
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 и 

101/10 –др. закон), члан 1. мења се и гласи: 

„Члан 1. 

Овим законом уређују се положај и надлежност Војске Србије, 
организација, састав и начела службе у Војсци Србије, специфична војна 
служба и служба под отежаним условима, командовање и руковођење Војском 
Србије, чинови у Војсци Србије, симболи и обележја Војске Србије, војни 
празници, називи јединица и установа, верска служба, одговорност за штету 
коју причини Војска Србије, демократска и цивилна контрола, јавност рада, 
канцеларијско пословање и евиденције у Војсци Србије, служба у Војсци Србије 
и друга питања од значаја за Војску Србије.” 

Члан 2. 
Члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3. 

Војска Србије организује се на стратегијском, оперативном и тактичком 
нивоу у команде, јединице и установе. 

Организација Војске Србије успоставља се као мирнодопска и ратна. 

Генералштаб Војске Србије је највиши стручни и штабни орган за 
припрему и  употребу Војске Србије у миру, ванредном и  ратном стању. 

Организацију Војске Србије и унутрашње уређење и систематизацију 
формацијских места команди, јединица и установа уређује министар одбране, у 
складу са основама организације које утврђује председник Републике. 

Организација и унутрашње уређење и систематизација формацијских 
места у Војсци Србије утврђује се актима о организацији. 

Начела унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у 
Војсци Србије доноси Влада, на предлог министра одбране.” 

Члан 3. 
Члан 4. мења се и гласи: 

„Члан 4. 

Војска Србије по структури дели се на видове, родове и службе, а 
родови и службе на врсте и специјалности. 

Видови Војске Србије су Копнена војска и Ратно ваздухопловство и 
против-ваздухопловна одбрана. 

Родове и службе Војске Србије одређује председник Републике, на 
предлог министра одбране.  
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Врсте и специјалности родова и служби Војске Србије одређује министар 
одбране, на предлог начелника Генералштаба Војске Србије. 

Организацијскe промене Војске Србије реализују се у складу са 
Дугорочним планом развоја система одбране Републике Србије, Стратегијским 
прегледом одбране Републике Србије и Средњорочним планом и програмом 
развоја система одбране.” 

Члан 4. 
У члану 13. став 1. тач. 1) и 8) мењају се и гласе: 

„1) поступа у складу са Уставом, законом, другим прописима и актима 
командовања, према правилима струке, непристрасно и страначки неутрално; 

8) чува тајност података за време службе, као и по престанку службе у 
периоду одређеном законом којим се уређује заштита тајних података, осим ако 
на законом одређени начин није ослобођено обавезе чувања тајне, односно 
овлашћено да одређеном органу или лицу саопшти тајни податак;” 

Члан 5. 
У члану 14. став 2. речи: „Професионално војно лице” замењују се 

речима: „Професионални припадник Војске Србије”. 

Члан 6. 
У члану 14а. речи: „није допуштено учешће” замењују се речима: „може 

се, уз претходну сагласност министра одбране, одобрити учешће”. 

Члан 7. 
Назив одељка 6. и члан 16. мењају се и гласе: 

„6. Специфична војна служба и служба под отежаним условима 

Члан 16. 

Специфичном војном службом која се врши у условима животне средине 
непри-родне за рад човека сматрају се летачка, падобранска и ронилачка 
служба у Војсци Србије.  

Службом под отежаним условима сматра се служба на нарочито тешким, 
опасним по живот и за здравље штетним радним местима, односно пословима 
на којима су професионална војна лица изложена посебним напорима и 
повећаним ризицима. 

Министар одбране одређује послове, радна и формацијска места у Војсци 
Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба, 
односно служба под отежаним условима, уз сагласност Владе, и ближе уређује 
летачку, падобранску и ронилачку службу у Војсци Србије.”  

Члан 8. 
У члану 18. став 1. тач. 2) и 3) мењају се и гласе:  

„2) доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске 
Србије  на предлог Генералштаба и акта о организацији војних јединица и 
војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране; 
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3) усваја план међународне војне сарадње и одлучује о организовању 
заједничких војних вежби у земљи, односно учешћу припадника Војске Србије у 
заједничким војним вежбама које организују оружане снаге других земаља, у 
складу са законом и закљученим међународним уговорима, односно 
споразумима о њиховом организовању;” 

После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи: 

„7а) одлучује о престанку службе, по потреби службе, подофицира и 
официра Војске Србије закључно са чином пуковника;”. 

Тачка 9) мења се и гласи: 

„9) доноси планове школовања, усавршавања и стипендирања за 
потребе Министарства одбране и Војске Србије и упућује на школовање и 
усавршавање професионалне припаднике Војске Србије;” 

Тач. 10) и 11) бришу се. 

Члан 9. 
У члану 19. став 2. тач. 2) и 4) мењају се и гласе: 

„2) поставља, унапређује, распоређује и разрешава официре у Војсци 
Србије до чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог 
непосредно потчињених команданата; 

4) поставља, унапређује, распоређује и разрешава подофицире и 
професионалне војнике и распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и 
одлучује о престанку њихове службе;” 

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

„5а) доноси доктринарна документа нижег нивоа;” 

Тач. 6) и 7) бришу се. 

Члан 10. 
У члану 21. став 2. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, дужност старешине може вршити и 
лице које нема чин, с тим да то лице има одговарајуће образовање за дужност 
коју врши.” 

Члан 11. 
Назив одељка: „8. Чинови и звања у Војсци Србије” мења се и гласи: 

„8. Чинови у Војсци Србије” 

Члан 12. 
У члану 22. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) за официра: 

(1) у свим родовима и службама, осим речних јединица: потпоручник, 
поручник, капетан, мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генерал-
мајор, генерал-                   потпуковник и генерал; 

(2) у речним јединицама: потпоручник, поручник корвете, поручник 
фрегате, капетан корвете, капетан фрегате, капетан бојног брода, комодор, 
контраадмирал, вице-адмирал и адмирал.”. 
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Став 3. брише се. 

Члан 13. 
Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Војска Србије има грб и ознаку припадности, а може имати и друге 
симболе и обележја. 

Команде, јединице и установе Војске Србије, као и војне јединице и војне 
установе које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране могу имати војне заставе, ознаке и друге симболе и обележја. 

Постојање, изглед и коришћење симбола и обележја из ст. 1. и 2. овог 
члана уређује председник Републике, на предлог министра одбране. 

Забрањено је истицање и ношење симбола и обележја Војске Србије из 
ст. 1. и 2. овог члана на начин којим би се нарушио углед Војске Србије.” 

Члан 14. 
После члана 24. додаје се одељак 10а и члан 24а, који гласе: 

„10а Називи јединица и установа 

Члан 24а 

Јединицама Војске Србије и војним установама које су организационо и 
функци-онално везане за Министарство одбране могу се одређивати називи по 
значајним историјским личностима и догађајима који представљају непролазну 
војну вредност и традицију. 

Називе из става 1. овог члана одређују председник Републике, на 
предлог министра одбране.”  

Члан 15. 
У члану 31. став 1. после речи: „Војске Србије” тачка се брише и додају 

се речи: „и врши се у складу са прописом о канцеларијском пословању у 
Министарству одбране и Војсци Србије.” 

Став 2. брише се. 

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

Члан 16. 
После члана 31. додају се одељак 16. и члан 31а, који гласе:  

„16. Евиденције 

Члан 31а 

За професионална војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије 
воде се евиденције које садрже податке о служби у Војсци Србије, у складу са 
законом којим се уређују евиденције у области рада и законом којим се уређује 
заштита података о личности. 

Осим података из става 1. овог члана, евиденције о служби 
професионалних војних лица у Војсци Србије садрже и фотографију и податке 
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о: припадности роду, односно служби; занимању пре пријема у војну службу; 
датуму престанка војне службе; завршеним школама и усавршавањима – 
постигнут успех и трајање; унапређењима и чиновима; уговореном чину; 
стањима у служби; постављењима на формацијска места; местима 
службовања; називима јединица, односно установа у којима је службовао током 
службе, односно у којој је на служби; службеним оценама; одликовањима и 
стимулативним мерама; дисциплинским мерама и казнама; оцени здравствене 
способности за професионалну војну службу; супружнику, деци и усвојеницима 
(презиме, име једног од родитеља и име, јединствени матични број грађана и 
сродство), стамбеној потреби, стажу осигурања и стажу с увећаним трајањем и 
оствареним накнадама. 

Осим података из става 1. овог члана, евиденције о служби цивилних 
лица на служби у Војсци Србије садрже и податке о: припадности служби; 
занимању пре пријема у службу; завршеним школама и усавршавањима – 
постигнут успех и трајање; распореду на формацијска места; местима 
службовања; називима јединица, односно установа у којима је службовало 
током службе односно у којој је на служби; службеним оценама; одликовањима 
и стимулативним мерама; дисциплинским мерама и казнама; оцени 
здравствене способности за рад; супружнику, деци и усвојеницима (презиме, 
име једног од родитеља и име, јединствени матични број грађана и сродство), 
стамбеној потреби, стажу осигурања и стажу с увећаним трајањем и 
оствареним накнадама. 

Врсте докумената који се воде у евиденцијама из става 1. овог члана, 
начин вођења евиденција, као и начин прикупљања, обраде, коришћења и 
заштите података из тих евиденција прописује министар одбране.  

Евиденције које садрже податке о ученицима и кадетима војношколских 
установа уређују се посебним законом.”  

Члан 17. 
У члану 36. став 1. речи: „и оперативне готовости” бришу се. 

Члан 18. 
У члану 39. став 1. тач. 2), 7), 8) и 9) мењају се и гласе: 

„2) да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци 
Србије; 

7) да није старији од 35 година ако се прима у својству подофицира, 
односно 40 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”.  
Став 3. мења се и гласи: 

„Акт о пријему у професионалну војну службу лица које не испуњава 
услове из става 1. овог члана ништав је”.  

Члан 19. 
У члану 40. став 2. мења се и гласи: 

„Кадет војне високошколске установе који испуњава услове из члана 39. 
став 1. тач. 2), 5) и 8) овог закона завршетком школовања прима се у 
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професионалну војну службу и производи у чин потпоручника и од тог дана 
постаје официр.”. 

Члан 20. 
У члaну 41. став 1. речи: „завршио војну академију” замењују се речима: 

„стекао високо војно образовање”. 

Члан 21. 
У члану 45. став 2. мења и гласи: 

„Ако потребе службе захтевају, на службу у Војсци Србије у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије без јавног конкурса може се примити 
официр, подофицир, професионални војник који је у радном односу на 
одређено време провео девет година без прекида и државни службеник и 
намештеник запослен у Министарству одбране”. 

Члан 22. 
У члану 48. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

Председник Републике, на предлог министра одбране, уређује изглед 
војне униформе и ознаке чинова.  

Забрањено је ношење војне униформе са ознакама чинова лицима која 
не врше војну службу, осим по посебном одобрењу министра одбране.” 

Члан 23. 
У члану 50. став 1. мења се и гласи: 

„Војно лице може примити и носити одликовање стране државе, односно 
међународне организације по одобрењу председника Републике”. 

Члан 24. 
Члан 51. мења се и гласи:  

„Члан 51. 

Професионална војна лица имају војну легитимацију којом доказују 
идентитет и својство војног лица. 

Ученици и кадети војношколских установа имају ученичку, односно 
кадетску легитимацију којом доказују идентитет и својство ученика, односно 
кадета. 

Цивилна лица на служби у Војсци Србије и запослени у Министарству 
одбране имају идентификациону картицу којом доказују идентитет и својство 
запосленог. 

За приступ војним објектима и службеним просторијама које користе 
Министарство одбране и Војска Србије, лицима ван Војске Србије и 
Министарства одбране која на основу одобрења министра одбране могу имати 
приступ овим објектима издају се привремене идентификационе картице. 

Припадници Војске Србије за време учешћа у мултинационалним 
операцијама и другим активностима у иностранству користе посебне 
легитимације, у складу са правилима ангажовања у конкретној операцији. 
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Легитимације и идентификационе картице из ст. 1. до 3. овог члана 
садрже контактни и бесконтактни микроконтролер и машински читљиву зону за 
потребе аутоматског очитавања података. 

Привремене идентификационе картице из става 4. овог члана могу да 
садрже контактни и бесконтактни микроконтролер и машински читљиву зону за 
потребе аутоматског очитавања података. 

Изглед и карактеристике војних легитимација из става 1. овог члана, 
начин и поступак издавања, коришћења, враћања и поништавања и начин 
вођења евиденције о издатим легитимацијама уређује Влада, на предлог 
министра одбране. 

Изглед и карактеристике легитимација из става 2. овог члана и 
идентификационих картица из ст. 3. и 4. овог члана, начин и поступак 
издавања, коришћења, враћања и поништавања и начин вођења евиденције о 
издатим легитимацијама и идентификационим картицама уређује министар 
одбране. 

Обрасце легитимација и идентификационих картица из ст. 1. до 4. овог 
члана израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и 
кованог новца.” 

Члан 25. 
После члана 51. додаје се члан 51а, који гласи: 

„Члан 51а 

Легитимације и идентификационе картице из члана 51. овог закона 
садрже следеће податке:  

1) личне податке: фотографију; презиме, име једног од родитеља и име; 
јединствени матични број грађана; пол; датум рођења и крвну групу; 

2) службене податке: својство; чин; назив и матични број организационе 
јединице у којој се налази; место службовања, односно школовања; од када је 
на служби, односно школовању у команди, јединици и установи Војске Србије, 
односно организационој јединици Министарства одбране и до када је на служби 
уколико је у радном односу на одређено време, односно школовању и 
идентификациони број за лице које пружа здравствене услуге; 

3) податке садржане у електронским сертификатима; 

4) остале податке: датум издавања и рок важења.” 

Члан 26. 
У члану 52. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 

 „Одобрење из става 1. овог члана неће се издати ако се радом за који 
се тражи одобрење онемогућава или отежава рад професионалног припадника 
Војске Србије,  штети угледу Војске Србије или утиче на непристрасност рада 
професионалног припадника Војске Србије.” 

Члан 27. 
У члану 53. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„Овлашћена службена лица Војне полиције поступају по захтеву војног 
дисциплинског тужиоца и председника војног дисциплинског суда за довођење 
професионалних припадника Војске Србије и Министарства одбране за које 
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постоје основи сумње да су извршили дисциплински преступ, а која избегавају 
саслушање у дисциплинском извиђају или на главном претресу пред војним 
дисциплинским судом.” 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, после тачке 3) додаје се 
тачка 3а), која гласи: 

„3а) када постоје основи сумње да су учинили кривично дело против 
Војске Србије за које се гони по службеној дужности;” 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9. речи: „цивилног лица” 
замењују се речју: „цивила”. 

После досадашњег става 9. који постаје став 10. додаје се нови став 11, 
који гласи: 

„Службена легитимација овлашћеног службеног лица Војне полиције 
садржи: фотографију, име и презиме и јединствени матични број грађана 
овлашћеног службеног лица Војне полиције, а значка овлашћеног службеног 
лица Војне полиције садржи серијски број.” 

Досадашњи став 10. постаје став 12. 

Члан 28. 
У члану 58. став 1. мења се и гласи: 

„Ради постављења официра и подофицира на формацијска места вишег 
чина и унапређења у виши чин утврђују се листе кандидата на основу критеријума 
које утврђује министар одбране.” 

Члан 29. 
У члану 65. став 1. речи: „Војна лица” замењују се речима: 

„Професионална војна лица”. 

Члан 30. 
У члану 66. став 1. мења се и гласи: 

„Професионалним припадницима Војске Србије, командама, јединицама 
и установама Војске Србије могу се додељивати одликовања, признања и 
неновчане награде.” 

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

„Посебна признања (војне спомен-медаље и војне споменице) израђује 
Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 31. 
Члан 69. мења се и гласи: 

„Члан 69. 

Формацијским местима сматрају се формацијска места у Војсци Србије, 
као и радна места одређена одговарајућим актима о систематизацији радних 
места на која се постављају професионална војна лица распоређена ван Војске 
Србије. 
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Чин и положајна група за формацијска места из става 1. овог члана 
одређују се   према прописаним критеријумима за утврђивање формација, 
односно формацијских  места у Војсци Србије.  

Официр, односно подофицир, по правилу, поставља се на формацијско 
место рода, односно службе којој припада према врсти стручне спреме коју има на 
формацијско место свог чина или вишег чина. 

Официр, односно подофицир може се изузетно, без свог пристанка а по 
потреби службе, поставити на формацијско место непосредно нижег чина уз 
задржавање права свог чина и положаја. 

Официр, односно подофицир може се поставити на дужност у оквиру 
другог рода или службе само уз свој пристанак.  

Ако се неко формацијско место у оквиру служби не може попунити 
официром, односно подофициром, на то место може се уз свој пристанак 
поставити или одредити за заступника цивилно лице на служби у Војсци Србије 
које има одговарајуће образовање – ако је то формацијско место у Војсци 
Србије, односно државни службеник и намештеник – ако је то формацијско 
место ван Војске Србије. 

Сагласност за постављење или одређивање за заступника из става 6. 
овог члана даје начелник Генералштаба или старешина кога он овласти за 
формацијско место у Војсци Србије, односно министар одбране или лице које 
он овласти за формацијско место ван Војске Србије.” 

Члан 32. 
У члану 72. став 2. после речи: „дужност” додају се речи: „или због 

организацијских промена у размештају команди, јединица и установа Војске 
Србије”. 

У ставу 3. речи: „организацијско-мобилизацијских промена” замењују се 
речима: „организацијских промена”. 

Члан 33. 
После члана 72а додаје се члан 72б, који гласи: 

„Члан 72б 

Супружник премештеног официра, односно подофицира коме престане 
радни однос на неодређено време због премештаја, а у месту у коме је официр, 
односно подофицир премештен нема могућности да се запосли, има право на 
пензијско и инвалидско осигурање и по престанку тог запослења укључивањем 
у обавезно осигурање, као и на накнаду због престанка запослења. 

Допринос из става 1. овог члана уплаћује се надлежном фонду 
пензијског и инвалидског осигурања из средстава Министарства одбране. 

Право из става 1. овог члана може трајати за време незапослености, а 
најдуже шест година. 

Влада уређује начин и услове остваривања права из става 1. овог 
члана.” 

Члан 34. 
У члану 74. став 1. мења се и гласи: 
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„Официр, односно подофицир упућен на усавршавање у земљи и 
иностранству и  школовање у иностранство које траје најмање једну школску 
годину разрешава се од дужности.” 

Члан 35. 
У члану 75. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Професионално војно лице које је спречено да врши дужност због 
трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета не 
разрешава се од дужности и има права прописана општим прописима о раду. 

Професионално војно лице из става 1. овог члана задржава права свог 
чина и положаја.” 

Члан 36. 
У члану 76. став 1. тачка 4) тачка се замењује тачком и запетом и после 

тачке 4) додаје се тачка 5) која гласи: 

„5) ако је правноснажном одлуком војног дисциплинског суда изречена 
дисциплинска казна из члана 152. став 2. тачка 3) овог закона, а не може бити 
постављен на другу дужност.” 

Члан 37. 
У члану 88. став 2. мења се и гласи: 

„Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном 
односу на одређено време и професионалном војнику којима престане служба у 
Војсци Србије због тога што су оглашени неспособним за дужност за коју су 
примљени на одређено време услед професионалне болести или повреде на 
раду у току трајања уговореног рока, или ако им служба у Војсци Србије 
престане због укидања формацијског места, припада отпремнина у висини до 
троструког износа бруто плате која би им припадала у последњем месецу пре 
престанка службе, зависно од времена проведеног у служби на одређено 
време, у складу са прописом који доноси министар одбране.”. 

Члан 38. 
Члан 90. мења се и гласи: 

„Члан 90. 

Професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије припада 
плата, односно накнада плате по одредбама овог закона. 

Професионалном војном лицу које је упућено на службу у дипломатско- 
конзуларно представништво у иностранство, плата, додаци, накнаде и друга 
примања утврђују се по прописима који се примењују на запослене у 
дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству. 

Основни коефицијент плате према чину и дужности, односно задацима и 
пословима које обавља професионално војно лице упућено на службу у 
дипломатско-конзуларно представништво у иностранство прописује Влада, на 
предлог министра одбране. 

Професионалном војном лицу коме је министар одбране одобрио рад у 
иностранству или међународној организацији, односно регионалној иницијативи, 
припадају плата и друге накнаде из става 2. овог члана, ако та права не 
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остварује на основу билатералних уговора или уговора закључених са 
међународном организацијом или регионалном иницијативом.” 

Члан 39. 
После члана 90. додаје се члан 90а, који гласи: 

„Члан 90а 

Професионални припадник Војске Србије може бити упућен на рад у 
иностранство на основу извршавања обавеза преузетих закљученим 
међународним уговором, уз његову сагласност. 

Лице из става 1. овог члана има право на увећање плате и друга 
новчана примања по основима и мерилима које прописује Влада, ако другачије 
није уређено међународним уговором. 

Поред права из става 2. овог члана, лице из става 1. овог члана за 
време трајања упућивања на рад у иностранство има право на накнаду плате у 
износу коју би остварио да је на служби у Војсци Србије у земљи, као и посебна 
права у складу са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, односно 
радни однос и пензијско и инвалидско осигурање, ако другачије није уређено 
међународним  уговором.” 

Члан 40. 
У члану 91. речи: „новчана примања која одреди” замењују се речима: 

„новчана примања и друге накнаде које одреди”. 

Члан 41. 
У члану 95. став 1. речи: „по запосленом у привреди Републике Србије” 

замењују се речима: „у Републици Србији”. 

У ставу 3. речи: „накнаду трошкова у вези са вршењем службе у 
иностранству и” бришу се. 

Члан 42. 
У члану 97. став 1. мења се и гласи: 

„Професионално војно лице које ради на радном односно формацијском 
месту са повећаним ризиком на којем постоје опасности чије се штетно дејство 
на здравље и способност за војну службу не може у потпуности отклонити 
мерама безбедности и здравља на раду, има право на радно време краће од 40 
часова недељно.” 

У ставу 3. речи: „Посебним условима рада сматрају се” замењују се 
речима: „Радом на радном односно формацијском месту са повећаним ризиком 
сматра се”, а после речи: „рад ронилаца;” додају се речи: „рад на бродовима и 
пловним објектима;”    

Члан 43. 
У члану 98. у ставу 1. тачка се замењује запетом и додају се речи: „уз 

писани налог надлежног старешине.” 

Члан 44. 
У члану 110. став 5. мења се и гласи: 
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„Изузетно од члана 76. став 1. овог закона, официру односно 
подофициру у служби на неодређено време који је навршио најмање 50 година 
живота и провео непрекидно најмање 20 година у служби у Војсци Србије у 
својству професионалног војног лица, престаје служба по потреби службе с 
правом на старосну пензију, без стављања на располагање, испуњењем једног 
од следећих услова: 

1) ако је актом надлежног органа укинуто формацијско место или су 
промењени елементи формацијског места на којем је постављен, а нема другог 
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен; 

2) ако је актом надлежног старешине у складу са законом разрешен од 
дужности, а нема другог одговарајућег формацијског места на које би могао 
бити постављен; 

3) ако му је извршном пресудом војног дисциплинског суда изречена казна 
из члана 152. став 2. тач. 2), 3) и 5) овог закона, а нема другог одговарајућег 
формацијског места на које би могао бити постављен; 

4) ако је решењем надлежне војнолекарске комисије утврђено да је 
неспособан за дужност коју обавља, а нема другог одговарајућег формацијског 
места на које би могао бити постављен у складу са преосталом способношћу за 
војну службу; 

5) ако по престанку разлога због којих је стављен у стање у служби на 
лечењу и боловању или због којих је удаљен од дужности нема другог 
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен; 

6) ако је одлуком надлежног органа престала потреба за радом 
официра, односно подофицира распоређеног ван Војске Србије, а нема другог 
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен.”         

Члан 45. 
У члану 112. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно, лицу из става 1. овог члана рок за који је уговором засновало 
радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права на 
одсуство за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.” 

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

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, тачка 7) мења се и гласи: 

„7) ако се утврди злоупотреба психоактивних супстанци;” 

После тачке 8) тачка и запета замењује се тачком, а тачка 9) брише се. 

Члан 46. 
У члану 117. став 4. речи: „до дана када је пресуда постала извршна” 

замењују се речима: „до дана разрешења”. 

Члан 47. 
У члану 121. став 2. брише се. 

Члан 48. 
После члана 122. додаје се члан 122а, који гласи: 
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„Члан 122а 

Влада, на предлог министра одбране, уређује начин и поступак пријема 
цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног 
конкурса.”   

Члан 49. 
Члан 123. мења се и гласи: 

„Члан 123. 

Војни службеници који имају средње образовање у трајању од четири 
године, односно високо образовање дужни су да положе посебан стручни испит 
пред испитном комисијом коју образује министар одбране. 

Посебан стручни испит састоји се од општег и посебног дела. 

Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује програм, начин и 
поступак полагања посебног стручног испита, образац уверења о положеном 
посебном стручном испиту и износ накнаде за рад чланова комисије и уређује 
друга питања у вези са посебним стручним испитом. 

Обавезе полагања посебног стручног испита ослобођена су лица са 
положеним правосудним испитом, лица са положеним државним стручним 
испитом и лица са положеним стручним испитом за рад у другим органима ако 
програм тог испита одговара програму посебног стручног испита из става 3. 
овог члана, као и лица која су примљена у службу на одређено време.” 

Члан 50. 
У члану 127. став 2. мења се и гласи: 

„Министар одбране, уз сагласност Владе, уређује коефицијенте 
цивилних лица на служби у Војсци Србије, критеријуме и поступак за њихово 
оцењивање и напредовање; плату и додатке на плату; накнаде плате; рокове за 
исплату; новчане награде и помоћ; право на отпремнину због стицања права на 
пензију у складу са законом; накнаду путних и других трошкова и друга 
примања, сагласно одредбама овог закона које се односе на плате, накнаде и 
друга примања професионалних војних лица.” 

Став 3. брише се. 

Члан 51. 
У члану 129. став 1. тач. 7) и 10) мењају се и гласе: 

„7) ако је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђено на 
дисциплинску казну губитак службе; 

10) ако је при заснивању радног односа, односно након заснивања 
радног односа дало неистините податке или прећутало податке значајне за 
обављање послова ради којих је примљено у службу, односно распоређено на ново 
радно место;” 

Став 2. брише се. 

Члан 52. 
Члан 130. став 1. мења се и гласи: 

„Цивилном лицу на служби у Војсци Србије чије се радно место укида 
или се смањује број извршилаца на једном радном месту престаје служба уз 
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право на једнократну отпремнину у висини од 12 бруто плата које би остварило 
у последњем месецу пре престанка службе, осим ако испуњава услове за 
остваривање права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању.”  

Члан 53. 
Члан 132. брише се. 

Члан 54. 
У члану 134. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) о обављању специфичне војне службе и службе под отежаним 
условима (члан 16);” 

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

„1а) о безбедносној провери (члан 39. тачка 8);” 

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

„3а) о заступању (члан 71);” 

Тачка 6) брише се. 

После тачке 7) додају се тач. 7а) и 7б), које гласе:  

„7а) о плати (члан 81. став 1);  

7б) о посебним условима под којима се врши служба (члан 83. ст. 1. 
и 2);” 

Тачка 10) мења се и гласи:  

„10) о радном времену, одморима и одсуствима (чл. 96. до 107. и члан 
109);”  

Члан 55. 
У члану 136. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи: 

„2а) решава о стањима у служби подофицира и официра закључно са 
чином капетана распоређених и постављених на формацијска места ван Војске 
Србије;” 

Члан 56. 
У члану 137. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) решава о распоређивању, одређивању плате, престанку службе у 
Војсци Србије и другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци 
Србије.” 

Члан 57. 
Члан 138. мења се и гласи: 

„Члан 138. 

Акт о разрешењу од професионалне војне службе професионалног 
војног лица за кога је донет акт о престанку службе доноси претпостављени 
старешина на положају команданта батаљона или њему раван или виши 
старешина.” 
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Члан 58. 
Члан 139. брише се. 

Члан 59. 
Члан 141. мења се и гласи: 

„Члан 141. 
Ако законом или прописом донетим на основу закона није одређена 

надлежност другог лица, за решавање о управним стварима у првом степену 
стварно је надлежан старешина команде, јединице или установе Војске Србије 
на положају команданта бригаде или старешина њему равног или вишег 
положаја. 

Начелник Генералштаба за решавање о управним стварима, у смислу 
става 1. овог члана, може одредити и старешину на положају команданта 
батаљона или старешину њему равног положаја. 

О жалби против решења старешине из ст. 1. и 2. овог члана решава 
старешина команде, јединице или установе Војске Србије непосредно 
претпостављен старешини који је донео првостепено решење. 

Жалба професионалног припадника Војске Србије против аката о 
премештају, постављењу, стављању на располагање и удаљењу од дужности 
не задржава њихово извршење. ” 

Члан 60. 
У члану 146. ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 61. 
Члан 147. мења се и гласи: 

„Члан 147. 

Приликом утврђивања дисциплинске одговорности припадника Војске 
Србије у поступцима у којима се утврђује дисциплинска одговорност за 
извршене дисциплинске преступе, сходно се примењују начела, односно правила 
кривичног права.” 

Члан 62. 
У члану 148. после тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи: 

„8а) неблаговремено, непотпуно или немарно извршавање наређења, 
одлуке или налога претпостављеног;” 

Члан 63. 
У члану 149. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) неизвршавање или несавесно извршавање наређења, одлуке или 
налога претпостављеног; ” 

Тач. 15) и 20) мењају се и гласе: 

„15) повреда тајности података или несавесно чување службених списа 
или података; 
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20) рад уз накнаду или награду ван јединице, односно установе или 
самостално обављање професионалне делатности противно условима 
одређеним законом;”  

Тач. 21), 22) и 23) бришу се. 

После тачке 28) додаје се тачка 28а), која гласи: 

„28а) непоступање по налогу инспектора Инспектората одбране 
односно лица која су актом надлежног старешине овлашћена за послове 
инспекцијског надзора;” 

Тач. 30) и 31) бришу се.  

Тачка 32) мења се и гласи: 

„32) свако друго поступање припадника Војске Србије у служби које је 
противно прописима и кодексу части припадника Војске Србије, а којим се наноси 
штета угледу припадника Војске Србије.” 

Члан 64. 
У члану 155. став 1. и члану 155а речи: „војне академије” замењују се 

речима: „војне високошколске установе”. 

Члан 65. 
У члану 161. став 1. тачка се замењује запетом и додају се речи: „према 

месној надлежности.” 

Став 4. брише се.  

Члан 66. 
У члану 167. речи: „чланом 152. став 2. тач. 3), 7) и 8), чланом 153. став 

2. тачка 5), чланом 154. став 2. тачка 4) и чланом 155а” замењују се речима: „ 
чланом 152. став 2. тач. 2а), 5), 6) и 7), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом 154. 
став 1. тачка 5) и став 2. тачка 4) и чланом 155а”. 

Члан 67. 
У члану 170. после речи: „дисциплинских санкција и” додају се речи: 

„трошкове настале током вођења дисциплинских поступака пред војним 
дисциплинским судовима,” 

Члан 68. 
У члану 172. став 2. речи: „јавном правобранилаштву” замењују се 

речима: „Војном правобранилаштву”. 

Члан 69. 
У члану 197. став 2. речи: „одредбе о правима на продужено осигурање и 

на накнаду због престанка запослења (чл. 59. и 59а),” бришу се. 

Члан 70. 
Прописи за извршење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу овог закона. 
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Члан 71. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 



- 18 - 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

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 с 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 и усаглашавањa са 
променама у правном систему Републике Србије извршеним након ступања на снагу 
измена важећег закона извршених у Закону о изменама и допунама Закона о 
Војсци Србије („Службени гласник РС”, брoj 88/09), отклањање уочених 
непрецизности у појединим решењима које стварају тешкоће у тумачењу 
одредаба закона и потреба прецизирања појединих овлашћења за доношење 
подзаконских аката за извршавање овог закона. 
 
Циљ који треба постићи доношењем овог закона је ефикасније командовање и 
руковођење Војском Србије и обезбеђивање ефикасног функционисања Војске 
Србије. 
 
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 
Уз члан 1. 

 
Чланом 1. Предлога закона предлаже се измена предмета уређивања Закона о 
Војсци Србије у члану 1, имајући у виду предлог да се овим законом не уређују 
звања у Војсци Србије, а да се додатно уреде питања која се односе на 
специфичну војну службу и служба под отежаним условима, називе јединица и 
установа и евиденције у Војсци Србије. 

 
Уз члан 2. 

 
Чланом 2. Предлога закона предлаже се прецизирање организације Војске 
Србије у члану 3, у складу са Стратегијом одбране Републике Србије (5.1).  

 
Уз члан 3. 

 
Чланом 3. Предлога закона предлаже се прецизирање члана 4. у погледу 
структуре Војске Србије која се дели на видове, родове и службе, а родови и 
службе на врсте и специјалности. 

У ставу 2. овог члана предлаже се измена назива вида Ваздухопловство и 
противваздухопловна одбрана у Ратно ваздухопловство и 
противваздухопловна одбрана, како би се наставила традиција и континуитет 
вида. Појам „ратно ваздухопловство“ одражава суштину постојања и намене 
овог вида (одбрана и заштита суверенитета ваздушног простора Републике 
Србије). Предложено решење у складу је са решењима у другим земљама у 
којима званични називи ближе упућује на то да се ради о делу оружаних снага 
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(у оружаним снагама које се налазе у склопу НАТО-а, ваздухопловне снаге као 
што је Хрватска имају назив ратно). 
 

Уз члан 4. 
 
Чланом 4. Предлога закона предлажу се измене тач. 1) и 8) у члану 13. став 1. 
којима се прецизирају дужности припадника Војске Србије у вршењу службе и 
уједно врши усаглашавање са Законом о тајности података који не познаје војну 
и службену тајну. 

 
Уз члан 5. 

 
Чланом 5. Предлога закона предлаже се измена у члану 14. став 2. како би се 
забрана чланства у политичким странкама односила једнако на све 
професионалне припаднике Војске Србије (професионална војна лица и 
цивилна лица на служби у Војсци Србије), што је у складу са чланом 55. став 5. 
Устава Републике Србије. 

 
Уз члан 6. 

 
Чланом 6. Предлога закона предлаже се измена у члану 14а којом се 
професионалним припадницима Војске Србије, уместо забране, омогућава да 
уз претходну сагласност министра одбране учествују у активностима удружења 
којима се остварују следећи циљеви: реформа система одбране и Војске 
Србије, усклађивање прописа са општеприхваћеним стандардима и прописима 
Европске уније, изградња стратегије одбране и Доктрине Војске Србије којом се 
утврђују састав, организација и формација Војске Србије; оперативна и 
функционална способност, употреба и попуна Војске Србије; приправност и 
мобилизација; опремљеност наоружањем и војном опремом; командовање и 
руковођење у Војсци Србије и управљање системом одбране; учешће у 
мултинационалним операцијама и унутрашњи односи у Војсци Србије. 

 
Уз члан 7. 

 
Чланом 7. Предлога закона предлажу се измена назива одељка 6. и члана 16. 
којим се јасно уређују специфична војна служба и служба под отежаним 
условима и прецизира овлашћење министра одбране да, уз сагласност Владе, 
одреди послове, радна и формацијска места у Војсци Србије и Министарству 
одбране на којима се врши специфична војна служба, односно служба под 
отежаним условима, као и да ближе уреди летачку, падобранску и ронилачку 
службу у Војсци Србије. 
 

Уз члан 8. 
 
Чланом 8. Предлога закона предлаже се измена и допуна члана 18, који се 
односи на овлашћења министра одбране у командовању и руковођењу Војском 
Србије. У ставу 1. тачка 2) прецизира се да министар одбране, између осталог, 
доноси и аката којима се уређује организација Војске Србије (одлуке о 
организацијским променама и формације), а у тачки 3) да одлучује о 
организовању заједничких војних вежби у земљи односно учешћу припадника 
Војске Србије у заједничким војним вежбама у иностранству. Тачком 7а) 
предлаже се искључива надлежност министра одбране у погледу одлучивања о 
престанку службе официра односно подофицира закључно са чином пуковника, 
по потреби службе, због потребе максималног степена контроле употребе овог 
института. Тачком 9) прецизира се надлежност за доношење планова 
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школовања, усавршавања и стипендирања за потребе Министарства одбране и 
Војске Србије и упућивање на школовање и усавршавање професионалних 
припадника Војске Србије. Такође, предлаже се брисање тачке 10), јер је 
материја цивилно-војне сарадње предмет доктринарних докумената и брисање 
тачке 11), јер се непотребно понавља одредба из члана 4. став 4. Закона о 
Војсци Србије. 

 
Уз члан 9. 

 
Чланом 9. Предлога закона предлаже се прецизирање овлашћења начелника 
Генералштаба у командовању и руковођењу Војском Србије из члана 19. став 2. 
тач. 2) и 4) тако да обухвата и распоређивање официра у Војсци Србије до чина 
капетана и подофицира и професионалних војника. Такође, предлаже се допуна 
овлашћења новом тачком 5а) која се односи на доношење доктринарних 
докумената нижег нивоа у односу на Доктрину Војске Србије. 
Брисање тач. 6) и 7) предлаже се, јер су правила обухваћена појмом 
доктринарних докумената. 
 

Уз члан 10. 
 

1) Чланом 10. Предлога закона предлаже се измена у члану 21. став 2. 
којом се прецизира да дужност старешине може вршити и лице које нема чин, с 
тим да то лице има одговарајуће образовање за дужност коју врши, а ради 
усаглашавања са предлогом за измену члана 22.  

 
Уз чл. 11. и 12. 

 
Чл. 11. и 12. Предлога закона предлаже се изостављање звања у Војсци Србије 
из назива одељка 8. и из члана 22. став 3, јер се ова материја уређује посебним 
прописима којима је уређено војно школство и општим прописима којима се 
утврђује листа стручних, академских  и научних звања у Републици Србији. 
Такође, чланом 12. предлаже се и измена у члану 22. став 1. тачка 3) ради 
враћање чинова припадницима рода речних јединица, имајући у виду да носе 
униформе и чинове тог рода, а овакво решење не захтева никаква додатна 
средства. 
 

Уз члан 13. 
 

Чланом 13. Предлога закона предлаже се прецизирање решења у члану 23. у 
вези са симболима и обележјима Војске Србије, имајући у виду да је неопходно 
дефинисати симболе и обележја команди, јединица и установа Војске Србије и 
војних јединица и војних установа које су организационо и функционално 
везане за Министарство одбране.  

 
Уз члан 14. 

 
Чланом 14. Предлога закона предлаже се допуна одељком 10а и чланом 24а, 
којим се уређује материја назива јединица и установа односно предлаже 
могућност да јединицама и установама Војске Србије и војним јединицама и 
војним установама које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране председник Републике одреди назив по значајним 
историјским личностима и догађајима, који представљају непролазну војну 
вредност и традицију. 
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Уз члан 15. 
 

Чланом 15. Предлога закона предлаже се измена члана 31, ради наглашавања 
да се канцеларијско пословање у Војсци Србије врши у складу са прописом о 
канцеларијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије. Имајући у 
виду да је правни основ за доношљње тог прописа предложен у Предлогу 
закона о изменама и допунама Закона о одбрани, став 2, члана 31. треба да 
брисати. 

 
Уз члан 16. 

 
Чланом 16. Предлога закона предлаже се допуна одељком 16. и чланом 31а, 
који се односе на евиденције у Војсци Србије, њихов садржај и овлашћење 
министра одбране за прописивање врста евиденција, начина њиховог вођења, 
као и начина прикупљања, обраде, коришћења и заштите података из тих 
евиденција.  
 

Уз члан 17. 
 
Чланом 17. Предлога закона предлаже се брисање речи: „и оперативне 
готовости“ у члану 36. став 1. јер наведени појам није доктринарно усвојен и 
представља комбинацију новоусвојених и старих ставова.  
 

Уз члан 18. 
 

Чланом 18. Предлога закона предлажу се измене услова за пријем у 
професионалну војну службу прописаних чланом 39. став 1, и то: изменом тачке 
2) наглашава се  да лице мора имати, поред здравствене, и психофизичку 
способности за службу у Војсци Србије; изменом тачке 7) изједначава се горњи 
лимит година живота за пријем у професионалну војну службу на одређено и 
неодређено време официра односно подофицира; изменом тачке 8) прописује 
се као услов испуњавање безбедносних критеријума за службу у Војсци Србије 
што представља општи услов приликом пријема у професионалну војну службу; 
изменом тачке 9) врши се усклађивање са изменама Закона о војној, радној и 
материјалној обавези којима је укинуто обавезно служење војног рока за лица 
мушког пола и омогућено добровољно служење војног рока лицима оба пола 
под једнаким условима, јер се сматра да лице које жели да буде официр треба 
да је одслужило војни рок са оружјем. Измена става 3. предлаже се јер се 
досадашње решење сматра сувишним с обзиром на предложено решење у 
тачки 7), а постоји потреба да се дода одредба о ништавости акта о пријему у 
професионалну војну службу лица које не испуњава услове из става 1. овог 
члана, јер се према члану 257. тачка 5. Закона о општем управном поступку 
ништавим може огласити решење које садржи неправилност која је по некој 
изричитој законској одредби предвиђена као разлог ништавости. 

 
Уз члан 19. 

 
Чланом 19. Предлога закона предлаже се измена члана 40. став 2. којом се 
прецизира да кадет војне високошколске установе мора у моменту пријема у 
професионалну војну службу односно произвођења у чин потпоручника 
испуњавати опште услове за пријем - да буде здравствено способан за службу 
у Војсци Србије и да испуњава услове који се односе на неосуђиваност и 
безбедносне критеријуме за службу у Војсци Србије, како би се отклониле све 
евентуалне дилеме у пракси. 
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Уз члан 20. 
 

Чланом 20. Предлога закона предлаже се измена у члану 41. став 1. којом се 
прецизира да се у чин потпоручника производи подофицир који је стекао високо 
војно образовање, имајући у виду да се високо војно образовање може стећи на 
Војној академији и на Медицинском факултету Војномедицинске академије. 

 
Уз члан 21. 

 
Чланом 21. Предлога закона предлаже се измена члана 45. став 2. по којој, 
уколико то потребе службе захтевају, у својству цивилног лица на служби у 
Војсци Србије без јавног конкурса може се примити и професионални војник 
који је у радном односу на одређено време провео девет година без прекида. 
Предложено решење засновано је на потреби да се обезбеди одговарајућа 
кадровска структура запослених у Министарству одбране и Војсци Србије. 

 
Уз члан 22.   

 
Чланом 22. Предлога закона предлаже се измена у члану 48. ст. 2. и 3. ради 
прецизирања да је предмет уређивања правила које доноси председник 
Републике војна униформа и ознаке чинова, а не и знак припадности Војсци 
Србије, који се уређује правилом на основу овлашћења из члана 23. став 2. 
Закона о Војсци Србије, нити ознаке звања с обзиром да се у складу са 
предложеним решењима уређивање звања изостаља из овог закона. 

 
Уз члан 23. 

 
Чланом 23. Предлога закона предлаже се измена члана 50. став 1. имајући у 
виду да је чланом 4. Закона о одликовањима Републике Србије (''Службени 
гласник РС'', бр. 88/09 и 36/10) прописано да држављани Републике Србије могу 
носити одликовања стране државе, односно међународне организације уз 
претходну сагласност министарства за спољне послове, ако законом није 
другачије одређено. 
 

Уз чл. 24. и 25.  
 

Чл. 24. и 25. Предлога закона предлаже се измена члана 51. и допуна чланом 
51а, којима се прецизније уређују врсте војних легитимација и идентификационих 
картица и њихов садржај, као и овлашћење министра одбране које се односи на 
војне легитимације и идентификационе картице, имајући у виду да садрже 
податке који се штите у складу са законом којим се уређује заштита података о 
личности. Предложена решења која се односе на садржину података заснована 
су на потребама војне службе и не постоји опасност њиховог прекомерног 
ширења, јер подацима не могу приступити неовлашћена лица. Због 
осетљивости података у безбедносном смислу предвиђено је да обрасце 
легитимација и идентификационих картица технички израђује и штампа 
Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца. 

 
Уз члан 26. 

 
Чланом 26. Предлога закона предлаже се допуна у члану 52. новим ставом 2. 
којим се прецизирају разлози због којих се професионалном припаднику Војске 
Србије може ускратити одобрење за допунски рад. 
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Уз члан 27. 
 

Чланом 27. Предлога закона предлаже се допуна у члану 53. новим ставом 6. 
којим се прописује да овлашћена службена лица Војне полиције поступају по 
захтеву војног дисциплинског тужиоца и председника војног дисциплинског суда 
за привођење професионалних припадника Војске Србије и Министарства 
одбране, за које постоје основи сумње да су извршили дисциплински преступ, а 
која избегавају саслушање у дисциплинском извиђају или на главном претресу 
пред војним дисциплинским судом. 
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, предлаже се нова тачка 3а) којом се 
примена службеног овлашћења Војне полиције према цивилима проширује и на 
случај када постоје основи сумње да су учинили кривично дело против Војске 
Србије за које се гони по службеној дужности. 
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „цивилног лица” замењују се 
речју: „цивила”, јер се не ради о цивилним лицима на служби у Војсци Србије, 
него о грађанима. 
После досадашњег става 9. који постаје став 10. додаје се нови став 11, којим 
се прописује садржај службене легитимације и значке овлашћеног службеног 
лица Војне полиције. 
 

Уз члан 28. 
 

Чланом 28. Предлога закона предлаже се измена члана 58. став 1, којом се 
прецизира да  се листа кандидата ради постављења на формацијска места 
вишег чина и унапређења у виши чин утврђује и за подофицире, а не само за 
официре и предлаже овлашћење министра одбране да утврди критеријуме за 
утврђивање ових листа.  
 

Уз члан 29. 
 

Чланом 29. Предлога закона предлаже се измена члана 65, којом се прецизира 
да се оцењују само професионална војна лица (официри, подофицири и 
професионални војници). 

Уз члан 30. 
 
Чланом 30. Предлога закона предлаже се измена члана 66. став 1. и допуна 
ставом 2. којим се прописује да војне спомен-медаље и војне споменице које 
представљају посебна (највиша) војна признања израђује Народна банка 
Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца, чиме се обезбеђује 
захтевани квалитет и оригиналност. 
 

Уз члан 31. 
 

Чланом 31. Предлога закона предлаже се измена члана 69, којом се дефинишу 
формацијска места у Војсци Србије и елиминише подела формацијских места 
официра и подофицира на одређено време и на неодређено време, чиме се 
отклањају препреке за постављење на свако формацијско место, без обзира на 
категорију радног односа (одређено или неодређено време).  
 

Уз члан 32.  
 

Чланом 32. Предлога закона предлаже се прецизирање решења из члана 72. 
став 2, односно да се под премештајем подразумева и промена места 
службовања због организацијских промена у размештају команди, јединица и 
установа Војске Србије, имајући у виду да дислокација јединице повлачи 
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потпуно исте активности припадника као и приликом премештаја. Предлаже се 
и терминолошко усаглашавање у ставу 3. тако што се појам „организацијско-
мобилизацијске промене” замењује појмом „организацијске промене”. 

  
Уз члан 33. 

 
Чланом 33. Предлога закона предлаже се нови члан 72б, којим се уређује 
обавезно здравствено осигурање супружника премештеног професионалног 
официра, односно професионалног подофицира коме престане стално 
запослење због премештаја, имајући у виду да према прелазним и завршним 
одредбама члана 197. Закона о Војсци Србије одредбе о правима на продужено 
осигурање и на накнаду због престанка запослења (чл. 59. и 59а) остају на 
снази до доношења прописа о пензијском и инвалидском осигурању, када 
престају да важе. Стога се уједно предлаже овлашћење Владе да уреди начин 
и услове остваривања ових права.  

 
Уз члан 34. 

 
Чланом 34. Предлога закона у члану 74. став 1. прецизира се да се разрешење 
од дужности врши само из разлога упућивања на усавршавање у земљи и 
иностранству и  школовање у иностранство које траје најмање једну школску 
годину. Предложеном изменом спречава се могућност разрешавања од 
дужности лица која се школују у земљи уз рад. 
 

Уз члан 35.  
 

Чланом 35. Предлога закона предлаже измена члана 75. ст. 2. и 3. ради 
усклађивања са одредбама општих прописа о раду и изричито се наводи која 
лица се не разрешавају од дужности, а у циљу заштите професионалног војног 
лица за време трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге 
детета. 
 

Уз члан 36.  
 

Чланом 36. Предлога закона предлаже се допуна члана 76. став 1. тачком 5) 
којом се на располагање ставља и официр и подофицир коме је изречена 
дисциплинска казна смењивање са командне, односно руководеће дужности уз 
забрану постављења на такву дужност у трајању од једне до четири године. 

 
Уз члан 37. 

 
Чланом 37. Предлога закона предлаже се измена члана 88. став 2. који се 
односи на  отпремнину која припада професионалним војним лицима 
примљеном у службу на одређено време. Предлаже са да отпремнина припада 
у случају оглашавања тих лица неспособнима за дужност за коју су примљена 
на одређено време услед професионалне болести или повреде на раду у току 
трајања уговореног рока или ако им служба у Војсци Србије престане због 
укидања формацијског места. Висина отпремнине одређује се зависно од 
времена проведеног у служби на одређено време, у складу са прописом који 
доноси министар одбране (за који је овлашћење садржано у члану 95. став 3. 
Закона), а највише до троструког износа бруто плате која би припадала у 
последњем месецу пре престанка службе.   
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Уз члан 38. 
 

Чланом 38. Предлога закона предлаже се измена члана 90. која је неопходна 
како би се одредбе Закона о Војсци Србије ускладиле са одредбама Закона о 
спољним пословима у погледу плата, додатака, накнада и других примања 
запослених у дипломатско-конзуларним представништвима уз обухватање 
специфичности војне службе.  
 

Уз члан 39.  
 

Чланом 39. Предлога закона предлаже се нови члан 90а, којим се регулише 
статус професионалних припадника Војске Србије упућених на рад у иностранство 
у случајевима који нису обухваћени чланом 90, а који се односе на извршавање 
обавеза преузетих закљученим међународним споразумом.  

 
Уз члан 40. 

 
Чланом 40. Предлога закона предлаже се измена у члану 91, која омогућава да 
војнику, ученику и кадету војношколских установа и лицу на другом стручном 
оспособљавају за официра и подофицира министар одбране, поред новчаних 
примања, одреди и друге накнаде које у складу са прописима о путним и другим 
трошковима и другим примањима у Војсци Србије припадају професионалним 
војним лицима.  

 
Уз члан 41.  

 
Чланом 41. Предлога закона предлаже се измена у члану 95. став 1, јер у 
складу са европским стандардима Републички орган надлежан за послове 
статистике више не публикује податке о просечној месечној заради по 
запосленом у привреди Републике Србиј, већ основица треба да се рачуна 
полазећи од просечне месечне зараде у Републици Србији. Брисање 
овлашћења за доношење прописа о накнади трошкова у вези са вршењем 
службе у иностранству које је садржано у ставу 3. овог члана предлаже се због 
тога што је исто овлашћење већ садржано у члану 93. Закона о Војсци Србије. 

 
Уз члан 42. 

 
Чланом 42. Предлога закона предлаже се измена и допуна члана 97. који се 
односи на рад на радним местима са повећаним ризиком. У ставу 1. овог члана 
врши се терминолошко усклађивање са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду,  а одредбом става 3, којом је регулисано шта се сматра 
посебним условима рада, обухвата се и рад на бродовима и пловним 
објектима, имајући у виду константну изложеност утицајима које је немогуће 
отклонити применом заштитних мера (влага, вештачко осветљење, испарење 
погонског горива, повећан ниво буке услед рада бродских уређаја и механизама; 
рад у затвореном и скученом простору, јонизујуће и електромагнетно зрачење 
радара) и време проведено на радном месту (у току седмице лице просечно 
проведе 56 сати на радном месту, од тога 40 сати је редовно радно време, а 16 
сати у службеној смени).  
 

Уз члан 43.  
 

Чланом 43. Предлога закона предлаже се допуна одредбе члана 98. став 1, 
којом је прописана обавеза рада дуже од прописаног трајања прековременог 
рада, и предвиђа се писани налог надлежног старешине за тај рад.  
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Уз члан 44. 

 
Чланом 44. Предлога закона предлаже се измена члана 110. став 5. ради 
усклађивањa годишњег прилива и одлива кадра у Војсци Србије којом се 
омогућава престанак службе по потреби службе с правом на пензију, без 
стављања на располагање официру, односно подофициру у служби на 
неодређено време који је навршио најмање 50 година живота и има 20 година 
стажа у служби у својству професионалног војног лица, ако је испуњен један од 
услова наведених у ставу 5. тач. 1-6. Предложено материјално решење је 
неопходно за одржавање потребног степена оперативних способности Војске 
Србије и у основи је усклађено са праксом страних армија, без обзира да ли се 
ради о војскама држава региона Балкана или шире, већег или мањег бројног 
стања, чланства у војним савезима и потпуно различитих доктринарних 
опредељења. 
 

Уз члан 45. 
 

Чланом 45. Предлога закона предлаже се измена у члану 112. додавањем 
новог става 2. којим се прецизира да се изузетно, официру у радном односу на 
одређено време, подофициру у радном односу на одређено време и 
професионалном војника, рок за који је уговором засновао радни однос на 
одређено време продужава до истека коришћења права на одсуство за време 
трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета. 
Такође, у досадашњем ставу 2, који постаје став 3, тачка 7) мења се тако да 
официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу на 
одређено време и професионалном војнику служба престаје пре истека 
уговореног рока ако се утврди злоупотреба психоактивних супстанци, а не као у 
важећој одредби ако се после лечења од болести зависности поново утврди 
употреба психоактивних супстанци. На предложени начин битно се убрзава 
поступак престанка професионалне војне службе наведеним лицима, што је од 
значаја за оперативне способности Војске Србије. 

 
Уз члан 46. 

 
Чланом 46. Предлога закона предлаже се измена става 4. у члану 117. јер је у 
пракси скоро немогуће спровести одредбу по којој се лице које се не налази на 
дужности разрешава од службе са даном када пресуде војног дисциплинског 
суда постане извршна. Наиме, од дана када је пресуда постала извршна до 
дана престанка радног односа мора постојати рок у којем би се могле предузети 
све неопходне радње за разрешење лица којем престаје служба.  

 
Уз члан 47.  

 
Чланом 47. Предлога закона предлаже се брисање овлашћења Владе из члана 
121. став 2. да уреди поступак пријема цивилних лица на служби у Војсци 
Србије без јавног конкурса због тога што је чланом 48. Предлога закона 
обухваћено овлашћење које се односи на уређивање поступка пријема 
цивилних лица на служби у Војсци Србије у целости.  
 

Уз члан 48. 
 

Чланом 48. Предлога закона предлаже се нови члан 122а, којим се даје 
овлашћење Влади да на предлог министра одбране ближе уреди начин и 
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поступак спровођења јавног конкурса и пријема цивилних лица на служби у 
Војсци Србије без јавног конкурса, чиме се поступак пријема цивилних лица на 
служби у Војсци Србије уређује у целости. Предложена измена је неопходна јер 
није могуће у потпуности применити све одредбе Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима. 

 
Уз члан 49. 

 
Чланом 49. Предлога закона предлаже се измена члана 123, тако што се 
обавеза полагања посебног стручног испита пред испитном комисијом коју 
образује министар одбране усклађује са потребама службе. Прецизира се која 
лица су дужна да положе посебан стручни испит, а која лица су ослобођена ове 
обавезе. Такође, прецизније се уређује садржина подзаконског прописа који се 
односи на полагање посебног стручног испита и одређује да га донесе 
министар одбране, уз сагласност Владе. 

 
Уз члан 50.  

 
Чланом 50. Предлога закона предлаже се измена члана 127. став 2, којом се 
прецизније одређује овлашћење министра одбране у погледу уређивања плата, 
накнада и других примања цивилних лица на служби у Војсци Србије и врши 
усаглашавање са одредбама овог закона у којима се предлаже брисање звања 
чиме одредба става 3. члана 127. постаје сувишна. 
 

Уз члан 51.  
 

Чланом 51. Предлога закона предлаже се измена у члану 129. став 1. тач. 7) и 
10), којима се прецизира када цивилном лицу на служби у Војсци Србије служба 
престаје без његове сагласности. У тачки 7) прецизирају се називи 
дисциплинске казне и органа који је изриче, а тачком 10) обухвата се и случај 
када након заснивања радног односа у Војсци Србије лице достави 
надлежном органу неистините податке у вези са додатним образовањем и сл. 
(фалсификовање исправа и сл.) значајне за обављање послова ради којих је 
распоређено на ново радно место. Брисање одредбе става 2. предлаже се због 
тога што није могуће на јединствен начин одредити престанак службе за 
различите разлоге наведене у члану 129, а уз то је став 2. делимично у 
супротности са чланом 133. којим је прописан отказни рок од 30 дана.  

 
Уз члан 52. 

 
Чланом 52. Предлога закона предлаже се измена члана 130. став 1, како би 
било јасно да цивилном лицу на служби у Војсци Србије коме служба престаје 
због укидања радног места или смањења броја извршилаца на једном радном 
месту, а испуњава услове за остваривање права на пензију према прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању, не припада отпремнина у висини од 12 
бруто плата.  
 

Уз члан 53. 
 

Чланом 53. Предлога закона предлаже се брисање одредбе члана 132, која је 
нејасна с обзиром на то да у Закону није прецизно уређено када постоји 
потреба службе да цивилном лицу на служби у Војсци Србије радни однос 
престане, а разлози који по својој природи имају карактер потребе службе су 
већ наведени у члану 130.  
 



- 28 - 

Уз члан 54. 
 

Чланом 54. Предлога закона предлаже се измена члана 134. тачка 1) којом се 
врши усаглашавање са чланом 16, и допуна такама 1а), 3а), 7а) и 7б), којом се 
на цивилна лица на служби у Војсци Србије, поред већ наведених, примењују и 
поједине друге одредбе које се односе на професионална војна лица: о 
безбедосној провери (члан 39. тачка 8), о заступању (члан 71), о плати (члан 81. 
став 1)  и о посебним условима под којима се врши служба (члан 83.  ст.  1.  и 
2). 
Брисање тачке 6) предлаже се јер се одредба члана 74. Закона о Војсци Србије не 
може применити на цивилна лица на служби у Војсци Србије због тога што је 
овом одредбом прописано разрешење од дужности официра, односно 
подофицира упућеног на школовање или усавршавање које траје једну школску 
годину и признавање времена проведеног на школовању или усавршавању као 
времена проведеног у служби у Војсци Србије.  
Такође, предлаже се и измена тачке 10) о радном времену, одморима и 
одсуствима како би се поред чл.  96.  до 107.  на цивилна лица на служби у 
Војсци Србије односио и члан 109. јер уредба о радном времену, одморима и 
одсуствима војних лица коју доноси Влада треба да се односи на све запослене 
у Војсци Србије. 
 

Уз члан 55.  
 

Чланом 55. Предлога закона предлаже се да се допуна члана 136. став 1. 
новом тачком 2а) којом се прецизира овлашћење министра одбране за 
решавање о стањима у служби подофицира и официра закључно са чином 
капетана распоређених и постављених на формацијска места ван Војске 
Србије, због тога што досадашњим решењем није обухваћено овлашћење за 
решавање стања у служби официра чина нижег од чина мајора који су на 
служби ван Војске Србије. 

 
Уз члан 56.  

 
Чланом 56. Предлога закона предлаже се измена тачке 3) у члану 137, којом се 
прецизира овлашћење начелника Генералштаба за решавање о 
распоређивању цивилних лица на служби у Војсци Србије, имајући у виду члан 
126. Закона о Војсци Србије по којем се ова лица распоређују, а не постављају. 

 
Уз члан 57. 

 
Чланом 57. Предлога закона предлаже се измена члана 138, којом се 
прецизира да се професионално војно лице за кога је донет правноснажни акт о 
престанку службе разрешава од професионалне војне службе, а не од 
дужности.  

 
Уз члан 58. 

 
Чланом 58. Предлога закона предлаже се брисање члана 139, јер је одредба 
става 2. овог члана којом се прописује кад жалба задржава извршење управног 
акта пренета у члан 141. који се односи на првостепену надлежност за 
решавање у управним стварима и решавање по жалби, а с обзиром на то да 
правна природа аката који се у Војсци Србије доносе, а не Закон о Војсци 
Србије, опредељује да ли се ради о управним актима или актима командовања, 
нема потребе да се таксативно наводе управна акта, као ни да се Законом о 
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Војсци прописује могућност вођења управног спора против управних аката јер је 
то материја Закона о управним споровима. 
 

Уз члан 59.  
 

Чланом 59. Предлога закона предлаже се измена члана 141. којoм се у ставу 1. 
надлежност за решавање у управним стварима у првом степену подиже на ниво 
команданта бригаде или старешине њему равног или вишег положаја, што 
треба да допринесе квалитетнијем решавању у управним стварима и 
уједначавању праксе у управном поступку. Ставом 2. предвиђа се да начелник 
Генералштаба, уколико процени да је то потребно, за решавање о управним 
стварима, у смислу става 1. овог члана, може одредити и старешину на 
положају команданта батаљона или старешину њему равног положаја. Ставом 
3. прописује се надлежност за решавање у другом степену, а ставом 4. 
случајеви у којима жалба професионалног припадника Војске Србије на 
задржава извршење донетог акта. 

 
Уз члан 60.  

 
Чланом 60. Предлога закона предлаже се брисање одредаба ст. 2. и 3. у члану 
146, које се односе на дисциплинску одговорност лица којима је престала служба 
у Војсци Србије, јер је пракса показала да су оба решења нецелисходна. 
Наиме, према лицу коме је престала служба не може се применити ниједна 
дисциплинска санкција предвиђена Законом о Војсци Србије, јер су све везане 
за радноправни статус тог лица.  

 
Уз члан 61.  

 
Чланом 61. Предлога закона предлаже се усклађивање одредбе члана 147. са 
одредбом члана 170. Закона о Војсци Србије којом је, између осталог, 
прописано да одредбе правила којима се ближе уређује дисциплински поступак 
не могу бити у супротности са одредбама Законика о кривичном поступку, а у 
дисциплинским поступцима који се воде пред надлежним војним 
дисциплинским судовима непосредно се примењују општа начела кривичног 
процесног права.  

 
Уз члан 62.  

 
Чланом 62. Предлога закона предлаже се допуна у члану 148. тачком 8а), којом 
се предвиђа као дисциплинска грешка: неблаговремено, непотпуно или 
немарно извршавање наређења, одлуке или налога претпостављеног, како би 
се у наведеним случајевима ефикасније спровео дисциплински поступак и 
постигла његова сврха која се састоји у генералној и специјалној превенцији.  

 
Уз члан 63.  

 
Чланом 63. Предлога закона предлаже се измена појединих дисциплинских 
преступа у члану 149. Дисциплинским преступом из предложене тачке 2) сматра 
се неизвршавање или несавесно извршавање наређења, одлуке или налога 
претпостављеног (а не и неблаговремено, непотпуно или немарно извршавање 
наређења које се сходно предлогу за допуну члана 148. сматра дисциплинском 
грешком). Измена тачке 15) предлаже се ради усаглашавања са Законом о 
тајности података. Измена тачке 20) предлаже се ради терминолошког 
усаглашавања са одредбом члана 52. Закона о Војсци Србије. Брисање тач. 
21), 22) и 23) предлаже се због тога што су овим тачкама обухваћени само 
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одређени облици додатног рада из тачке 20) а у пракси се није десило да се 
професионалном припаднику Војске Србије стави на терет извршење ових 
преступа. Допуна тачком 28а) предлаже се како би се обезбедило извршавање 
налога инспектора Инспектората одбране односно лица која су актом 
надлежног старешине овлашћена за послове инспекцијског надзора. Брисање 
тачке 30) предлаже се јер свака лакша повреда војне дисциплине учињена у 
периоду од године дана од раније дисциплинске грешке нема потребну 
тежину да буде расправљена пред војним дисциплинским судом, имајући у 
виду да је сврха тог суда да расправља теже повреде војне дисциплине. 
Брисање тачке 31) предлаже се јер поред правноснажне осуђујуће пресуде у 
кривичном поступку нема сврхе да се одговара за дисциплински преступ. 
Измена тачке 32) предлаже се због потребе да се санкционише свако 
поступање припадника Војске Србије у служби које је противно прописима и 
којим се наноси штета угледу припадника Војске Србије. 
 

Уз члан 64. 
 

Чланом 64. Предлога закона предлаже се измена у члану 155. и 155а, којом се 
прецизира да се одредбе ових чланова односе не само на кадете војне 
академије, него на све кадете војних високошколских установа. 
 

Уз члан 65. 
 

Чланом 65. Предлога закона предлаже се измена у члану 161, којом се 
прецизирају одредабе које се односе на надлежност војних дисциплинских 
судова. 

 
Уз члан 66.  

 
Чланом 66. Предлога закона предлаже се измена у члану 167, којом се 
прецизирају  дисциплинске казне против којих се може водити управни спор, 
чиме се уједно исправља техничка грешка у основном тексту Закона. 

 
Уз члан 67. 

 
Чланом 67. Предлога закона предлаже се допуна члана 170, којом прецизира 
овлашћење председника Републике да Правилом о војној дисциплини, између 
осталог, уреди и трошкове настале током вођења дисциплиснског поступка 
пред војним дисциплинским судовима. 

 
Уз члан 68. 

 
Чланом 68. Предлога закона предлаже се измена у члану 172. став 2. ради 
усклађивања са предложеним допунама Закона о одбрани по којима 
имовинскоправне интересе Министарства одбране и Војске Србије штити Војно 
правобранилаштва, а не јавно правобранилаштво. 
 

Уз члан 69. 
 

Чланом 69. Предлога закона предлаже се да се из члана 197. став 2. бришу 
речи: „одредбе о правима на продужено осигурање и на накнаду због престанка 
запослења (чл. 59. и 59а),” имајући у виду да је уређивање ове материје 
предложено чланом 27. Предлога закона. 

 
Уз члан 70. 
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Чланом 70. Предлога закона одређује се рок за доношење подзаконских 
прописа за извршење овог закона. 

 
Уз члан 71. 

 
Чланом 71. Предлога закона предлаже се ступање на снагу овог закона. 
 

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

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са чланом 
167. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник РС”, број 20/12- 
пречишћен текст), јер би недоношење закона по хитном поступку могло да 
проузрокује штетне последице по рад органа и организација. Неопходна је 
хитна примена одредаба којима се уређује положај и статус професионалних 
припадника Војске Србије, с обзиром да, сходно прописима о пензијско-
инвалидском осигурању, одредба члана 192. став 1. Закона о Војсци Србије која 
се односи на престанак службе по потреби службе престаје да важи 1. јануара 
2015. године и да је нужно да се предложеним изменама и у наредном периоду 
обезбеди одговарајућа кадровска структура у складу са потребама службе. 
 
Имајући у виду да се ради о пословима од посебног значаја за ефикасност у 
одбрани и остваривању безбедносних интереса Републике Србије утврђених 
Стратегијом одбране Реопублике Србије, а који сходно члану 168. став 2. 
Пословника Народне скупштине имају карактер приоритетних потреба, стекли 
су се услови за доношење закона по хитном, поступку. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 
 
 

Члан 1. 
 

Овим законом уређују се положај и надлежност Војске Србије, организација, 
састав и начела деловања Војске Србије, специфичности обављања војне 
службе, командовање и руковођење Војском Србије, чинови и звања у Војсци 
Србије, симболи и обележја Војске Србије, војни празници, верска служба, 
одговорност за штету коју причини Војска Србије, демократска и цивилна 
контрола, јавност рада, канцеларијско пословање у Војсци Србије, служба у 
Војсци Србије и друга питања од значаја за Војску Србије. 

 
Члан 1. 

 
ОВИМ ЗАКОНОМ УРЕЂУЈУ СЕ ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА, САСТАВ И НАЧЕЛА СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, 
СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖБА И СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА, 
КОМАНДОВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ВОЈСКОМ СРБИЈЕ, ЧИНОВИ У ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ, СИМБОЛИ И ОБЕЛЕЖЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ВОЈНИ ПРАЗНИЦИ, 
НАЗИВИ ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА, ВЕРСКА СЛУЖБА, ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ШТЕТУ КОЈУ ПРИЧИНИ ВОЈСКА СРБИЈЕ, ДЕМОКРАТСКА И ЦИВИЛНА 
КОНТРОЛА, ЈАВНОСТ РАДА, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, СЛУЖБА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ДРУГА 
ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВОЈСКУ СРБИЈЕ. 
 

Члан 3. 
 

(1) Функционалну организацију Војске Србије чине Генералштаб Војске Србије и 
мирнодопске и ратне команде, јединице и установе. 
(2) Генералштаб Војске Србије је највиши стручни и штабни организациони део 
за припрему и употребу Војске Србије у миру и рату. 
(3) Унутрашње уређење и систематизација формацијских места у Војсци Србије 
заснивају се на начелима која одређује Влада, на предлог министра одбране. 
(4) Унутрашње уређење и систематизација формацијских места у Војсци Србије 
уређују се мирнодопском и ратном формацијом Војске Србије. 
(5) Организацију и формацију Војске Србије доноси министар одбране, на 
предлог начелника Генералштаба Војске Србије (у даљем тексту: начелник 
Генералштаба), у складу са основама организације коју утврђује председник 
Републике Србије. 
(6) Поред формацијских места у Војсци Србије, у мирнодопској и ратној 
формацији Војске Србије се као формацијска места посебно приказују и радна 
места у Министарству одбране и другим државним органима и правним лицима 
на која се упућују на службу, односно на рад професионална војна лица. 
 

ЧЛАН 3. 

ВОЈСКА СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СЕ НА СТРАТЕГИЈСКОМ, ОПЕРАТИВНОМ И 
ТАКТИЧКОМ НИВОУ У КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ И УСТАНОВЕ. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УСПОСТАВЉА СЕ КАО МИРНОДОПСКА И 
РАТНА. 
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ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЈЕ НАЈВИШИ СТРУЧНИ И ШТАБНИ ОРГАН 
ЗА ПРИПРЕМУ И  УПОТРЕБУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МИРУ, ВАНРЕДНОМ И 
РАТНОМ СТАЊУ.  
 
ОРГАНИЗАЦИЈУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И 
УСТАНОВА УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ, У СКЛАДУ СА ОСНОВАМА 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УТВРЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ АКТИМА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ. 
 
НАЧЕЛА УНУТРАШЊЕГ УРЕЂЕЊА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ ФОРМАЦИЈСКИХ 
МЕСТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ДОНОСИ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА 
ОДБРАНЕ. 
 

Члан 4. 
 

(1) Војска Србије структурно се дели на родове и службе, родови и службе на 
врсте, а врсте на специјалности. 
(2) Поједини родови Војске Србије се групишу у видове. 
(3) Видови Војске Србије су: 
1) Копнена војска и 
2) Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана. 
(4) Председник Републике одређује родове и службе, на предлог министра 
одбране. 
(5) Министар одбране одређује врсте и специјалности родова и служби, на 
предлог начелника Генералштаба Војске Србије. 
(6) Организацијско-мобилизацијске промене Војске Србије реализују се у складу 
са одредбама Дугорочног плана развоја система одбране Републике Србије и 
Стратегијског прегледа одбране. 
 

ЧЛАН 4. 
 
ВОЈСКА СРБИЈЕ ПО СТРУКТУРИ ДЕЛИ СЕ НА ВИДОВЕ, РОДОВЕ И СЛУЖБЕ, 
А РОДОВИ И СЛУЖБЕ НА ВРСТЕ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ. 
 
 
ВИДОВИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ СУ КОПНЕНА ВОЈСКА И РАТНО 
ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ПРОТИВ-ВАЗДУХОПЛОВНА ОДБРАНА. 
 
РОДОВЕ И СЛУЖБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, 
НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.  
 
ВРСТЕ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ РОДОВА И СЛУЖБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ, НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈСКE ПРОМЕНЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА 
ДУГОРОЧНИМ ПЛАНОМ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
СТРАТЕГИЈСКИМ ПРЕГЛЕДОМ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
СРЕДЊОРОЧНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ.  
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Члан 13. 
 

(1) Припадник Војске Србије је у вршењу службе дужан да: 
1) поступа у складу са Уставом, законом и другим прописом, према правилима 
струке, непристрасно и страначки неутрално; 
1) ПОСТУПА У СКЛАДУ СА УСТАВОМ, ЗАКОНОМ, ДРУГИМ ПРОПИСИМА И 
АКТИМА КОМАНДОВАЊА, ПРЕМА ПРАВИЛИМА СТРУКЕ, НЕПРИСТРАСНО И 
СТРАНАЧКИ НЕУТРАЛНО; 
2) не истиче страначка или друга политичка обележја и не изражава своја 
политичка уверења; 
2а) извршава наређења и обавезе у вези са припремом и учествовањем у 
мултинационалним операцијама у складу са прописима о употреби Војске 
Србије ван граница Републике Србије; 
3) изврши наређење, односно налог претпостављеног у вези са службом, као и 
наређење, односно налог који у одсуству претпостављеног изда старији кад је 
неопходно да се хитно предузму мере за извршавање неодложних и значајних 
службених задатака, изузев наређења чијим би се извршењем учинило 
кривично дело; 
4) ако прими наређење чије извршење би представљало повреду закона, 
захтева од старешине који је издао такво наређење да га понови у писаном 
облику; 
5) одбије извршење поновљеног наређења, односно налога претпостављеног 
или старијег чијим би се извршењем учинило кривично дело; 
6) о издавању поновљеног противправног наређења, односно налога одмах 
обавести лице претпостављено лицу које је издало противправно наређење, 
односно друго надлежно лице; 
7) поступа у складу са Правилом службе Војске Србије и Кодексом части 
припадника Војске Србије; 
 
8) чува војну, службену и државну тајну, за време службе, као и по престанку 
службе у периоду одређеном законом којим се уређује заштита тајних података, 
осим ако на законом одређени начин није ослобођено обавезе чувања тајне, 
односно овлашћено да одређеном органу или лицу саопшти тајни податак; 
 
8) ЧУВА ТАЈНОСТ ПОДАТАКА ЗА ВРЕМЕ СЛУЖБЕ, КАО И ПО ПРЕСТАНКУ 
СЛУЖБЕ У ПЕРИОДУ ОДРЕЂЕНОМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА, ОСИМ АКО НА ЗАКОНОМ ОДРЕЂЕНИ НАЧИН 
НИЈЕ ОСЛОБОЂЕНО ОБАВЕЗЕ ЧУВАЊА ТАЈНЕ, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНО ДА 
ОДРЕЂЕНОМ ОРГАНУ ИЛИ ЛИЦУ САОПШТИ ТАЈНИ ПОДАТАК; 
9) непосредно претпостављеном старешини у писаном облику достави сазнања 
значајна за одбрану до којих је дошао обављањем војних дужности или на 
други начин. 
(2) Нико не сме вршити утицај на припадника Војске Србије да нешто чини или 
не чини супротно прописима. 
(3) Забрањено је повлашћивање или ускраћивање припадника Војске Србије у 
његовим правима или дужностима, посебно због расне, верске, полне или 
националне припадности, порекла или због неког другог личног својства. 
(4) Поред права и обавеза прописаних овим законом војници на служењу војног 
рока и лица у резервном саставу док се налазе на војној дужности у Војсци 
Србије имају права и обавеза у складу са прописима којима се уређује вршење 
војне обавезе и правилима којима се уређује служба у Војсци Србије. 
(5) Поред права и обавеза прописаних овим законом држављани Републике 
Србије - ученици и кадети војношколских установа који се школују за војне 
дужности и лица на другом стручном оспособљавању за официре и 
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подофицире имају права и обавеза у складу са прописима којима се уређује 
војно школство и правилима којима се уређује служба у Војсци Србије. 

 
Члан 14. 

 
(1) Војном лицу је забрањено присуствовање скуповима политичких странака у 
униформи и свака политичка активност изузев коришћења активног бирачког 
права. 
(2) Професионално војно лице ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИК ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, ученик и кадет војношколске установе и лице на другом стручном 
оспособљавању за официре и подофицире не може бити члан политичке 
странке. 
(3) Професионални припадници Војске Србије имају право на синдикално 
организовање, у складу са прописима Владе. 
(4) Предмет синдикалног удруживања, организовања и синдикалних активности 
не могу да буду одредбе и примена закона и других прописа који се односе на: 
састав, организацију и формацију Војске Србије; оперативну и функционалну 
способност, употребу и попуну Војске Србије; приправност и мобилизацију; 
опремљеност наоружањем и војном опремом; командовање и руковођење у 
Војсци Србије и управљање системом одбране; учешће у мултинационалним 
операцијама, као ни унутрашњи односи у Војсци Србије који се заснивају на 
начелима субординације и једностарешинства. 
(5) Професионалним припадницима Војске Србије није допуштено право на 
штрајк. 
 

Члан 14а 
 
Професионалном припаднику Војске Србије није допуштено МОЖЕ СЕ, УЗ 
ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА ОДБРАНЕ ОДОБРИТИ учешће у 
активностима удружења којима се остварују следећи циљеви: реформа 
система одбране и Војске Србије, усклађивање прописа са општеприхваћеним 
стандардима и прописима Европске уније, изградња стратегије одбране и 
Доктрине Војске Србије којом се утврђују састав, организација и формација 
Војске Србије; оперативна и функционална способност, употреба и попуна 
Војске Србије; приправност и мобилизација; опремљеност наоружањем и 
војном опремом; командовање и руковођење у Војсци Србије и управљање 
системом одбране; учешће у мултинационалним операцијама и унутрашњи 
односи у Војсци Србије. 

 
6. Специфичности обављања војне службе 

 
Члан 16. 

 
(1) Под специфичношћу обављања војне службе (у даљем тексту: специфична 
војна служба) сматра се 
служба коју врше професионална војна лица у условима животне средине 
неприродне за рад човека и 
служба на нарочито тешким, опасним по живот и за здравље штетним радним 
местима, односно пословима 
на којима су професионална војна лица изложена посебним напорима и 
повећаним ризицима. 
(2) Прописе о пословима, радним местима и условима за остваривање 
посебних права по основу вршења послова из става 1. овог члана доноси 
министар одбране. 
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„6. СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖБА И СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА 
 

ЧЛАН 16. 
 
СПЕЦИФИЧНОМ ВОЈНОМ СЛУЖБОМ КОЈА СЕ ВРШИ У УСЛОВИМА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕПРИРОДНЕ ЗА РАД ЧОВЕКА СМАТРАЈУ СЕ 
ЛЕТАЧКА, ПАДОБРАНСКА И РОНИЛАЧКА СЛУЖБА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 

СЛУЖБОМ ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА СМАТРА СЕ СЛУЖБА НА 
НАРОЧИТО ТЕШКИМ, ОПАСНИМ ПО ЖИВОТ И ЗА ЗДРАВЉЕ ШТЕТНИМ 
РАДНИМ МЕСТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА НА КОЈИМА СУ 
ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА ИЗЛОЖЕНА ПОСЕБНИМ НАПОРИМА И 
ПОВЕЋАНИМ РИЗИЦИМА. 
 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОДРЕЂУЈЕ ПОСЛОВЕ, РАДНА И ФОРМАЦИЈСКА 
МЕСТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ НА КОЈИМА СЕ 
ВРШИ СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖБА, ОДНОСНО СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ 
УСЛОВИМА, УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ, И БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ ЛЕТАЧКУ, 
ПАДОБРАНСКУ И РОНИЛАЧКУ СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ.  

 
Члан 18. 

 
(1) Министар одбране: 
1) координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и руководи Војском 
Србије; 
2) доноси формације и систематизације команди, јединица и установа Војске 
Србије и војних јединица и војних установа које су организационо и 
функционално везане за Министарство одбране; 
2) ДОНОСИ АКТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ НА ПРЕДЛОГ ГЕНЕРАЛШТАБА И АКТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА И ВОЈНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И 
ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ; 
3) усваја план међународне војне сарадње; 
3) УСВАЈА ПЛАН МЕЂУНАРОДНЕ ВОЈНЕ САРАДЊЕ И ОДЛУЧУЈЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ВОЈНИХ ВЕЖБИ У ЗЕМЉИ, ОДНОСНО 
УЧЕШЋУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ВОЈНИМ ВЕЖБАМА 
КОЈЕ ОРГАНИЗУЈУ ОРУЖАНЕ СНАГЕ ДРУГИХ ЗЕМАЉА, У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ И ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА, ОДНОСНО 
СПОРАЗУМИМА О ЊИХОВОМ ОРГАНИЗОВАЊУ; 
4) даје мишљење председнику Републике за постављење и разрешење 
начелника Генералштаба; 
5) предлаже председнику Републике постављење, унапређење и разрешење и 
престанак службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом 
утврђен чин генерала, уз мишљење начелника Генералштаба, односно 
овлашћеног руководиоца у Министарству одбране за професионална војна 
лица распоређена ван Војске Србије; 
6) поставља, унапређује и разрешава професионална војна лица Војске Србије 
на формацијска места ван Војске Србије и одлучује о престанку њихове службе, 
уз мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у 
Министарству одбране за професионална војна лица распоређена ван Војске 
Србије; 
7) поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије у Војсци Србије у 
чину мајора, потпуковника и пуковника и одлучује о престанку њихове службе, 
на предлог начелника Генералштаба; 



- 37 - 

7А) ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ СЛУЖБЕ ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ 
ПОДОФИЦИРА И ОФИЦИРА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗАКЉУЧНО СА ЧИНОМ 
ПУКОВНИКА; 
8) усваја план развоја и опремања Војске Србије, на предлог начелника 
Генералштаба; 
9) доноси план школовања и усавршавања професионалних припадника Војске 
Србије; 
9) ДОНОСИ ПЛАНОВЕ ШКОЛОВАЊА, УСАВРШАВАЊА И СТИПЕНДИРАЊА ЗА 
ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И УПУЋУЈЕ НА 
ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ПРОФЕСИ-ОНАЛНЕ ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ; 
10) доноси прописе којима се уређују цивилно-војни односи; 
11) одређује врсте и специјалности родова и служби Војске Србије, на предлог 
начелника Генералштаба; 
12) обавља и друге послове утврђене законом. 
(2) Министар одбране може овластити начелника Генералштаба за обављање 
послова из става 1. тачка 7. овог члана, који се односе на постављање, 
унапређивање, разрешавање и одлучивање о престанку службе официра 
Војске Србије у Војсци Србије, у чину мајора и потпуковника. 

 
Члан 19. 

 
(1) Начелник Генералштаба и старешине Војске Србије командују и руководе 
Војском Србије у складу са законом и актима командовања претпостављених. 
(2) Начелник Генералштаба: 
1) предлаже план развоја и опремања Војске Србије; 
2) поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије у Војсци Србије 
до чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог 
непосредно потчињених команданата; 
2) ПОСТАВЉА, УНАПРЕЂУЈЕ, РАСПОРЕЂУЈЕ И РАЗРЕШАВА ОФИЦИРЕ У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ДО ЧИНА КАПЕТАНА И ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ ЊИХОВЕ 
СЛУЖБЕ, НА ПРЕДЛОГ НЕПОСРЕДНО ПОТЧИЊЕНИХ КОМАНДАНАТА; 
3) даје мишљење министру одбране на његов предлог за постављење, 
унапређење и разрешење и престанак службе генерала и старешина на 
дужности за које је формацијом утврђен чин генерала, у складу са овим 
законом; 
4) поставља, унапређује, и разрешава подофицире и професионалне војнике и 
распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и одлучује о престанку 
њихове службе; 
4) ПОСТАВЉА, УНАПРЕЂУЈЕ, РАСПОРЕЂУЈЕ И РАЗРЕШАВА ПОДОФИЦИРЕ 
И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЈНИКЕ И РАСПОРЕЂУЈЕ ЦИВИЛНА ЛИЦА НА 
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ ЊИХОВЕ СЛУЖБЕ; 
5) предлаже план попуне Војске Србије и бројни распоред регрута у Војсци 
Србије; 
5А) ДОНОСИ ДОКТРИНАРНА ДОКУМЕНТА НИЖЕГ НИВОА; 
6) доноси правила о обуци Војске Србије; 
7) доноси правила којима се уређује цивилно-војна сарадња; 
8) утврђује планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица 
у резервном саставу; 
8а) доноси Кодекс части припадника Војске Србије; 
9) обавља и друге послове утврђене законом. 
(3) Начелник Генералштаба може овластити непосредно потчињене старешине 
у Војсци Србије за обављање послова из става 2. тач. 2. и 4. овог члана, а 
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команданте јединица и команди за које је прописан формацијски чин пуковника 
и виши - за обављање послова из става 2. тачка 4. овог члана. 
(4) За извршавање аката које доноси председник Републике, односно министар 
одбране и послова командовања Војском Србије, као и других послова 
утврђених законом, начелник Генералштаба доноси правила, наредбе, 
упутства, директиве, одлуке и наређења. 

 
Члан 21. 

 
(1) Дужност старешине у Војсци Србије врши војно лице које има чин. 
(2) Изузетно од става 1. овог члана, дужност старешине може вршити и лице 
које нема чин, с тим да то лице има звање према дужности коју врши. 
(2) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖНОСТ СТАРЕШИНЕ МОЖЕ 
ВРШИТИ И ЛИЦЕ КОЈЕ НЕМА ЧИН, С ТИМ ДА ТО ЛИЦЕ ИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДУЖНОСТ КОЈУ ВРШИ. 
 

 
8. Чинови и звања у Војсци Србије 

8. ЧИНОВИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
 

Члан 22. 
 
(1) Чинови војних лица су: 
1) за професионалног војника - разводник, десетар и млађи водник; 
2) за подофицира - водник, старији водник, старији водник прве класе, 
заставник и заставник прве класе; 
3) за официра - у свим родовима и службама: потпоручник, поручник, капетан, 
мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генерал-мајор, генерал-
потпуковник и генерал. 
 3) ЗА ОФИЦИРЕ: 
(1) У СВИМ РОДОВИМА И СЛУЖБАМА, ОСИМ РЕЧНИХ ЈЕДИНИЦА: 
ПОТПОРУЧНИК, ПОРУЧНИК, КАПЕТАН, МАЈОР, ПОТПУКОВНИК, ПУКОВНИК, 
БРИГАДИ ГЕНЕРАЛ, ГЕНЕРАЛ-МАЈОР, ГЕНЕРАЛ-ПОТПУКОВНИК И ГЕНЕРАЛ; 
(2) У РЕЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА: ПОТПОРУЧНИК, ПОРУЧНИК КОРВЕТЕ, 
ПОРУЧНИК ФРЕГАТЕ, КАПЕТАН КОРВЕТЕ, КАПЕТАН ФРЕГАТЕ, КАПЕТАН 
БОЈНОГ БРОДА, КОМОДОР, КОНТРА АДМИРАЛ, ВИЦЕ АДМИРАЛ И 
АДМИРАЛ. 
(2) 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. 
(3) Звања у Војсци Србије прописује министар одбране. 

 
Члан 23. 

(1) Војска Србије и њени организациони делови могу имати грб, заставу, ознаке 
и друге симболе и обележја. 
(2) Председник Републике правилом уређује постојање, изглед и коришћење 
симбола и обележја из става 1.овог члана, на предлог министра одбране. 
(3) Забрањено је истицање и ношење симбола и обележја Војске Србије на 
начин којим би се нарушио углед Војске Србије. 

 
ЧЛАН 23. 

 
ВОЈСКА СРБИЈЕ ИМА ГРБ И ОЗНАКУ ПРИПАДНОСТИ, А МОЖЕ ИМАТИ И 
ДРУГЕ СИМБОЛЕ И ОБЕЛЕЖЈА. 
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КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ И УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КАО И ВОЈНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ И ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И 
ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ МОГУ ИМАТИ 
ВОЈНЕ ЗАСТАВЕ, ОЗНАКЕ И ДРУГЕ СИМБОЛЕ И ОБЕЛЕЖЈА. 
 
ПОСТОЈАЊЕ,  ИЗГЛЕД И КОРИШЋЕЊЕ СИМБОЛА И ОБЕЛЕЖЈА ИЗ СТ.  1.  И 
2. ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, НА ПРЕДЛОГ 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 
 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ИСТИЦАЊЕ И НОШЕЊЕ СИМБОЛА И ОБЕЛЕЖЈА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА НА НАЧИН КОЈИМ БИ СЕ НАРУШИО 
УГЛЕД ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 

10A  НАЗИВИ ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА 
 

ЧЛАН 24А 
 

(1) ЈЕДИНИЦАМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ВОЈНИМ УСТАНОВАМА KOJЕ СУ 
ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ МОГУ СЕ ОДРЕЂИВАТИ НАЗИВИ ПО ЗНАЧАЈНИМ ИСТОРИЈСКИМ 
ЛИЧНОСТИМА И ДОГАЂАЈИМА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПРОЛАЗНУ ВОЈНУ 
ВРЕДНОСТ И ТРАДИЦИЈУ. 
(2) НАЗИВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДРЕЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК 
РЕПУБЛИКЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.  

 
Члан 31. 

 
(1) Канцеларијско пословање у Војсци Србије обухвата пријем, евидентирање, 
чување, разврставање и архивирање материјала који прими Војска Србије или 
који настане у раду Војске Србије И ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ О 
КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ. 
(2) Влада уређује канцеларијско пословање у Војсци Србије, на предлог 
министра одбране. 
(3) (2) Војска Србије има печате у складу са прописима којим се уређују печати 
државних органа. 
(4) (3) Министар одбране одлучује о садржини, облику, величини и броју печата 
у Војсци Србије, о поверавању печата на чување и употребу, као и о изради 
нових и о уништењу старих. 

 
16. ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 
ЧЛАН 31А 

 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА И ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ВОДЕ СЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈЕ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О 
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 
 
ОСИМ ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЕВИДЕНЦИЈЕ О СЛУЖБИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ САДРЖЕ И 
ФОТОГРАФИЈУ И ПОДАТКЕ О: ПРИПАДНОСТИ РОДУ, ОДНОСНО СЛУЖБИ; 
ЗАНИМАЊУ ПРЕ ПРИЈЕМА У ВОЈНУ СЛУЖБУ; ДАТУМУ ПРЕСТАНКА ВОЈНЕ 
СЛУЖБЕ; ЗАВРШЕНИМ ШКОЛАМА И УСАВРШАВАЊИМА – ПОСТИГНУТ 
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УСПЕХ И ТРАЈАЊЕ; УНАПРЕЂЕЊИМА И ЧИНОВИМА; УГОВЕНОМ ЧИНУ; 
СТАЊИМА У СЛУЖБИ; ПОСТАВЉЕЊИМА НА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА; 
МЕСТИМА СЛУЖБОВАЊА; НАЗИВИМА ЈЕДИНИЦА, ОДНОСНО УСТАНОВА У 
КОЈИМА ЈЕ СЛУЖБОВАО ТОКОМ СЛУЖБЕ, ОДНОСНО У КОЈОЈ ЈЕ НА 
СЛУЖБИ; СЛУЖБЕНИМ ОЦЕНАМА; ОДЛИКОВАЊИМА И СТИМУЛАТИВНИМ 
МЕРАМА; ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА И КАЗНАМА; ОЦЕНИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ; СУПРУЖНИКУ, 
ДЕЦИ И УСВОЈЕНИЦИМА (ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА И ИМЕ, 
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА И СРОДСТВО), СТАМБЕНОЈ 
ПОТРЕБИ, СТАЖУ ОСИГУРАЊА И СТАЖУ С УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ И 
ОСТВАРЕНИМ НАКНАДАМА. 
 
ОСИМ ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЕВИДЕНЦИЈЕ О СЛУЖБИ 
ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ САДРЖЕ И ПОДАТКЕ О: 
ПРИПАДНОСТИ СЛУЖБИ; ЗАНИМАЊУ ПРЕ ПРИЈЕМА У СЛУЖБУ; 
ЗАВРШЕНИМ ШКОЛАМА И УСАВРШАВАЊИМА – ПОСТИГНУТ УСПЕХ И 
ТРАЈАЊЕ; РАСПОРЕДУ НА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА; МЕСТИМА 
СЛУЖБОВАЊА; НАЗИВИМА ЈЕДИНИЦА, ОДНОСНО УСТАНОВА У КОЈИМА ЈЕ 
СЛУЖБОВАЛО ТОКОМ СЛУЖБЕ ОДНОСНО У КОЈОЈ ЈЕ НА СЛУЖБИ; 
СЛУЖБЕНИМ ОЦЕНАМА; ОДЛИКОВАЊИМА И СТИМУЛАТИВНИМ МЕРАМА; 
ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА И КАЗНАМА; ОЦЕНИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
СПОСОБНОСТИ ЗА РАД; СУПРУЖНИКУ, ДЕЦИ И УСВОЈЕНИЦИМА 
(ПРЕЗИМЕ,  ИМЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА И ИМЕ,         ЈЕДИНСТВЕНИ 
МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА И СРОДСТВО), СТАМБЕНОЈ ПОТРЕБИ, СТАЖУ 
ОСИГУРАЊА И СТАЖУ С УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ И ОСТВАРЕНИМ 
НАКНАДАМА. 
 
ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ ВОДЕ У ЕВИДЕНЦИЈАМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА, КАО И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА, 
ОБРАДЕ, КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА ИЗ ТИХ ЕВИДЕНЦИЈА 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ.  
 
ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈЕ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О УЧЕНИЦИМА И КАДЕТИМА 
ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УРЕЂУЈУ СЕ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ.”.  
 

Члан 36. 
 

(1) Мобилизацијом Војска Србије из мирнодопске организације и стања прелази 
на ратну организацију и стање приправности и оперативне готовости за 
извршење мисија и задатака. 
(2) Мобилизација по обиму може бити општа и делимична, а саопштава се 
јавним оглашавањем и појединачним позивом. 

 
Члан 39. 

 
(1) За професионално војно лице може бити примљен држављанин Републике 
Србије који испуњава следеће опште услове: 
1) да је пунолетан; 
2) да је здравствено способан за службу у Војсци Србије; 
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; 
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6) да није старији од 30 година ако се прима у својству професионалног војника; 
7) да није старији од 35 година ако се прима у својству подофицира на 
одређено време, односно 40 година ако се прима у својству официра на 
одређено време; 
7)  ДА НИЈЕ СТАРИЈИ ОД 35  ГОДИНА АКО СЕ ПРИМА У СВОЈСТВУ 
ПОДОФИЦИРА,  ОДНОСНО 40  ГОДИНА АКО СЕ ПРИМА У СВОЈСТВУ 
ОФИЦИРА; 
8) да није старији од 40 година ако се прима у својству подофицира на 
неодређено време, односно 45 година ако се прима у својству официра на 
неодређено време; 
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 завршио одговарајуће војностручно оспособљавање за дужност за коју 
се прима, а за лице мушког пола и да је одслужило војни рок са оружјем. 
9) ДА ЈЕ ОДСЛУЖИО ВОЈНИ РОК СА ОРУЖЈЕМ. 
(2) Професионална војна лица примају се у службу према потреби службе, на 
радна места прописана формацијом. 
(3) Изузетно од одредбе става 1. тачка 8. овог члана, а због потреба службе 
одлуком министра одбране, у својству подофицира на одређено време може се 
примити и лице које није старије од 45 година, односно у својству официра на 
одређено време лице које није старије од 50 година. 
(3) АКТ О ПРИЈЕМУ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ ЛИЦА КОЈЕ НЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НИШТАВ ЈЕ.  
 

Члан 40. 
 

(1) Професионално војно лице постаје се даном ступања у службу - на основу 
акта надлежног органа, односно уговора. 
(2) Кадет војне академије се даном завршетка школовања прима у 
професионалну војну службу без конкурса и производи у чин потпоручника и од 
тог дана постаје официр. 
(2) 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. (3) Влада уређује начин 
и услове пријема у просесионалну војну службу, на предлог министра одбране.  
 

Члан 41. 
 

(1) Подофицир који је завршио војну академију СТЕКАО ВИСОКО ВОЈНО 
ОБРАЗОВАЊЕ са даном завршетка школовања производи се у чин 
потпоручника и од тог дана постаје официр.  
(2) Подофицир који је стекао одговарајуће високо образовање може се 
произвести у чин потпоручника под условима и на начин који пропише Влада, 
на предлог министра одбране. 

Члан 45. 
 

(1) На службу у Војсци Србије у својству професионалног војног лица могу се, 
независно од прописаних услова у погледу година живота, уколико потребе 
службе захтевају, без јавног конкурса примити цивилно лице на служби у Војсци 
Србије и државни службеник и намештеник запослени у Министарству одбране. 
(2) Уколико потребе службе захтевају, на службу у Војсци Србије у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије се без јавног конкурса може примити 
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професионално војно лице и државни службеник и намештеник запослен у 
Министарству одбране. 
(2) УКОЛИКО ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗАХТЕВАЈУ, НА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
У СВОЈСТВУ ЦИВИЛНОГ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ БЕЗ ЈАВНОГ 
КОНКУРСА МОЖЕ СЕ ПРИМИТИ ОФИЦИР, ПОДОФИЦИР, ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ВОЈНИК КОЈИ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРОВЕО 
ДЕВЕТ ГОДИНА БЕЗ ПРЕКИДА И ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК И НАМЕШТЕНИК 
ЗАПОСЛЕН У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ. 
(3) Уколико потребе службе захтевају на службу у Министарству одбране у 
својству државног службеника, односно намештеника може се без конкурса 
примити професионално војно лице и цивилно лице на служби у Војсци Србије. 
(4) Влада, на предлог министра одбране, уређује услове и поступак пријема у 
службу лица из ст. 1. до 3. овог члана. 

 
Члан 48. 

 
(1) Војна лица су обавезна да носе униформу у складу са правилима службе. 
(2) Војна униформа, знак припадности Војсци Србије и ознаке чинова односно 
звања уређују се правилом који доноси председник Републике, на предлог 
министра одбране. 
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ, УРЕЂУЈЕ 
ИЗГЛЕД ВОЈНЕ УНИФОРМЕ И ОЗНАКЕ ЧИНОВА. 

(3) Забрањено је ношење војне униформе са знаком припадности Војсци Србије 
и ознакама чинова, односно звања лицима која не врше војну службу, осим по 
посебном одобрењу министра одбране. 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НОШЕЊЕ ВОЈНЕ УНИФОРМЕ СА ОЗНАКАМА ЧИНОВА 
ЛИЦИМА КОЈА НЕ ВРШЕ ВОЈНУ СЛУЖБУ, ОСИМ ПО ПОСЕБНОМ 
ОДОБРЕЊУ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 
 

Члан 50. 
 

(1) Војно лице може примити страно одликовање по одобрењу председника 
Републике. 
ВОЈНО ЛИЦЕ МОЖЕ ПРИМИТИ И НОСИТИ ОДЛИКОВАЊЕ СТРАНЕ ДРЖАВЕ, 
ОДНОСНО МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ОДОБРЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
РЕПУБЛИКЕ. 

(2) Захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана доставља се преко 
Министарства одбране. 
(3) Војно лице може постати члан страног стручног удружења или међународне 
организације, уз сагласност министра одбране или лица које он овласти. 
 

Члан 51. 
 

(1) Професионална војна лица имају војну легитимацију, којом доказују 
идентитет и својство војног лица. 
(2) Припадници Војске Србије за време учешћа у мултинационалним 
операцијама и другим активностима у иностранству користе посебне 
легитимације. 
(3) Изглед, издавање и коришћење исправа из ст. 1. до 2. овог члана уређује 
Влада, на предлог министра одбране. 
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ЧЛАН 51. 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА ИМАЈУ ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, КОЈОМ 
ДОКАЗУЈУ ИДЕНТИТЕТ И СВОЈСТВО ВОЈНОГ ЛИЦА. 
  
УЧЕНИЦИ И КАДЕТИ ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ИМАЈУ УЧЕНИЧКУ, 
ОДНОСНО КАДЕТСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, КОЈОМ ДОКАЗУЈУ ИДЕНТИТЕТ И 
СВОЈСТВО УЧЕНИКА, ОДНОСНО КАДЕТА. 
 
ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ИМАЈУ ИДЕНТИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ КОЈОМ 
ДОКАЗУЈУ ИДЕНТИТЕТ И СВОЈСТВО ЗАПОСЛЕНОГ. 
 
ЗА ПРИСТУП ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА КОЈЕ 
КОРИСТЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ, ЛИЦИМА ВАН 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ КОЈА НА ОСНОВУ 
ОДОБРЕЊА МИНИСТРА ОДБРАНЕ МОГУ ИМАТИ ПРИСТУП ОВИМ 
ОБЈЕКТИМА ИЗДАЈУ СЕ ПРИВРЕМЕНЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ. 
 
ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА ВРЕМЕ УЧЕШЋА У 
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА У 
ИНОСТРАНСТВУ КОРИСТЕ ПОСЕБНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА 
ПРАВИЛИМА АНГАЖОВАЊА У КОНКРЕТНОЈ ОПЕРАЦИЈИ. 
 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ИЗ СТ. 1. ДО 3. ОВОГ 
ЧЛАНА САДРЖЕ КОНТАКТНИ И БЕСКОНТАКТНИ МИКРОКОНТРОЛЕР И 
МАШИНСКИ ЧИТЉИВУ ЗОНУ ЗА ПОТРЕБЕ АУТОМАТСКОГ ОЧИТАВАЊА 
ПОДАТАКА. 
 
ПРИВРЕМЕНЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 
МОГУ ДА САДРЖЕ КОНТАКТНИ И БЕСКОНТАКТНИ МИКРОКОНТРОЛЕР И 
МАШИНСКИ ЧИТЉИВУ ЗОНУ ЗА ПОТРЕБЕ АУТОМАТСКОГ ОЧИТАВАЊА 
ПОДАТАКА. 
 
ИЗГЛЕД И КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЈНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА, КОРИШЋЕЊА, ВРАЋАЊА И 
ПОНИШТАВАЊА И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ 
ЛЕГИТИМАЦИЈАМА УРЕЂУЈЕ ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 
        
ИЗГЛЕД И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ КАРТИЦА ИЗ СТ. 3. И 4. ОВОГ ЧЛАНА, НАЧИН И 
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА, КОРИШЋЕЊА, ВРАЋАЊА И ПОНИШТАВАЊА И 
НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА И 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ КАРТИЦАМА УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 
ОБРАСЦЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ КАРТИЦА ИЗ СТ. 1–4. 
ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЂУЈЕ И ШТАМПА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – ЗАВОД ЗА 
ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА.  

 
ЧЛАН 51А  

 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 51. ОВОГ 
ЗАКОНА САДРЖЕ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:  
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           1) ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ: ФОТОГРАФИЈУ; ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ ОД 
РОДИТЕЉА И ИМЕ; ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА; ПОЛ; ДАТУМ 
РОЂЕЊА И КРВНУ ГРУПУ; 

           2) СЛУЖБЕНЕ ПОДАТКЕ: СВОЈСТВО; ЧИН; НАЗИВ И МАТИЧНИ БРОЈ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ; МЕСТО СЛУЖБОВАЊА, 
ОДНОСНО ШКОЛОВАЊА; ОД КАДА ЈЕ НА СЛУЖБИ, ОДНОСНО ШКОЛОВАЊУ 
У КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦИ И УСТАНОВИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО 
ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ДО КАДА ЈЕ 
НА СЛУЖБИ УКОЛИКО ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, 
ОДНОСНО ШКОЛОВАЊУ И ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ 
ПРУЖА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ; 
          3) ПОДАТКЕ САДРЖАНЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ СЕРТИФИКАТИМА;  
4) ОСТАЛЕ ПОДАТКЕ: ДАТУМ ИЗДАВАЊА И РОК ВАЖЕЊА.  
 

Члан 52. 
 

Професионални припадник Војске Србије може, под условима утврђеним 
законом радити уз накнаду или награду ван јединице, односно установе или 
самостално обављати професионалну делатност само по одобрењу начелника 
Генералштаба или старешине кога он овласти у Војсци Србије, односно 
министра одбране или руководиоца организационе јединице кога он овласти у 
Министарству одбране. 
 
ОДОБРЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕЋЕ СЕ ИЗДАТИ АКО СЕ РАДОМ ЗА 
КОЈИ СЕ ТРАЖИ ОДОБРЕЊЕ ОНЕМОГУЋАВА ИЛИ ОТЕЖАВА РАД 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,  ШТЕТИ УГЛЕДУ 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЛИ УТИЧЕ НА НЕПРИСТРАСНОСТ РАДА 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
   

Члан 53. 
 

(1) Послове сузбијања криминалитета, контроле и одржавања војног реда и 
дисциплине, обезбеђења најзначајнијих војних објеката, одређених лица, 
докумената и наоружања, регулисање и контролу војног путног саобраћаја, 
противтерористичке заштите у Министарству одбране и Војсци Србије, врши 
Војна полиција. 
(2) Послове полиције у Министарству одбране и Војсци Србије обављају и 
овлашћења примењују овлашћена службена лица Војне полиције осим ако 
законом није другачије одређено. 
(3) Која лица се сматрају овлашћеним службеним лицима Војне полиције, начин 
примене овлашћења и обављање задатака и послова Војне полиције, прописује 
министар одбране на предлог начелника Генералштаба. 
(4) Овлашћена службена лица Војне полиције спроводе криминалистичку 
обраду према запосленом у Министарству одбране и припадницима Војске 
Србије за кога постоје основи сумње да је у служби или у вези са службом 
извршио кривично дело за које се гони по службеној дужности осим ако законом 
није другачије одређено. 
(5) При обављању послова из става 4. овог члана овлашћена службена лица 
Војне полиције у поступању према запосленима у Министарству одбране и 
припадницима Војске Србије имају обавезе и овлашћења у складу са законом 
којим се уређује кривични поступак, законом којим се уређује полиција и 
прописима донетим на основу тог закона. 
(6) ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПОСТУПАЈУ ПО 
ЗАХТЕВУ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА И ПРЕДСЕДНИКА ВОЈНОГ 
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ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА ЗА ДОВОЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ 
СУМЊЕ ДА СУ ИЗВРШИЛИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТУП, А КОЈА ИЗБЕГАВАЈУ 
САСЛУШАЊЕ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ИЗВИЂАЈУ ИЛИ НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ 
ПРЕД ВОЈНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ СУДОМ. 
 (6) (7) Војна полиција може се ангажовати у пружању помоћи органима 
унутрашњих послова (полиције) у миру и ванредном стању на основу захтева 
надлежног органа по одобрењу министра одбране. 
(7) (8) Војна полиција може применити службена овлашћења и према цивилима 
у следећим случајевима: 
1) када примењује овлашћења према лицима у Министарству одбране и Војсци 
Србије која су се затекла са њима при извршењу кривичног дела; 
2) ако их у рејону војних објеката, распореда војних јединица или у њима 
затекне у вршењу преступа или кривичног дела; 
3) када обавља послове обезбеђења војних објеката, одређених личности, 
наоружања и регулисања и контроле војног путног саобраћаја; 
3А) КАДА ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СУ УЧИНИЛИ КРИВИЧНО ДЕЛО 
ПРОТИВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ; 
4) када пружа помоћ Полицији на јавним местима; 
5) у условима ванредног и ратног стања. 
(8) (9) У случајевима дефинисаним у ставу 7. тач. 1. и 2. овог члана или у 
случају потребе задржавања цивилног лица ЦИВИЛА, Војна полиција ће одмах 
известити најближи орган Полиције и с потребном документацијом им предати 
затечена или задржана лица на даљи поступак. 
(9) (10) Овлашћена службена лица Војне полиције имају посебну службену 
легитимацију и значку. 
(11) СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ВОЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ САДРЖИ: ФОТОГРАФИЈУ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ 
МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ВОЈНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ, А ЗНАЧКА ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
САДРЖИ СЕРИЈСКИ БРОЈ. 
(10) (12) Влада уређује овлашћења овлашћених службених лица Војне 
полиције, као и изглед, издавање, коришћење и уништавање посебне службене 
легитимације и значке овлашћених службених лица Војне полиције, на предлог 
министра одбране. 

 
Члан 58. 

 
(1) Ради постављења официра на формацијска места вишег чина и унапређења 
у виши чин утврђују се листе кандидата. 
(1) РАДИ ПОСТАВЉЕЊА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА НА ФОРМАЦИЈСКА 
МЕСТА ВИШЕГ ЧИНА И УНАПРЕЂЕЊА У ВИШИ ЧИН УТВРЂУЈУ СЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА КОЈЕ УТВРЂУЈЕ МИНИСТАР 
ОДБРАНЕ. 
(2) Председник Републике, министар одбране и начелник Генералштаба могу 
основати саветодавна тела ради обављања послова из става 1. овог члана. 

 
Члан 65. 

 
(1) Војна лица ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА се оцењују ради утврђивања 
успеха у служби, одлучивања о унапређењу, подстицања на стручно 
усавршавање и веће залагање у служби. 
(2) Влада уређује оцењивање из става 1. овог члана, на предлог министра 
одбране. 
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Члан 66. 
 

(1) Војним лицима, командама, јединицама и установама Војске Србије могу се 
додељивати одликовања,плакете, значке и друга признања за постигнути успех 
у служби. 
ПРОФЕСИОНАЛНИМ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КОМАНДАМА, 
ЈЕДИНИЦАМА И УСТАНОВАМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ МОГУ СЕ ДОДЕЉИВАТИ 
ОДЛИКОВАЊА, ПРИЗНАЊА И НЕНОВЧАНЕ НАГРАДЕ. 
 
ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА (ВОЈНЕ СПОМЕН-МЕДАЉЕ И ВОЈНЕ СПОМЕНИЦЕ) 
ИЗРАЂУЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И 
КОВАНОГ НОВЦА.”. 
 
(2) (3) Министар одбране, у оквиру својих надлежности, уређује врсте признања 
и неновчаних награда припадницима Војске Србије, организационим деловима 
Војске Србије и другим субјектима за остварене резултате и доприносе у 
остваривању надлежности Војске Србије, критеријуме за њихову доделу и 
начин 
њиховог прибављања и доделе. 

 
Члан 69. 

 
(1) На формацијска места одређена за официре у радном односу на 
неодређено време и на формацијска места одређена за подофицире у радном 
односу на неодређено време не могу се постављати официри и подофицири у 
радном односу на одређено време. 
(2) Под формацијским местима подразумевају се и радна места одређена 
одговарајућим актима о систематизацији радних места, на која се постављају 
официри у радном односу на неодређено време и подофицири у радном односу 
на неодређено време, распоређени ван Војске Србије. 
(3) Чин и положајна група за радна места на која се постављају официри и 
подофицири из става 2. овог члана одређују се према критеријумима за 
утврђивање формација организационих делова Војске Србије. 
(4) Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана, по правилу, поставља 
се на формацијско место рода односно службе којој припада, према врсти и 
степену стручне спреме коју има - на формацијско место свог чина или вишег 
чина. 
(5) Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана може се изузетно, без 
свог пристанка а по потреби службе, поставити на формацијско место 
непосредно нижег чина уз задржавање права свог чина и положаја. 
(6) Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана може се поставити на 
дужност у оквиру другог рода или службе само уз свој пристанак. 
(7) Ако се неко формацијско место у оквиру служби не може попунити 
официром односно подофициром из ст. 1. и 2. овог члана, на то место може се 
уз свој пристанак поставити или одредити за заступника цивилно лице на 
служби у Војсци Србије које има одговарајуће образовање - ако је то 
формацијско место у Војсци Србије, односно државни службеник, намештеник 
или други запослени - ако је то формацијско место ван Војске Србије. 
(8) Сагласност за постављење из става 5. овог члана даје начелник 
Генералштаба или старешина кога он овласти за формацијско место у Војсци 
Србије, односно министар одбране или лице које он овласти за формацијско 
место ван Војске Србије. 
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ЧЛАН 69. 
 

ФОРМАЦИЈСКИМ МЕСТИМА СМАТРАЈУ СЕ ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, КАО И РАДНА МЕСТА ОДРЕЂЕНА ОДГОВАРАЈУЋИМ 
АКТИМА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈА СЕ ПОСТАВЉАЈУ 
ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА РАСПОРЕЂЕНА ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 
ЧИН И ПОЛОЖАЈНА ГРУПА ЗА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ОДРЕЂУЈУ СЕ ПРЕМА ПРОПИСАНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ФОРМАЦИЈА, ОДНОСНО ФОРМАЦИЈСКИХ  МЕСТА У ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ.  
 
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР, ПО ПРАВИЛУ, ПОСТАВЉА СЕ НА 
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО РОДА ОДНОСНО СЛУЖБЕ КОЈОЈ ПРИПАДА ПРЕМА 
ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КОЈУ ИМА НА ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО СВОГ ЧИНА 
ИЛИ ВИШЕГ ЧИНА. 
 
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР МОЖЕ СЕ ИЗУЗЕТНО, БЕЗ СВОГ 
ПРИСТАНКА А ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ, ПОСТАВИТИ НА ФОРМАЦИЈСКО 
МЕСТО НЕПОСРЕДНО НИЖЕГ ЧИНА УЗ ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА СВОГ ЧИНА И 
ПОЛОЖАЈА. 
 
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР МОЖЕ СЕ ПОСТАВИТИ НА ДУЖНОСТ У 
ОКВИРУ ДРУГОГ РОДА ИЛИ СЛУЖБЕ САМО УЗ СВОЈ ПРИСТАНАК.  
 
АКО СЕ НЕКО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У ОКВИРУ СЛУЖБИ НЕ МОЖЕ 
ПОПУНИТИ ОФИЦИРОМ, ОДНОСНО ПОДОФИЦИРОМ, НА ТО МЕСТО МОЖЕ 
СЕ УЗ СВОЈ ПРИСТАНАК ПОСТАВИТИ ИЛИ ОДРЕДИТИ ЗА ЗАСТУПНИКА 
ЦИВИЛНО ЛИЦЕ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ КОЈЕ ИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ – АКО ЈЕ ТО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, 
ОДНОСНО ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК И НАМЕШТЕНИК –  АКО ЈЕ ТО 
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 
САГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ИЛИ ОДРЕЂИВАЊЕ ЗА ЗАСТУПНИКА ИЗ 
СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ИЛИ СТАРЕШИНА 
КОГА ОН ОВЛАСТИ ЗА ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ,  
ОДНОСНО МИНИСТАР ОДБРАНЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ ЗА 
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
 

Члан 72. 
 

(1) Официр, односно подофицир може се у току службе премештати. 
(2) Под премештајем подразумева се промена места службовања због 
постављења на нову дужност ИЛИ ЗБОГ ОРГАНИЗАЦИЈСКИХ ПРОМЕНА У 
РАЗМЕШТАЈУ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
(3) У току професионалне војне службе официр, односно подофицир може се 
премештати највише пет пута, не узимајући у обзир премештај због 
организацијско-мобилизацијских промена ОРГАНИЗАЦИЈСКИХ ПРОМЕНА у 
размештају команди, јединица и установа Војске Србије. 
(4) Изузетно официр, односно подофицир може се премештати и више од пет 
пута ако на то пристане. 
(5) Професионално војно лице може бити по потреби службе привремено 
упућено у другу команду, јединицу или установу Војске Србије ради извршења 
одређених задатака. 
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(6) Привремено упућивање професионалног војног лица по потреби службе у 
другу команду, јединицу или установу Војске Србије може трајати најдуже 
годину дана у току три године. 
 

ЧЛАН 72Б 
 
СУПРУЖНИК ПРЕМЕШТЕНОГ ОФИЦИРА, ОДНОСНО ПОДОФИЦИРА КОМЕ 
ПРЕСТАНЕ РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРЕМЕШТАЈА, А У 
МЕСТУ У КОМЕ ЈЕ ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР ПРЕМЕШТЕН НЕМА 
МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ЗАПОСЛИ, ИМА ПРАВО НА ПЕНЗИЈСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ И ПО ПРЕСТАНКУ ТОГ ЗАПОСЛЕЊА 
УКЉУЧИВАЊЕМ У ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ, КАО И НА НАКНАДУ ЗБОГ 
ПРЕСТАНКА ЗАПОСЛЕЊА.  
  
ДОПРИНОС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈЕ СЕ НАДЛЕЖНОМ ФОНДУ 
ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ИЗ СРЕДСТАВА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.  
 
ПРАВО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ТРАЈАТИ ЗА ВРЕМЕ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, А НАЈДУЖЕ ШЕСТ ГОДИНА.  
 
ВЛАДА УРЕЂУЈЕ НАЧИН И УСЛОВЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 74. 

 
(1) Официр, односно подофицир упућен на школовање или усавршавање које 
траје најмање једну школску годину разрешава се од дужности. 
(1) ОФИЦИР ОДНОСНО ПОДОФИЦИР УПУЋЕН НА УСАВРШАВАЊЕ У ЗЕМЉИ 
И ИНОСТРАНСТВУ И  ШКОЛОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО КОЈЕ ТРАЈЕ 
НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ РАЗРЕШАВА СЕ ОД ДУЖНОСТИ. 
(2) Лицу из става 1. овог члана време проведено на школовању или 
усавршавању признаје се као време проведено у служби у Војсци Србије и за то 
време има права свог чина и напредује, под условима прописаним овим 
законом, као лице које је постављено на дужност са које је упућено на 
школовање. 

 
Члан 75. 

 
(1) Професионално војно лице које због болести не може вршити дужност дуже 
од шест месеци, разрешава се од дужности и има статус лица на лечењу и 
боловању. 
(2) Разрешава се од дужности и има статус лица на лечењу и боловању и 
професионално војно лице које је спречено да врши дужност због трудноће, 
породиљског одсуства, или неге болесног члана породице, по одредбама 
општих прописа. 
(2) ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СПРЕЧЕНО ДА ВРШИ 
ДУЖНОСТ ЗБОГ ТРУДНОЋЕ, ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, НЕГЕ ДЕТЕТА ИЛИ 
ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА НЕ РАЗРЕШАВА СЕ ОД ДУЖНОСТИ И ИМА ПРАВА 
ПРОПИСАНА ОПШТИМ ПРОПИСИМА О РАДУ.  
 (3) Професионално војно лице из ст. 1. и 2. ИЗ СТАВА 1. овог члана задржава 
права са основа његовог чина и положаја.  
(3) ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗАДРЖАВА 
ПРАВА СВОГ ЧИНА И ПОЛОЖАЈА. 
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(4) Претпостављени старешина на положају команданта батаљона и њему 
раван или виши старешина дужан је да упути на оцену способности за службу у 
Војсци Србије лице које се налазило на лечењу, односно боловању шест 
месеци укупно за последње две године. 
 

Члан 76. 
 

(1) Официр, односно подофицир ставља се на располагање: 
1) ако после укидања формацијског места на које је био постављен не може 
бити постављен на другу дужност; 
2) ако по престанку разлога због којих је стављен у стање у служби на лечењу и 
боловању или због којих је удаљен од дужности не може бити постављен на 
другу дужност; 
3) ако надлежни орган здравствене службе оцени да је неспособан за дужност 
коју обавља, а не може бити постављен на другу дужност; 
4) ако је одлуком надлежног органа професионалном војном лицу 
распоређеном ван Војске Србије престала служба, односно рад ван Војске 
Србије због престанка потребе за том службом, односно за тим радом, а не 
може бити постављено на другу дужност.; 
5) АКО ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ОДЛУКОМ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА 
ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИНСКА КАЗНА ИЗ ЧЛАНА 152. СТАВ 2. ТАЧКА 3) ОВОГ 
ЗАКОНА, А НЕ МОЖЕ БИТИ ПОСТАВЉЕН НА ДРУГУ ДУЖНОСТ. 
(2) За време у којем је на располагању, официр односно подофицир дужан је да 
врши послове које му одреди претпостављени, а који одговарају његовом чину 
и здравственој способности. 
(3) Официр, односно подофицир може бити на располагању најдуже шест 
месеци и за то време задржава права свог чина и положаја, осим права на 
напредовање. 
(4) Официру и подофициру време проведено на располагању не рачуна се у 
време потребно за унапређење. 

 
Члан 88. 

 
(1) Професионалном војном лицу коме престане служба у Војсци Србије због 
стицања права на пензију у складу са законом, припада отпремнина у висини 
петоструког износа бруто плате која би му припадала у последњем месецу пре 
престанка службе. 
(2) Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу 
на одређено време и професионалном војнику коме престане служба у Војсци 
Србије истеком уговореног рока, због тога што је оглашен неспособним за 
дужност за коју је примљен на одређено време или ако му служба у Војсци 
Србије престане због укидања формацијског места, припада отпремнина у 
висини до троструког износа бруто зараде која би му припадала у последњем 
месецу пре престанка службе, зависно од времена проведеног у служби на 
одређено време. 
ОФИЦИРУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ПОДОФИЦИРУ У 
РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНИКУ 
КОЈИМА ПРЕСТАНЕ СЛУЖБА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ЗБОГ ТОГА ШТО СУ 
ОГЛАШЕНИ НЕСПОСОБНИМ ЗА ДУЖНОСТ ЗА КОЈУ СУ ПРИМЉЕНИ НА 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УСЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ ИЛИ ПОВРЕДЕ НА 
РАДУ У ТОКУ ТРАЈАЊА УГОВОРЕНОГ РОКА,  ИЛИ АКО ИМ СЛУЖБА У 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ПРЕСТАНЕ ЗБОГ УКИДАЊА ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА, 
ПРИПАДА ОТПРЕМНИНА У ВИСИНИ ДО ТРОСТРУКОГ ИЗНОСА БРУТО 
ПЛАТЕ КОЈА БИ ИМ ПРИПАДАЛА У ПОСЛЕДЊЕМ МЕСЕЦУ ПРЕ ПРЕСТАНКА 
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СЛУЖБЕ, ЗАВИСНО ОД ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ У СЛУЖБИ НА ОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИ ДОНОСИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 

 
Члан 90. 

 
(1) Професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије припада 
плата, односно накнада плате по одредбама овог закона. 
(2) Професионалном војном лицу које је упућено на службу у дипломатско-
конзуларно представништво у иностранство, плата и друге накнаде утврђују се 
по прописима који се примењују на запослене у дипломатско-конзуларним 
представништвима у иностранству, с тим што разврставање према 
чину,дужности, задацима и пословима које обављају, прописује Влада 
посебним прописом.  
 (3) Професионалном војном лицу коме је министар одбране одобрио рад у 
структурама међународне организације или регионалне иницијативе, на основу 
конкурса или понуда тих организација или иницијатива, припадају плата и друге 
накнаде из става 2. овог члана уколико нису уређени уговором закљученим са 
међународном организацијом или регионалном иницијативом. 
 (4) Основ за плаћање пореза и доприноса по основу плате професионалног 
војног лица из става 2. овог члана представља плата коју би остварило према 
чину и стажу који има и према формацијском месту на којем се налазило пре 
упућивања у иностранство. 
(5) Основ за плаћање пореза и доприноса по основу плате професионалног 
војног лица из става 3. овог члана представља плата коју би остварило према 
чину и стажу који има и према формацијском месту на којем се налазило пре 
одласка на рад у иностранство, уколико му основ за плаћање пореза и 
доприноса није уређен уговором закљученим са међународном организацијом 
или регионалном иницијативом. 

 
ЧЛАН 90. 

 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ РАСПОРЕЂЕНОМ ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
ПРИПАДА ПЛАТА, ОДНОСНО НАКНАДА ПЛАТЕ ПО ОДРЕДБАМА ОВОГ 
ЗАКОНА. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ УПУЋЕНО НА СЛУЖБУ У 
ДИПЛОМАТСКО- КОНЗУЛАРНО ПРЕДСТАВНИШТВО У ИНОСТРАНСТВО, 
ПЛАТА, ДОДАЦИ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА УТВРЂУЈУ СЕ ПО 
ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА У ИНОСТРАНСТВУ. 
 
ОСНОВНИ КОЕФИЦИЈЕНТ ПЛАТЕ ПРЕМА ЧИНУ И ДУЖНОСТИ, ОДНОСНО 
ЗАДАЦИМА И ПОСЛОВИМА КОЈЕ ОБАВЉА ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ 
УПУЋЕНО НА СЛУЖБУ У ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕДСТАВНИШТВО 
У ИНОСТРАНСТВО ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.  
  
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ КОМЕ ЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ ОДОБРИО 
РАД У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
РЕГИОНАЛНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ, ПРИПАДАЈУ ПЛАТА И ДРУГЕ НАКНАДЕ ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ТА ПРАВА НЕ ОСТВАРУЈЕ НА ОСНОВУ 
БИЛАТЕРАЛНИХ УГОВОРА ИЛИ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ СА 
МЕЂУНАРОДНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ИЛИ РЕГИОНАЛНОМ ИНИЦИЈАТИВОМ.  
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ЧЛАН 90А 
 
(1) ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИК ВОЈСКЕ СРБИЈЕ МОЖЕ БИТИ УПУЋЕН 
НА РАД У ИНОСТРАНСТВО НА ОСНОВУ ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА 
ПРЕУЗЕТИХ ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ, УЗ ЊЕГОВУ 
САГЛАСНОСТ. 
 
(2) ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИМА ПРАВО НА УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ И 
ДРУГА НОВЧАНА ПРИМАЊА ПО ОСНОВИМА И МЕРИЛИМА КОЈЕ 
ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА, АКО ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ УРЕЂЕНО МЕЂУНАРОДНИМ  
УГОВОРОМ. 
 
(3)  ПОРЕД ПРАВА ИЗ СТАВА 2.  ОВОГ ЧЛАНА,  ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1.  ОВОГ 
ЧЛАНА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УПУЋИВАЊА НА РАД У ИНОСТРАНСТВО, ИМА 
ПРАВО НА НАКНАДУ ПЛАТЕ У ИЗНОСУ КОЈУ БИ ОСТВАРИО ДА ЈЕ НА 
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У ЗЕМЉИ,  КАО И ПОСЕБНА ПРАВА У СКЛАДУ 
СА ПРОПИСИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНА СЛУЖБА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, 
ОДНОСНО РАДНИ ОДНОС И ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, АКО 
ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ УРЕЂЕНО МЕЂУНАРОДНИМ  УГОВОРОМ 
 

Члан 91. 
 

Војнику на служењу војног рока, ученику и кадету војношколске установе и лицу 
на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире припадају 
новчана примања која одреди НОВЧАНА ПРИМАЊА И ДРУГЕ НАКНАДЕ КОЈЕ 
ОДРЕДИ министар одбране. 

 
Члан 95. 

 
(1) Влада утврђује основицу за обрачун плата професионалних војних лица, с 
тим што она не може бити нижа од 75% од просечне месечне зараде по 
запосленом у привреди Републике Србије У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ исплаћене у 
месецу који претходи месецу у којем се утврђује основица, према последњем 
коначно објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 
(2) Уколико одобрена средства у буџету намењена за плате не омогућавају 
утврђивање основице према ставу 1. овог члана, Влада може утврдити нижу 
основицу за обрачун плата професионалних војних лица у складу са одобреним 
средствима. 
(3) Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује: коефицијенте за 
обрачун плате; услове и мерила за увећање и умањење плате, накнаде плате, 
рокове за исплату, накнаду трошкова у вези са вршењем службе у иностранству 
и висину стипендије за школовање у иностранству; отпремнину за лица којима 
је престала служба на одређено време; новчане награде и помоћ и услове, 
начин остваривања и висину накнада путних и других трошкова и других 
примања у Војсци Србије. 
 

Члан 97. 
 

(1) Професионално војно лице које ради на месту под посебним условима чије 
се штетно дејство на здравље и способност за војну службу не може у 
потпуности отклонити заштитним мерама, има право на радно време краће од 
40 часова недељно. 
ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ КОЈЕ РАДИ НА РАДНОМ, ОДНОСНО 
ФОРМАЦИЈСКОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ НА КОЈЕМ ПОСТОЈЕ 
ОПАСНОСТИ ЧИЈЕ СЕ ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ЗДРАВЉЕ И СПОСОБНОСТ ЗА 
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ВОЈНУ СЛУЖБУ НЕ МОЖЕ У ПОТПУНОСТИ ОТКЛОНИТИ МЕРАМА 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ИМА ПРАВО НА РАДНО ВРЕМЕ 
КРАЋЕ ОД 40 ЧАСОВА НЕДЕЉНО. 
(2) Припадницима Војске Србије који раде на формацијским местима на којима 
се служба обавља под отежаним условима или на пословима у Војсци Србије 
на којима применом заштитних мера лице није могуће у потпуности заштити од 
штетних утицаја, радно време се скраћује сразмерно штетном утицају услова 
рада на њихово здравље и способност за службу. 
(3)  Посебним условима рада сматрају се РАДОМ НА РАДНОМ,  ОДНОСНО 
ФОРМАЦИЈСКОМ МЕСТУ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ СМАТРА СЕ: нарочито 
тежак и напоран рад; рад под повећаним или смањеним атмосферским 
притиском; рад у води или влази; рад изложен јонизујућим зрачењима; рад у 
атмосфери загађеној отровним гасовима, отровном прашином и слично; рад са 
нагризајућим материјама; рад летачког особља; рад падобранаца; рад 
ронилаца; РАД НА БРОДОВИМА И ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА; рад на уклањању и 
уништавању неексплодираних убојних средстава; рад на спречавању и лечењу 
туберкулозе; рад на лечењу душевних болесника; рад у патолошко-анатомским 
просектурама. 
(4) Скраћење радног времена не може износити више од 10 часова недељно. 
(5) Професионално војно лице које има радно време, у смислу става 1. овог 
члана, има сва права као да ради са пуним радним временом. 
 

Члан 98. 
 

(1) Професионално војно лице је дужно да ради дуже од пуног радног времена 
кад потребе службе то захтевају УЗ ПИСАНИ НАЛОГ НАДЛЕЖНОГ 
СТАРЕШИНЕ. 
(2) Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно нити 
дуже од четири часа дневно. 
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, професионално војно лице је 
дужно да ради и дуже у случајевима: наређених мера приправности; ванредног 
и ратног стања; за време вежбовних активности; за време службе дежурства; у 
приликама које захтевају да се продужи започети рад чије би обустављање или 
прекидање имало штетне последице за оперативну способност команде, 
јединице или установе Војске Србије, или би нанело знатну материјалну штету 
или угрозило живот и здравље војних лица и других грађана и при реализацији 
активности, у складу са прихваћеним међународним обавезама Републике 
Србије, о чему одлуку доноси надлежни старешина оперативног нивоа 
командовања, односно помоћник министра одбране за лица из свог састава. 

 
Члан 110. 

 
(1) Официру, односно подофициру престаје служба у Војсци Србије: 
1) ако му престане држављанство Републике Србије; 
2) ако се на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене 
службе утврди да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије; 
3) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или седам 
радних дана са прекидима у току 12 месеци; 
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењен; 
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђен 
на дисциплинску казну губитак службе; 
6) на његов захтев; 
7) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који 
су од значаја за пријем; 
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8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба 
психоактивних супстанци; 
9) по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и: 
(1) 53 године живота - подофицир и официр до чина потпуковника; 
(2) 54 године живота - официр чина пуковника; 
(3) 55 година живота - официр чина бригадног генерала; 
(4) 56 година живота - официр чина генерал-мајора; 
(5) 57 година живота - официр чина генерал-потпуковника; 
(6) 58 година живота - официр чина генерала; 
10) његовом смрћу. 
(2) Изузетно од одредбе става 1. тачка 9. овог члана, официру, односно 
подофициру уз његову сагласностможе се продужити служба у Војсци Србије 
до две године. 
(3) Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на 
располагању проведе шест месеци ако је испунио услове за пензију или ако му 
се обезбеди запослење на неодређено време у својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије, односно државног службеника или намештеника. 
(4) Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на 
располагању проведе шест месеци и ако није испунио услове за пензију, ако му 
се обезбеди право на једнократну новчану накнаду у висини од 24 месечне 
бруто-плате коју би остварио у последњем месецу пре престанка службе. 
(5) Лицу из става 4. овог члана припадају и друга права која по прописима о 
запошљавању остварују лица којима је радни однос престао као вишку 
запослених. 
(5) ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 76. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ОФИЦИРУ ОДНОСНО 
ПОДОФИЦИРУ У СЛУЖБИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ЈЕ НАВРШИО 
НАЈМАЊЕ 50 ГОДИНА ЖИВОТА И ПРОВЕО НЕПРЕКИДНО НАЈМАЊЕ 20 
ГОДИНА У СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
ВОЈНОГ ЛИЦА, ПРЕСТАЈЕ СЛУЖБА ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ С ПРАВОМ НА 
СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ, БЕЗ СТАВЉАЊА НА РАСПОЛАГАЊЕ, ИСПУЊЕЊЕМ 
ЈЕДНОГ ОД СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА: 
1) АКО ЈЕ АКТОМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА УКИНУТО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО 
ИЛИ СУ ПРОМЕЊЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА КОЈЕМ ЈЕ 
ПОСТАВЉЕН, А НЕМА ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА 
НА КОЈЕ БИ МОГАО БИТИ ПОСТАВЉЕН; 
2) АКО ЈЕ АКТОМ НАДЛЕЖНОГ СТАРЕШИНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
РАЗРЕШЕН ОД ДУЖНОСТИ, А НЕМА ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ 
ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА КОЈЕ БИ МОГАО БИТИ ПОСТАВЉЕН; 
3) АКО МУ ЈЕ ИЗВРШНОМ ПРЕСУДОМ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА 
ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ИЗ ЧЛАНА 152.  СТАВ 2.  ТАЧ.  2),  3)   И 5)   ОВОГ ЗАКОНА,  А 
НЕМА ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА КОЈЕ БИ 
МОГАО БИТИ ПОСТАВЉЕН; 
4) АКО ЈЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНЕ ВОЈНОЛЕКАРСКЕ КОМИСИЈЕ УТВРЂЕНО 
ДА ЈЕ НЕСПОСОБАН ЗА ДУЖНОСТ КОЈУ ОБАВЉА, А НЕМА ДРУГОГ 
ОДГОВАРАЈУЋЕГ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА КОЈЕ БИ МОГАО БИТИ 
ПОСТАВЉЕН У СКЛАДУ СА ПРЕОСТАЛОМ СПОСОБНОШЋУ ЗА ВОЈНУ 
СЛУЖБУ; 
5) АКО ПО ПРЕСТАНКУ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ СТАВЉЕН У СТАЊЕ У 
СЛУЖБИ НА ЛЕЧЕЊУ И БОЛОВАЊУ ИЛИ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ УДАЉЕН ОД 
ДУЖНОСТИ НЕМА ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА 
КОЈЕ БИ МОГАО БИТИ ПОСТАВЉЕН; 
6) АКО ЈЕ ОДЛУКОМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА ЗА РАДОМ 
ОФИЦИРА, ОДНОСНО ПОДОФИЦИРА РАСПОРЕЂЕНОГ ВАН ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, А НЕМА ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА 
КОЈЕ БИ МОГАО БИТИ ПОСТАВЉЕН.        
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(6) Професионална војна служба престаје и официру, односно подофициру који 
је упућен на приправнички стаж ако до истека приправничког стажа не положи 
приправнички испит уз обавезу да надокнади трошкове школовања, односно 
стипендирања, у складу са овим законом. 

 
Члан 112. 

 
(1) Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу 
на одређено време и професионалном војнику служба у Војсци Србије престаје 
истеком уговореног рока. 
(2) ИЗУЗЕТНО, ЛИЦУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РОК ЗА КОЈИ ЈЕ УГОВОРОМ 
ЗАСНОВАЛО РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРОДУЖАВА СЕ ДО 
ИСТЕКА КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО ЗА ВРЕМЕ ТРУДНОЋЕ, 
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И 
ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА.”. 
(2) (3) Лицу из става 1. овог члана служба престаје и пре истека уговореног 
рока: 
1) ако је на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене 
службе утврђено да је трајно неспособно за службу у Војсци Србије или да је 
неспособно за дужност за коју је примљено у службу на одређено време; 
2) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или седам 
радних дана са прекидима у току 12 месеци; 
3) ако је два пута узастопно неповољно оцењено; 
4) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који 
су од значаја за пријем; 
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђен 
на дисциплинску казну губитак службе; 
6) у случају организационих промена или укидања команде, јединице или 
установе Војске Србије у којој је на служби на одређено време; 
7) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба 
психоактивних супстанци; 
7) АКО СЕ УТВРДИ ЗЛОУПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ; 
8) његовом смрћу. 
9) у другим случајевима предвиђеним уговором о пријему. 
(3) (4) Лицу из става 1. овог члана служба у Војсци Србије може престати и по 
споразуму. 

 
Члан 117. 

 
(1) Професионалном војном лицу служба у Војсци Србије престаје 
разрешењем, на основу акта о престанку професионалне војне службе. 
(2) Лице за које је донет акт о престанку службе а налази се на дужности 
разрешава се од службе даном предаје дужности, а лице које се не налази на 
дужности - даном када акт о престанку службе постане коначан. 
(3) Рок за разрешење од службе не може бити дужи од 30 дана од дана 
достављања коначног акта о престанку професионалне војне службе, и у том 
року се мора извршити предаја дужности. 
(4) За лице коме служба престаје из разлога предвиђених у члану 110. став 1. 
тачка 5. и члану 112. став 2. тачка 5. овог закона, акт о престанку службе доноси 
надлежни старешина одмах по пријему пресуде, а служба се рачуна до дана 
када је пресуда постала извршна ДО ДАНА РАЗРЕШЕЊА. 
(5) За лице коме је престала служба због неоправданог изостанка са службе 
или губитка чина не доноси се акт о предаји дужности. 
(6) За умрло лице не доноси се акт о престанку службе и предаји дужности. 
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Члан 121. 
 

(1) Министар одбране, на предлог начелника Генералштаба, одређује 
формацијска места на која се без јавног конкурса може примити цивилно лице 
на служби у Војсци Србије. 
(2) Влада, на предлог министра одбране, уређује поступак пријема цивилних 
лица на служби у Војсци Србије без јавног конкурса. 
 

ЧЛАН 122А 
 
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ, УРЕЂУЈЕ НАЧИН И ПОСТУПАК 
ПРИЈЕМА ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ЈАВНИМ 
КОНКУРСОМ И  БЕЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА. 

 
Члан 123. 

 
(1) Цивилна лица на служби у Војсци Србије која имају IV, односно VI или VII 
степен стручне спреме, морају да имају положене посебне државне стручне 
испите за рад у Војсци Србије, осим лица која су примљена у службу на 
одређено време. 
(2) Посебни стручни испити састоје се од општег и посебног дела. 
(3) Лица са положеним правосудним испитом немају обавезу полагања 
посебног државног стручног испита за рад у Војсци Србије, а лица са 
положеним државним испитом немају обавезу полагања општег дела посебног 
стручног испита. 
(4) Министар одбране прописује програме, начин и рокове полагања посебних 
државних стручних испита за рад у Војсци Србије. 

 
ЧЛАН 123. 

 
ВОЈНИ СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ У ТРАЈАЊУ ОД 
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, ОДНОСНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ДУЖНИ СУ ДА 
ПОЛОЖЕ ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ПРЕД ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ КОЈУ 
ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 
ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ САСТОЈИ СЕ ОД ОПШТЕГ И ПОСЕБНОГ ДЕЛА. 
 
МИНИСТАР ОДБРАНЕ, УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ, ПРОПИСУЈЕ ПРОГРАМ, 
НАЧИН И ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА, ОБРАЗАЦ 
УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ ПОСЕБНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ И ИЗНОС 
НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ И УРЕЂУЈЕ ДРУГА ПИТАЊА У ВЕЗИ 
СА ПОСЕБНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ.  
 
ОБАВЕЗЕ ПОЛАГАЊА ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ОСЛОБОЂЕНА СУ 
ЛИЦА СА ПОЛОЖЕНИМ ПРАВОСУДНИМ ИСПИТОМ, ЛИЦА СА ПОЛОЖЕНИМ 
ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ И ЛИЦА СА ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ 
ИСПИТОМ ЗА РАД У ДРУГИМ ОРГАНИМА АКО ПРОГРАМ ТОГ ИСПИТА 
ОДГОВАРА ПРОГРАМУ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 
ЧЛАНА, КАО И ЛИЦА КОЈА СУ ПРИМЉЕНА У СЛУЖБУ НА ОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ. 
 

Члан 127. 
 
(1) Влада утврђује основицу за обрачун плата цивилних лица на служби у 
Војсци Србије, сагласно одредбама члана 95. став 1. овог закона. 
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(2) Министар одбране, уз сагласност Владе, уређује положаје, односно звања 
цивилних лица на служби у Војсци Србије, коефицијенте и критеријуме за 
њихово оцењивање и напредовање; додатке на плату; накнаде плате; рокове за 
исплату; новчане награде и помоћ; накнаду путних и других трошкова и друга 
примања. 
(2) МИНИСТАР ОДБРАНЕ, УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ, УРЕЂУЈЕ 
КОЕФИЦИЈЕНТЕ ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, 
КРИТЕРИЈУМЕ И ПОСТУПАК ЗА ЊИХОВО ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ; 
ПЛАТУ И ДОДАТКЕ НА ПЛАТУ; НАКНАДЕ ПЛАТЕ; РОКОВЕ ЗА ИСПЛАТУ; 
НОВЧАНЕ НАГРАДЕ И ПОМОЋ; ПРАВО НА ОТПРЕМНИНУ ЗБОГ СТИЦАЊА 
ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; НАКНАДУ ПУТНИХ И ДРУГИХ 
ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА, САГЛАСНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА 
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА. 
(3) Услови из става 2. овог члана уређују се сагласно одредбама овог закона 
које се односе на плате, накнаде и друга примања професионалних војних 
лица. 

 
Члан 129. 

 
(1) Цивилном лицу на служби у Војсци Србије престаје служба без његове 
сагласности: 
1) ако на пробном раду не постигне одговарајуће резултате; 
2) ако одбије да ради на радном месту на које је распоређено, односно 
привремено упућено; 
3) ако је утврђено да нема способности за обављање послова радног места на 
које је распоређено, а не прихвати распоређивање на друго радно место или 
ако таквог радног места нема; 
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењено; 
5) ако је неоправдано изостало са посла пет радних дана узастопно или седам 
радних дана са прекидима у току 12 месеци; 
6) ако се не врати на рад у року од 15 дана од престанка разлога за мировање 
радног односа; 
7) ако му је изречена дисциплинска казна престанка службе; 
   7) АКО ЈЕ ИЗВРШНОМ ПРЕСУДОМ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА 
ОСУЂЕНО НА ДИСЦИПЛИНСКУ КАЗНУ ГУБИТАК СЛУЖБЕ; 
8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба 
психоактивних супстанци; 
9) ако се укида радно место на које је распоређено или се смањује број 
извршилаца на једном радном месту; 
10) ако је при заснивању радног односа прећутало или дало неистините 
податке, значајне за обављање послова ради којих је примљено у службу; 
10) АКО ЈЕ ПРИ ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА, ОДНОСНО НАКОН 
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА ДАЛО НЕИСТИНИТЕ ПОДАТКЕ ИЛИ 
ПРЕЋУТАЛО ПОДАТКЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РАДИ КОЈИХ ЈЕ 
ПРИМЉЕНО У СЛУЖБУ, ОДНОСНО РАСПОРЕЂЕНО НА НОВО РАДНО МЕСТО. 

11) ако не положи стручни испит. 
(2) Служба престаје кад решење о престанку службе постане коначно. 
 

Члан 130. 
 

(1) Цивилном лицу на служби у Војсци Србије чије се радно место укида или се 
смањује број извршилаца на једном радном месту престаје служба уз право на 
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једнократну отпремнину у висини од 12 бруто-плата, које би остварио у 
последњем месецу пре престанка службе. 
(1) ЦИВИЛНОМ ЛИЦУ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ЧИЈЕ СЕ РАДНО 
МЕСТО УКИДА ИЛИ СЕ СМАЊУЈЕ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА НА ЈЕДНОМ РАДНОМ 
МЕСТУ ПРЕСТАЈЕ СЛУЖБА УЗ ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ОТПРЕМНИНУ У 
ВИСИНИ ОД 12 БРУТО ПЛАТА КОЈЕ БИ ОСТВАРИЛО У ПОСЛЕДЊЕМ 
МЕСЕЦУ ПРЕ ПРЕСТАНКА СЛУЖБЕ, ОСИМ АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ ПРЕМА ПРОПИСИМА О ПЕНЗИЈСКОМ 
И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ.  
(2) Лицу из става 1. овог члана припадају и друга права која по прописима о 
запошљавању остварују лица којима је радни однос престао као вишку 
запослених. 

 
Члан 132. 

 
Цивилном лицу на служби у Војсци Србије радни однос може престати по 
потреби службе ако је испунило услове за пензију, прописане законом којим се 
уређује пензијско и инвалидско осигурање. 
 

Члан 134. 
 

На војне службенике и војне намештенике примењују се одредбе овог закона 
које се односе на професионална војна лица, и то: 
1) о специфичности обављања војне службе ( члан 16 ); 
1) О ОБАВЉАЊУ СПЕЦИФИЧНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ И СЛУЖБЕ ПОД 
ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА (ЧЛАН 16); 
1А) О БЕЗБЕДОСНОЈ ПРОВЕРИ (ЧЛАН 39. ТАЧКА 8); 
2) о ношењу и употреби ватреног оружја ( члан 47 ); 
3) о пријему страног одликовања и чланству у страном стручном удружењу или 
међународној организацији ( члан 50 ); 
3А) О ЗАСТУПАЊУ (ЧЛАН 71); 
4) о привременом упућивању по потреби службе у другу јединицу, односно 
установу Војске Србије ради извршења одређених задатака, осим за лице чији 
делокруг захтева да се послови радног места обављају ван седишта јединице, 
односно установе Војске Србије - теренски рад ( члан 72. ст. 5. и 6); 
5) о раду у структурама међународне организације или регионалне иницијативе 
( члан 72а ); 
6) о усавршавању, специјализацији и преквалификацији ( члан 74 ); 
7) о удаљењу од дужности (чл. 77. и 78 ); 
7А) О ПЛАТИ (ЧЛАН 81. СТАВ 1);  
7Б) О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ СЛУЖБА (ЧЛАН 83. 
СТ. 1. И 2); 
8) о стипендији за време школовања или усавршавања у иностранству и плати 
и другим примањима за време службе у иностранству (члан 80. и члан 90. ст. 2. 
и 3); 
9) о накнади путних и других трошкова (чл. 92. и 93 ); 
10) о радном времену, одморима и одсуствима (чл. 96. до 107 ); 
10)  О РАДНОМ ВРЕМЕНУ,  ОДМОРИМА И ОДСУСТВИМА (ЧЛ.  96.  ДО 107.  И 
ЧЛАН 109); 
11) о престанку службе у Војсци Србије по захтеву (члан 110. став 1. тачка 6); 
12) о заштитним мерама (чл. 179. до 184 ).; 
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Члан 136. 
 
(1) Министар одбране, поред послова из члана 18. овог закона, односно лице 
које он овласти: 
1) решава о пријему у службу професионалних припадника Војске Србије; 
2) решава о стањима у служби официра у чину мајора, потпуковника и 
пуковника; 
2А) РЕШАВА О СТАЊИМА У СЛУЖБИ ПОДОФИЦИРА И ОФИЦИРА 
ЗАКЉУЧНО СА ЧИНОМ КАПЕТАНА РАСПОРЕЂЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ НА 
ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 
3) решава о односима у служби професионалних припадника Војске Србије 
распоређених ван Војске Србије. 
(2) Министар одбране одређује лица која решавају о управним стварима 
професионалних војних лица распоређених ван Војске Србије, у смислу 
одредаба чл. 141. и 142. овог закона. 

 
Члан 137. 

 
Начелник Генералштаба поред послова из члана 19. овог закона, односно 
старешине команди, јединица или 
установа Војске Србије које он одреди: 
1) решава о стањима у служби подофицира и официра до чина капетана, у 
Војсци Србије; 
2) производи у почетни чин подофицира; 
3) решава о постављењу, одређивању плате, престанку службе у Војсци Србије 
и другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци Србије. 
3) РЕШАВА О РАСПОРЕЂИВАЊУ, ОДРЕЂИВАЊУ ПЛАТЕ, ПРЕСТАНКУ 
СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ДРУГИМ ОДНОСИМА У СЛУЖБИ ЦИВИЛНИХ 
ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 

 
Члан 138. 

 
Акт о разрешењу од дужности професионалног припадника Војске Србије за 
кога је донет акт о престанку службе доноси претпостављени старешина на 
положају команданта батаљона или њему раван или виши старешина. 
 

ЧЛАН 138. 
 
АКТ О РАЗРЕШЕЊУ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНОГ ЛИЦА ЗА КОГА ЈЕ ДОНЕТ АКТ О ПРЕСТАНКУ 
СЛУЖБЕ ДОНОСИ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ СТАРЕШИНА НА ПОЛОЖАЈУ 
КОМАНДАНТА БАТАЉОНА ИЛИ ЊЕМУ РАВАН ИЛИ ВИШИ СТАРЕШИНА.  
 

Члан 139. 
 

(1) Акта о пријему у службу, унапређењу, премештају и престанку службе, као и 
акта којима се решава о стањима у служби официра и подофицира управна су 
акта. 
 
(2) Жалба професионалног припадника Војске Србије против аката о 
премештају, постављењу, стављању на располагање и удаљењу од дужности 
не задржава њихово извршење. 
 
(3) Против аката из става 1. овог члана може се водити управни спор. 
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Члан 141. 
 
(1) Ако законом или прописом донетим на основу закона није одређена 
надлежност другог лица, за решавање о управним стварима у првом степену 
стварно је надлежан старешина команде, јединице или установе Војске Србије 
на положају команданта батаљона или старешина њему равног или вишег 
положаја. 
 
(2) О жалби против решења старешине из става 1. овог члана решава 
старешина команде, јединице или установе Војске Србије, непосредно 
претпостављен старешини који је донео првостепено решење. 
 

ЧЛАН 141. 
 
АКО ЗАКОНОМ ИЛИ ПРОПИСОМ ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЗАКОНА НИЈЕ 
ОДРЕЂЕНА НАДЛЕЖНОСТ ДРУГОГ ЛИЦА, ЗА РЕШАВАЊЕ О УПРАВНИМ 
СТВАРИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ СТВАРНО ЈЕ НАДЛЕЖАН СТАРЕШИНА 
КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ ИЛИ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ НА ПОЛОЖАЈУ 
КОМАНДАНТА БРИГАДЕ ИЛИ СТАРЕШИНА ЊЕМУ РАВНОГ ИЛИ ВИШЕГ 
ПОЛОЖАЈА. 
 
НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ЗА РЕШАВАЊЕ О УПРАВНИМ СТВАРИМА, У 
СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ ОДРЕДИТИ И СТАРЕШИНУ НА 
ПОЛОЖАЈУ КОМАНДАНТА БАТАЉОНА ИЛИ СТАРЕШИНУ ЊЕМУ РАВНОГ 
ПОЛОЖАЈА. 
 
О ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕЊА СТАРЕШИНЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА 
РЕШАВА СТАРЕШИНА КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ ИЛИ УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕТПОСТАВЉЕН СТАРЕШИНИ КОЈИ ЈЕ ДОНЕО 
ПРВОСТЕПЕНО РЕШЕЊЕ. 
 
ЖАЛБА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПРОТИВ АКАТА 
О ПРЕМЕШТАЈУ, ПОСТАВЉЕЊУ, СТАВЉАЊУ НА РАСПОЛАГАЊЕ И 
УДАЉЕЊУ ОД ДУЖНОСТИ НЕ ЗАДРЖАВА ЊИХОВО ИЗВРШЕЊЕ. 
 

Члан 146. 
 

(1) За повреду дужности из службе одговоран је припадник Војске Србије док је 
у служби. 
(2) За повреду дужности из службе одговорно је и лице коме је престала служба 
у Војсци Србије, ако је дисциплински поступак против њега покренут док је било 
у служби. 
(3) Лице или тело надлежно за вођење дисциплинског поступка обуставиће 
дисциплински поступак против лица коме је престала служба у Војсци Србије, а 
против кога је дисциплински поступак покренут док је било у служби, ако нађе 
да је вођење дисциплинског поступка немогуће или нецелисходно. 
(4) Сматра се да је лице у резервном саставу на војној дужности у Војсци 
Србије од тренутка ступања у команду, јединицу или установу Војске Србије, 
ако се јавља непосредно, односно од тренутка јављања у месту прикупљања, 
односно на зборном месту означеном у општем или појединачном позиву или 
ратном распореду, до отпуштања из команде, јединице или установе Војске 
Србије. 
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Члан 147. 
 

Приликом утврђивања дисциплинске одговорности припадника Војске Србије 
сходно се примењују начела, односно правила материјалног кривичног права 
која нису у супротности са одредбама овог закона и природом дисциплинске 
одговорности. 

 
ЧЛАН 147. 

 
ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ ПРИПАДНИКА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ПОСТУПЦИМА У КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ДИСЦИПЛИНСКА 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕСТУПЕ, СХОДНО СЕ 
ПРИМЕЊУЈУ НАЧЕЛА, ОДНОСНО ПРАВИЛА КРИВИЧНОГ ПРАВА.  

Члан 148. 
 
Дисциплинске грешке су: 
1) учестало закашњавање или ранији одлазак с дужности или из службе; 
2) неоправдан изостанак с дужности или из службе један радни дан; 
3) неоправдано необавештавање непосредно претпостављеног о разлозима 
спречености за долазак на дужност, односно у службу у року од 24 сата од 
времена предвиђеног за долазак; 
4) повреда прописа о ношењу војне униформе, односно друге прописане одеће, 
војничком, односно другом прописаном изгледу и личној хигијени; 
5) долазак на дужност у стању алкохолисаности или довођење себе у току 
дужности у стање алкохолисаности; 
6) непристојно понашање према сарадницима, подређенима и надређенима; 
7) повреда правила о поздрављању, обраћању, представљању и јављању; 
8) прикривање или непријављивање лакше повреде дужности из службе, 
односно из радног односа; 
8А) НЕБЛАГОВРЕМЕНО, НЕПОТПУНО ИЛИ НЕМАРНО ИЗВРШАВАЊЕ 
НАРЕЂЕЊА, ОДЛУКЕ ИЛИ НАЛОГА ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ;  
9) други поступак супротан правилима вршења службе који није обухваћен 
неком од повреда 
дужности из службе предвиђених овим или посебним законом. 
 

Члан 149. 
 

Дисциплински преступи су: 
1) одбијање извршења наређења, односно налога претпостављеног, изузев 
наређења, односно налога чијим би се извршењем учинило кривично дело; 
2) неизвршавање или несавесно, неблаговремено, непотпуно или немарно 
извршавање наређења, одлуке или налога претпостављеног; 
2) НЕИЗВРШАВАЊЕ ИЛИ НЕСАВЕСНО ИЗВРШАВАЊЕ НАРЕЂЕЊА, ОДЛУКЕ 
ИЛИ НАЛОГА ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ;  

3) самовољно напуштање команде, јединице или установе; 
4) насилничко, увредљиво или недолично понашање или изазивање нереда, 
свађе или туче у служби; 
5) поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с обзиром на 
пол, верско убеђење или националну припадност или кршење права која им по 
закону припадају; 
6) уживање опојних дрога или неовлашћено држање супстанци или препарата 
који су проглашени за опојне дроге; 
7) навођење другога на уживање опојне дроге или давање другоме опојне дроге 
да је ужива он или треће лице или омогућавање другоме да ужива опојну дрогу; 
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8) повреда стражарске, патролне или друге сличне службе; 
9) неоправдан изостанак с дужности или из службе најмање два радна дана 
узастопно или три радна дана са прекидима у периоду од 12 месеци; 
10) злоупотреба права из службе; 
11) незаконито располагање средствима; 
12) злоупотреба службеног положаја или прекорачење службеног овлашћења; 
13) незаконит рад или пропуштање радњи на које је лице у служби овлашћено 
ради спречавања незаконитости или штете; 
14) немаран однос према повереној имовини и присвајање или наношење 
штете војној или другој имовини у вези са обављањем службе; 
15) повреда војне или службене тајне или несавесно чување службених списа 
или података; 
15) ПОВРЕДА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА ИЛИ НЕСАВЕСНО ЧУВАЊЕ 
СЛУЖБЕНИХ СПИСА ИЛИ ПОДАТАКА; 
16) подношење лажног извештаја; 
17) давање нетачних података или докумената који су од утицаја на пријем у 
службу или напредовање; 
18) фалсификовање, прикривање или противправно уништење службене 
исправе, књиге или списа или употреба фалсификоване исправе; 
19) непредузимање прописаних мера за чување живота и здравља људи и 
исправности објеката и технике; 
20) додатни рад професионалног припадника Војске Србије мимо услова 
одређених законом; 
20) РАД УЗ НАКНАДУ ИЛИ НАГРАДУ ВАН ЈЕДИНИЦЕ, ОДНОСНО УСТАНОВЕ 
ИЛИ САМОСТАЛНО ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПРОТИВНО УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ЗАКОНОМ; 
21) преузимање дужности директора, заменика или помоћника директора у 
правном лицу без одобрења надлежног државног органа или повреда 
ограничења чланства у органима правног лица од стране професионалног 
припадника Војске Србије; 
22) оснивање привредног друштва, јавне службе и бављење предузетништвом 
од стране професионалног припадника Војске Србије; 
23) непреношење управљачких права у привредном субјекту на друго лице, 
недостављање података руководиоцу о лицу на које су пренета управљачка 
права или недостављање руководиоцу доказа о преносу управљачких права од 
стране професионалног припадника Војске Србије; 
24) примање поклона у вези с вршењем послова мимо одредаба закона, 
примање услуге или користи за себе или друго лице или коришћење службе 
ради утицања на остваривање сопствених права или права лица повезаних с 
припадником Војске Србије; 
25) непријављивање интереса који припадник Војске Србије или с њиме 
повезано лице може имати у вези са одлуком државног органа у чијем 
доношењу учествује; 
26) повреда начела непристрасности или политичке неутралности или 
изражавање и заступање политичких уверења у служби; 
27) штрајковање или учествовање у противправном синдикалном 
организовању, односно у противправним синдикалним активностима; 
28) непоступање по захтеву војног дисциплинског тужиоца или војног 
дисциплинског суда; 
28А) НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКТОРА ИНСПЕКТОРАТА ОДБРАНЕ 
ОДНОСНО ЛИЦА КОЈА СУ АКТОМ НАДЛЕЖНОГ СТАРЕШИНЕ ОВЛАШЋЕНА 
ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА; 

29) прикривање или непријављивање теже повреде дужности из службе, 
односно из радног односа; 



- 62 - 

30) лакша повреда дужности учињена у периоду од годину дана од повреде 
дужности утврђене правноснажним актом којим је изречена дисциплинска 
санкција; 
31) извршење кривичног дела против државних органа, службене дужности, 
човечности и других добара заштићених међународним правом или Војске 
Србије, утврђено правноснажном осуђујућом пресудом; 
32) свако поступање припадника Војске Србије, ван службе, које је противно 
прописима или добрим обичајима, а којим се наноси штета угледу припадника 
Војске Србије. 
32) СВАКО ДРУГО ПОСТУПАЊЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СЛУЖБИ 
КОЈЕ ЈЕ ПРОТИВНО ПРОПИСИМА И КОДЕКСУ ЧАСТИ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, А КОЈИМ СЕ НАНОСИ ШТЕТА УГЛЕДУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 
  

Члан 155. 
 
(1) Кадету војне академије ВОЈНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ могу се 
изрећи следеће дисциплинске мере: 
1) опомена; 
2) укор; 
3) забрана изласка из касарне или другог војног објекта у трајању до 15 дана; 
4) прекоредна служба у трајању до три смене; 
4а) забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту до 15 дана; 
5) искључење из војне академије. 
(2) Дисциплинска мера из става 1. тачка 5. овог члана повлачи и губитак чина. 

 
Члан 155а 

 
(1) При одлучивању о одговорности војника, војника у резерви, кадета војне 
академије ВОЈНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ученика војних школа и 
слушаоца школе за резервне официре због дела које се према одредбама 
Кривичног законика може расправити у дисциплинском поступку, као и при 
одлучивању о њиховој одговорности за прекршај када се у прекршајном 
поступку предмет уступи надлежном војном дисциплинском суду, учиниоцу 
(осим лица које у време извршења дела, односно прекршаја није навршило 18 
година живота) може се изрећи дисциплинска казна забрана удаљења из 
посебних просторија у војном објекту до 60 дана ако ниједна од дисциплинских 
мера предвиђених у чл. 154. и 155. овог закона не би одговарала тежини 
повреде или степену његове одговорности. 
(2) При одлучивању о одговорности професионалних војних лица због дела које 
се према одредбама Кривичног законика може расправити у дисциплинском 
поступку, као и при одлучивању о њиховој одговорности за прекршај када се у 
прекршајном поступку предмет уступи надлежном војном дисциплинском суду, 
учиниоцу се може изрећи дисциплинска казна забрана удаљења из посебних 
просторија у војном објекту до 60 дана ако ниједна од дисциплинских мера и 
казни предвиђених у члану 152. овог закона не би одговарала тежини повреде 
или степену његове одговорности. 

 
Члан 161. 

 
(1) 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. 
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(2) 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. 
(3) Првостепени војни дисциплински судови образују се у Војсци Србије са 
седиштем у Београду, Нишу и Новом Саду. 
(4) Првостепени војни дисциплински судови су надлежни за вођење 
дисциплинских поступака против професионалних војних лица распоређених 
ван Војске Србије, према месној надлежности. 

 
Члан 167. 

 
(1) Против првостепене одлуке донете у дисциплинском поступку може се 
поднети жалба, а против пресуде Вишег војног дисциплинског суда којом су 
професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне 
прописане чланом 152. став 2. тач. 3, 7. и 8, чланом 153. став 2. тачка 5, чланом 
154. 
став 2.  тачка 4.  и чланом 155а ЧЛАНОМ 152.  СТАВ 2.  ТАЧ.  2А),  5),  6)  И 7),  
ЧЛАНОМ 153. СТАВ 2. ТАЧКА 5), ЧЛАНОМ 154. СТАВ 1. ТАЧКА 5) И СТАВ 2. 
ТАЧКА 4) И ЧЛАНОМ 155А овог закона, може се водити управни спор. 
(2) Жалба задржава извршење дисциплинске санкције. 
 

Члан 170. 
 

(1) Председник Републике, на предлог министра одбране, правилом ближе 
уређује дисциплинску одговорност, дисциплински поступак, извршење 
дисциплинских санкција и ТРОШКОВЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ВОЂЕЊА 
ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА ПРЕД ВОЈНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ 
СУДОВИМА, месну надлежност, организацију, састав и рад војних 
дисциплинских судова и војних дисциплинских тужилаца, с тим да одредбе 
правила не могу бити у супротности са одредбама Законика о кривичном 
поступку. 
 

Члан 172. 
 

(1) О захтеву оштећеног лица да му Република Србија надокнади штету, 
одлучује надлежни суд. 
(2) Оштећено лице може да поднесе захтев за обештећење ван спора и јавном 
правобранилаштву  ВОЈНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ или другом надлежном 
органу. 
(3) Ако се у поступку из става 2. овог члана закључи вансудско поравнање, оно 
има карактер извршне исправе. 

 
Члан 197. 

 
(1) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Војсци 
Југославије ("Службени лист СРЈ", бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и 
"Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 44/05). 
(2) До доношења прописа о војној обавези, социјалном, здравственом и 
пензијском и инвалидском осигурању професионалних војних лица остају на 
снази следеће одредбе Закона о Војсци Југославије: одредбе о попуни 
резервног састава (чл. 26. и 27), одредбе о правима на продужено осигурање и 
на накнаду због престанка запослења (чл. 59. и 59а ), поглавље XV - 
Здравствено осигурање (чл. 211. до 239 ), поглавље XVI - Пензијско и 
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инвалидско осигурање (чл. 240. до 260. и од 262. до 278 ) и поглавље XVII - 
Војна обавеза (чл. 279. до 336 ) и поглавље XIX - Казнене одредбе (чл. 340. до 
345 ). 
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И З Ј А В А 
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа-Влада 
   
     Обрађивач- Министарство одбране 
  
2. Назив прописа 
 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
 
DRAFT LAW OF THE AMENDMENTS OF THE LOW ON ТHE 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), 
односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и трговинским 
питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране ("Службени гласник РС", број 83/08) (у даљем 
тексту: Прелазни споразум): 

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

садржину прописа 
/ 

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

/ 
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе 

Споразума и Прелазног споразума 
/ 

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

 
/ 

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

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ 
СРБИЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ.  
 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 

усклађености са њима 
/ 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

/ 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 

/ 
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г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
/ 

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

/ 
 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући 
секундарни извори права Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом 
случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим 
прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске 
уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева 
који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза 
из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе 
директиве). 

 
НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 

на српски језик? 
/ 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
/ 

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

/ 
 


