОДИНА АКО СЕ ПРИМА У СВОЈСТВУ
ПОДОФИЦИРА, ОДНОСНО 45 ГОДИНА АКО СЕ ПРИМА У СВОЈСТВУ
ОФИЦИРА.
8) да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у
професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
9)

да је одслужио војни рок са оружјем.

9) ДА ЈЕ ЗАВРШИО ОДГОВАРАЈУЋУ ВОЈНУ ОБУКУ СА ОРУЖЈЕМ.
Професионална војна лица примају се у службу према потреби службе,
на радна места прописана формацијом.
Акт о пријему у професионалну војну службу лица које не испуњава
услове из става 1. овог члана ништав је.
Члан 40.
Професионално војно лице постаје се даном ступања у службу - на
основу акта надлежног органа, односно уговора.
Кадет војне високошколске установе који испуњава услове из члана 39.
став 1. тач. 2), 5) и 8) овог закона завршетком школовања прима се у
професионалну војну службу и производи у чин потпоручника и од тог дана
постаје официр.
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.
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Влада уређује начин и услове пријема у професионалну војну службу, на
предлог министра одбране.
Члан 41.
Подофицир који је стекао високо војно образовање са даном завршетка
школовања производи се у чин потпоручника и од тог дана постаје официр.
Подофицир који је стекао одговарајуће високо образовање предвиђено
елементима формацијских места утврђених формацијом може се до навршене
43 године живота ДО НАВРШЕНЕ 45 ГОДИНЕ ЖИВОТА произвести у чин
потпоручника под условима и на начин који пропише Влада, на предлог
министра одбране.
Члан 42.
Држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за пријем у
професионалну војну службу може бити примљен у службу у Војсци Србије,
ради попуне команди, јединица и установа Војске Србије на одређено време до
три године.
Уговором о раду на одређено време утврђују се чин, дужност, место
службовања и трајање службе, а могу се уређивати и друга права и обавезе.
Уговор о раду на одређено време закључује се на временски период до
три године и може се обнављати, с тим да важност последњег уговора истиче
крајем године у којој професионални војник, подофицир, односно официр
навршава 53 године живота.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, по одлуци министра одбране,
уговор о раду на одређено време лицима на појединим формацијским местима
или одређених специјалности може се обнављати до испуњења услова за
одлазак у пензију прописаних законом којим се уређује пензијско и инвалидско
осигурање.
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.
Министар одбране, на предлог начелника Генералштаба уређује друго
стручно оспособљавање за официра и подофицира из става 2. овог члана.
Члан 43.
На лица примљена у професионалну војну службу на одређено време не
односе се одредбе овог закона о унапређивању официра и подофицира.
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.
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Лице коме престане професионална војна служба на одређено време
може бити произведено у чин резервног официра, односно резервног
подофицира који је имало за време те службе, ако је имало повољну оцену у
служби.
Члан 56.
Официр који испуњава опште услове може се унапредити у непосредно
виши чин, ако је у чину који има провео најмање:
1) три године у чину потпоручника ако школовање траје четири године, две
године у чину потпоручника ако школовање траје пет година и једну годину
у чину потпоручника ако школовање траје шест година;
2) ТРИ ГОДИНЕ У ЧИНУ ПОРУЧНИКА;
3) ТРИ ГОДИНЕ У ЧИНУ КАПЕТАНА;
3a) ЧЕТИРИ ГОДИНЕ У ЧИНУ КАПЕТАНА ПРВЕ КЛАСЕ;
4) четири године у чину мајора;
5) четири године у чину потпуковника;
6) четири године у чину пуковника;
7) три године у чиновима генерала.
Глава VII
Обавеза служења у Војсци Србије по завршеном школовању, односно
усавршавању
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.
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Професионални припадник Војске Србије који је обучен за учешће у
мултинационалним операцијама дужан је да учествује у тим операцијама у
складу са законом.
Министар одбране или лице које он овласти закључује уговор о
школовању, стипендирању, специјализацији, односно усавршавању са лицем из
ст. 1. и 2. овог члана.
Министар одбране или лице које он овласти са лицем из става 3. овог
члана закључује уговор о обуци и правима и обавезама на основу завршене
обуке за учешће у мултинационалним операцијама, у складу са посебним
прописима којима се уређује учешће у мултинационалним операцијама.
У случају неизвршавања уговорних обавеза кривицом лица упућеног на
школовање, специјализацију, односно усавршавање, то лице је дужно да
једнократно врати све стварне трошкове школовања, специјализације, односно
усавршавања који су исплаћени из средстава буџета.
Министар одбране прописује ближе услове и начин стипендирања за
потребе Војске Србије, 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.
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.
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.

14
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 95.
Влада утврђује посебну основицу за обрачун плата професионалних
војних лица.
Основица из става 1. овог члана не може бити нижа од 75% од просечне
месечне зараде у Републици Србији исплаћене у месецу који претходи месецу
у којем се утврђује основица, према последњем коначно објављеном податку
органа надлежног за послове статистике, а уколико то не омогућавају одобрена
средства у буџету Републике Србије намењена за плате, Влада може у складу
са одобреним средствима утврдити нижу основицу за обрачун плата
професионалних војних лица.
Члан 104.
Професионално војно лице има право на годишњи одмор за навршене,
односно пуне године рада остварене у радном односу, и то:
1) до 10 година - 25 радних дана;
2) од 10 до 20 година - 27 радних дана;
3) преко 20 година - 30 радних дана;
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4) ПРЕКО 30 ГОДИНА – 35 РАДНИХ ДАНА.
Право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана, без обзира на
навршене, односно пуне године рада остварене у радном односу, припада:
1) лицу којем је утврђен степен инвалидитета од најмање 50%;
2) лицу које обавља специфичну војну службу.
При утврђивању дужине годишњег одмора, радна недеља рачуна се као
пет радних дана.
Годишњи одмор може се користити једнократно или у више делова.
Професионално војно лице има право на дванаестину годишњег одмора
(сразмеран део) за месец дана рада у календарској години, ако у календарској
години у којој је примљено у службу и у календарској години у којој му престаје
служба нема шест месеци непрекидног рада.
3. Престанак професионалне војне службе за време ратног стања
3. ПРЕСТАНАК ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ ИЛИ
ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 119.
За време ратног стања официру, односно подофициру престаје
професионална војна служба када наврши 60 година живота и 40 година стажа
осигурања или када наврши 65 година живота.
Професионалном војнику, без обзира на остварен стаж осигурања,
престаје професионална војна служба када наврши 55 година живота.
Изузетно, на предлог начелника Генералштаба, а по одлуци министра
одбране, професионалном војнику који наврши 55 година живота старосна
граница за престанак професионалне војне службе на појединим формацијским
местима одређених специјалности, може се продужити до навршених 60 година
живота.
Професионалном војном лицу престаје професионална војна служба за
време ратног стања:
1) ако му престане држављанство Републике Србије;
2) ако се на начин прописан законом утврди да је настао потпуни губитак
способности за професионалну војну службу;
3) ако је правоснажном пресудом војног дисциплинског суда осуђен на
дисциплинску казну која повлачи губитак војне службе, односно
правоснажном пресудом надлежног кривичног суда осуђен на казну
затвора у трајању дужем од 12 месеци;
4) његовом смрћу.
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На поступак за престанак службе професионалног војног лица за време
ратног стања сходно се примењују одредбе чл. 114-118. овог закона.
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
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 161.
О одговорности професионалног припадника Војске Србије за
дисциплинске преступе и за повреде дужности прописане за Министарство
одбране, други државни орган или правно лице у које је професионално војно
лице упућено на службу, односно на рад, у првом степену одлучују првостепени
војни дисциплински судови, према месној надлежности.
Првостепени Војни дисциплински суд утврдиће одговорност за
дисциплинску грешку ако у поступку за утврђивање одговорности за
дисциплински преступ нађе да није учињен дисциплински преступ, већ да је
учињена дисциплинска грешка односно да је поред дисциплинског преступа
учињена и дисциплинска грешка.
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ВОЈНИ
ДИСЦИПЛИНСКИ
СУДОВИ
ОБРАЗУЈУ
СЕ
ПРИ
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ, НИШУ И НОВОМ
САДУ.
Члан 162.
По жалби на одлуку првостепеног војног дисциплинског суда одлучује
Виши војни дисциплински суд.
Виши војни дисциплински суд образује се при Министарству одбране, СА
СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ.
Члан 164.
Војни дисциплински тужилац подноси оптужни предлог и заступа
оптужбу пред првостепеним војним дисциплинским судом, а виши војни
дисциплински тужилац заступа оптужбу пред Вишим војним дисциплинским
судом.
Војни дисциплински тужиоци и њихови заменици морају бити официри
правне службе са положеним правосудним испитом.
ВОЈНИ
ДИСЦИПЛИНСКИ
ТУЖИОЦИ
ОБРАЗУЈУ
СЕ
ПРИ
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ, НИШУ И НОВОМ
САДУ.
ВИШИ ВОЈНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ОБРАЗУЈE СЕ
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ.

ПРИ
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АНАЛИЗA ЕФЕКАТА ЗАКОНА

Војска Србије је први пут уређена доношењем Закона о Војсци Србије
2007. године, након чега су током 2009. године вршене измене којима је уређен
њен састав и организација, као и права, обавезе и oдговорности припадника
Војске Србије, а изменама и допунама усвојеним почетком 2015. године
отклоњене су нејасноће у одређеним појмовима и важећим решењима и
обезбеђена ефикаснија примена Закона, као и усаглашавање са решењима из
других закона. Изменама и допунама које су извршене 2018. године усклађена
су важећа решења са искуствима у практичној примени Закона о Војсци Србије и
усаглашена са променама у правном систему Републике Србије, такође су
отклањене и уочене правне празнине и непрецизности у решењима које су
стварале тешкоће у тумачењу одредаба закона.
Наведеним изменама и допунама створени су услови за обезбеђење
повољнијег положаја професионалних припадника Војске Србије, посебно
професионалних војника, као и подофицира и официра који су у служби на
одређено време.
Основе за планирање и нормативно уређење Војске Србије утврђене су
Уставом, Стратегијом одбране Републике Србије, Доктрином Војске Србије и
Стратегијским прегледом одбране Републике Србије, на основу којих су донети
и други системски закони: Закон о војној, радној и материјалној обавези којим је
уређена материја извршавања војне обавезе и активни и резервни састав
Војске Србије, Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије којим су
уређени услови и начин упућивања припадника Војске Србије у
мултинационалне операције, Закон о Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији којим су уређене војне службе безбедности и Закон
о ванредним ситуацијама којим су уређене надлежности Војске Србије у
пружању помоћи цивилним органима у ванредним ситуацијама, а истовремено
су престали да важе савезни закони који су уређивали ову материју.
Кључни проблеми, мере и циљ овог закона
Кључни проблеми које треба решити изменама и допунама су недостаци
у практичној примени Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15 и 88/15–УС и 36/18) и
потреба
усаглашавањa са променама у правном систему Републике Србије извршеним
након ступања на снагу измена и допуна овог закона 2018. године.
Наиме, у пирамидалном каријерном вођењу није био обезбеђен
континуитет за време проведено на одређеним дужностима, стицање искустава
на вишим дужностима, каријерно усавршавање и вођење кадра нарочито због
дужине времена проведеног у истом чину.
Предложеним изменама и допунама стварају се услови за обезбеђење
повољнијег положаја професионалних припадника Војске Србије, посебно
професионалних војника, као и официра и подофицира који су у служби на
одређено време, као и за увођење чина капетана прве класе, односно поручника
бојног брода за речне јединице и увођење подофицирског чина водника прве класе.
Такође, отварају се могућности за ефикасније руковођење и функционисање
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Војске Србије, предвидиво каријерно вођење професионалних војних лица, уз
истовремено стварање услова за побољшање положаја професионалних
припадника Војске Србије.
Такође, обезбеђује се повољнији положај професионалних војника,
подофицира и официра на служби у Војсци Србије на одређено време, подизањем
старосне границе за пријем у професионалну војну службу, а циљ измена и допуна
је и да се Војска Србије не одриче професионалних војника, већ да исти остану
у служби и да им се омогући правна и егзистенцијална сигурност.
Изменама и допунама додатно се регулише и статус у служби
професионалних припадника Војске Србије након повратка из мултинационалних
операција, а тиме и решава могући одлив кадра након враћања из
мултинационалних операција стварањем обавеза останка у Војсци Србије
најмање троструко време проведено у мултинационалној операцији у коју је
упућен, као и плаћања уговореног износа (казне) у случају неиспуњења обавезе
останка у служби. Досадашња материјална решења, због напуштања
професионалне војне службе од стране појединих припадника који се врате из
мултинационалних операција, онемогућавају преношење стечених знања и
искустава на професионалне припаднике Војске Србије који треба да буду
упућени у мултинационалне операције. Наиме, професионални припадници
Војске Србије који учествују у мултинационалим операцијама, не само да по
том основу добијају новчана примања, већ и додатне бодове при решавању
стамбеног питања и за време учешћа у мултинационалној операцији остварују
стаж осигурања у двоструком трајању. Такође, учешћем у мултинационалној
операцији, професионални припадници Војске Србије стичу знања и искуства
која су значајна за систем одбране. Са друге стране, систем одбране је
омогућио таквом лицу учешће у мултинационалној операцији, кроз спровођење
програма припреме и обука, у складу са законом којим је уређено учешће Војске
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница
Републике Србије. Сходно томе, систему одбране је у интересу да овакви
професионални припадници Војске Србије остају на служби у ВС, из ког разлога
је предложена обавеза останка на служби у ВС најмање троструко време које је
провео у мултинационалној операцији у коју је упућен и, у случају неиспуњења
ове обавеза, прописана је обавеза плаћања уговорне казне. Предложена
обавеза останка у служби има за циљ заштиту интереса система одбране, који
је неспорно претежнији у односу на интересе појединца.
Измена члана 95. је извршена јер је Републички завод за статистику,
почев од јануара 2018. године, изменио методологију за обрачун просечних
зарада у Републици Србији, па податке о зарадама објављује са два месеца
закашњења.
Годишњи одмор професионалних припадника Војске за навршених 30
године рада повећан је на 35 радних дана и усклађен са Законом о изменама и
допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број
95/18).
Поред наведеног, председници војних дисциплинских судова, односно
војни дисциплински тужиоци потчињени су важећом организацијом старешини
Војске Србије који у стручном погледу није у могућности да правилно сагледа и
оцени њихов рад, због непоседовања одговарајуће квалификације да цени
стручни рад дипломираних правника са положеним правосудним испитом. У
том смислу, предложеним изменама којима се дисциплински органи образују,
односно успостављају при Министарству одбране доприноси се квалитетнијем
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и ефикаснијем раду војних дисциплинских органа у стручном погледу приликом
одлучивања о одговорности професионалних припадника Војске, и уједно избегава
сваки евентуални покушај утицаја командовања у Војсци на рад ових органа.
Измењен је назив одељка 3. „Престанак професионалне војне службе за
време ратног стања“ на начин да је називом одељка обухваћено и „ванредно
стање” и измењен члан 119. Закона којим је прописано да професионалном
војном лицу не може престати професионална војна служба за време ратног
или ванредног стања из разлога што се, за одговарајуће функционисање у
ратном или ванредном стању, не може допустити да професионално војно лице
за време ратног или ванредног стања поднесе захтев за престанак
професионалне војне службе, као и да професионалнним војним лицима на
одређено време истекне уговор о раду, због чега је предвиђено да се тим
лицима уговор о раду на одређено време продужава до укидања ратног или
ванредног стања.
На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону
Решења предвиђена у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о
Војсци Србије утицаће на Војску Србије у погледу њиховог положаја и права и
обавеза професионалних припадника Војске Србије. Одредбе овог закона
имаће ефекте на статус професионалних припадника Војске Србије, посебно
када је реч о условима за унапређења, а нарочито када су у питању
професионални војници, официри и подофицири са којима су закључени
уговори о раду на одређено вереме. Предложено материјално решење које се
односи на обавезу троструког останка након повратка из мултинационалних
операција, неће утицати на смањење броја лица која су спремна да прођу
одговарајућу обуку, јер је заинтересованост за мултинационалне операције у
претходним годинама велика. Уколико би се у одређеном проценту смањила
заинтересованост лица за мултинационалне операције, ефекат обавезе
останка лица ће бити значајнији у односу на број заинтересованих лица која ће
оваквим решењем бити незаинтересована за обуку.
Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди
Спровођење закона неће створити додатне трошкове за грађане, привредна
друштва, друга правна лица и предузетнике.
Да ли су позитивне последице доношења Закона
такве да оправдавају трошкове које ће он створити
Позитивне последице доношења овог закона су такве да се обезбеђује
ефикасније функционисање, командовање и руковођење Војском Србије,
усклађивање прилива и одлива кадра у Војсци Србије и обезбеђивање
одговарајуће кадровске структуре која је способна да изврши све мисије и задатке
Војске Србије, при чему то неће довести до стварања трошкова у буџету у
наредном периоду.
Посебно истичемо да се предложеним изменама не образују нови
дисциплински органи при Министарству одбране, него војни дисциплински
органи који су већ образовани у Војсци Србије прелазе у састав Министарства
одбране, тако да у конкретном случају не постоји потреба за запошљавањем
нових лица, обуком кадрова нити за издвајањем додатних финансијских
средстава наведеним преласком.

21
Да ли се Законом подржава стварање нових
привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција
Предмет овог закона није уређивање делатности привредних субјеката и не
подржава се стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна
конкуренција.
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону
У интерној процедури припреме Нацрта закона учествовале су надлежне
организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, током које су
размотрене примедбе и предлози, од којих је значајан број уважен и на
одговарајући начин уграђен у текст Нацрта закона.
Које ће се мере током примене Закона предузети
да би се остварило оно што се Законом предвиђа
Ради спровођења овог закона извршиће се усаглашавање: Уредбе о
пријему у професионалну војну службу, Уредбе о стањима у служби, Уредбе о
основном коефицијенту плате према чину и дужности односно задацима и
пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за време
вршења службе у иностранству, Уредба о основима и мерилима за увећање
плате и друга новчана примања припадника Војске Србије и других снага
одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница
Републике Србије, Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и
материјалне обавезе, Правилника о утврђивању формацијских места официра
и подофицира у Министарству одбране и Војсци Србије и Правилника о
платама професионалних припадника Војске Србије.
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ИЗЈАВА
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство одбране
2. Назив прописа
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LOW ON SERBIAN ARMED FORCES
3.

Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”,
број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
/
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе
Споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произилазе из наведене одредбе Споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА
УСВАЈАЊЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
/
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
/
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
/
НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА
ЈЕ ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ.
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр.
Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена
обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те
одредбе директиве).
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
/
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и
њихово мишљење о усклађености.
/

