ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈНОЈ,
РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ
Члан 1.
У Закону о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”,
бр. 88/09 и 95/10), у члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе
имају обавезу да на територији своје надлежности за потребе извршавања
обавеза одбране обезбеде просторне и техничке услове за рад територијалних
органа, као и њихову заштиту и обезбеђење. ”
Члан 2.
У члану 10. став 5. мења се и гласи:
„Појединачни позив, осим позива за мобилизацију или за делимичну
мобилизацију ради провере спремности за извршење мобилизације, у оквиру
планираних вежби и контроле организовања припрема за одбрану, доставља се
војном обвезнику најкасније 30 дана пре дана одређеног за почетак обавезе
ради које је позван. ”
После става 5. додајe се став 6, који гласи:
„Ради планског и организованог позивања лица из резервног састава,
обвезника радне обавезе и власника ствари из пописа у ратном и ванредном
стању, територијални орган у миру организује курирски систем позивања. ”
Члан 3.
У члану 17. став 1. речи: „шест месеци” замењују се речима: „12 месеци”.
Члан 4.
У члану 19. став 1. после речи: „регрута” додају се речи: „или лица у
резервном саставу”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Изузетно од става 3. овог члана, оцену способности за вршење војне
службе регрутна комисија може дати војном обвезнику за кога је утврђено да
болује од неизлечиве болести или да има телесни инвалидитет без изгледа за
излечење на основу медицинске документације. ”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 5.
У члану 26. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, на служење војног рока не упућује се
регрут који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање у
земљи и иностранству, док траје школовање, а најкасније до краја јуна
календарске године у којој навршава 30 година. ”
Члан 6.
У члану 29. став 2. речи: „за кога се утврди да није извршио обавезе
прописане овим законом, па због тога” замењују се са речју: „који”.
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Члан 7.
У члану 36. став 2. речи: „Војске Србије” бришу се.
Члан 8.
Члан 38. брише се.
Члан 9.
Назив члана 47. и члан 47. бришу се.
Члан 10.
Члан 50. мења се и гласи:
„Члан 50.
Војни обвезници који имају распоред у Mинистарству унутрашњих
послова и Безбедносно–информативној агенцији не позивају се на војну вежбу
већ своје обавезе извршавају према Закону о полицији, односно Закону о
Безбедносно–информативној агенцији.”
Члан 11.
У члану 51. став 3. после речи: „цивилне обуке,” додају се речи:
„одазивањем позиву ради саопштавања, промене и укидања ратног распореда”.
Члан 12.
У члану 54. став 8. мења се и гласи:
„Припадници пасивне резерве који су одслужили војни рок са оружјем
позивају се на обучавање у току календарске године најдуже до 20 дана, а
припадници резервног састава који нису одслужили војни рок са оружјем
позивају се на оспособљавање за вршење војних обавеза у резервном саставу
у току календарске године најдуже до 25 дана”.
Члан 13.
У члану 60. став 1. речи: „цивилне заштите или државног органа” бришу
се.
Став 3. мења се и гласи:
„За мобилизацију и делимичну мобилизацију ради провере спремности
за извршење мобилизације, у оквиру планираних вежби и контроле
организовања припрема за одбрану, позивање војних обвезника врши се без
временског ограничења из ст. 1. и 2. овог члана. ”
Члан 14.
У члану 61. став 1. речи: „и прибави одобрење Министарства одбране”
замењују се речима: „ради добијања одобрења за боравак у иностранству. ”
У ставу 2. тачка 3. брише се.
У ставу 4. после речи: „краја” додаје се реч: „јуна”.
Члан 15.
Члан 65. мења се и гласи:
„Члан 65.
Сагласност за отпуст из држављанства Републике Србије неће се дати
војном обвезнику ако:
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1)

није извршио регрутну обавезу;

2)

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

3)

борави у иностранству без одобрења надлежних органа. ”
Члан 16.

У члану 66. став 3. речи: „лица у резервном саставу које је служење
војног рока регулисало у цивилној служби” замењују се речима: „у својству
нераспоређеног војног обвезника из резервног састава”.
Члан 17.
Назив члана 67. и члан 67. мењају се и гласе:
„Накнаде путних и других трошкова у вези са вршењем војне
обавезе
„Члан 67.
Регрут, односно лице у резервном саставу које је позвано у вези са
вршењем војне обавезе, односно обуке за одбрану земље има право на
накнаду трошкова за превоз средствима јавног саобраћаја од места
пребивалишта до места јављања за извршење војне обавезе, односно обуке,
као и за превоз од места вршења војне обавезе, односно обуке до места
пребивалишта.
Војнику на служењу војног рока припадају трошкови путовања приликом
коришћења редовног и наградног одсуства и отпуста, односно прекида служења
војног рока.
Војник на служењу војног рока, односно лице у резервном саставу има
право на накнаду трошкова превоза средствима јавног саобраћаја за
извршавање службених задатака у месту служења војног рока, односно у месту
вршења службе у резервном саставу односно обуке.
Војник на служењу војног рока, односно лице у резервном саставу има
право на накнаду трошкова за службено путовање на које је упућено за време
служења војног рока, односно вршења службе у резервном саставу односно
обуке.
Лице у резервном саставу има право на бесплатну исхрану и смештај за
време вршења службе у резервном саставу, односно обуке која траје дуже од
осам часова.
Износ и начин исплате накнада путних и других трошкова у вези са
вршењем војне обавезе, односно обуке прописује Влада на предлог министра
одбране. ”
Члан 18.
Додаје се назив члана 68. и члан 68. мења се и гласи:
„Накнаде за вршење службе у резервном саставу
„Члан 68.
Лицу у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је у вези са
вршењем службе у резервном саставу, односно на обуку, за време вршења те
обавезе припада накнада зараде у висини његове просечне зараде у
претходних 12 месеци пре позивања, у складу са општим актом или уговором о
раду, осим ако то посебним законом није другачије одређено.
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Лицу у резервном саставу које, у смислу закона којим се уређује
пензијско и инвалидско осигурање, самостално обавља делатност, за време
вршења службе у резервном саставу, односно обуке припада накнада у висини
основице од које плаћа допринос за обавезно социјално осигурање.
Лицу у резервном саставу које није осигурано по основу запослења или
обављања самосталне делатности, осигуранику пољопривреднику, као и лицу у
резервном саставу, које прима пензију или новчану накнаду због привремене
незапослености, за време вршења службе у резервном саставу, односно обуке
ради које је позвано, припада новчана накнада у износу који пропише Влада.
Лицу у резервном саставу из ст. 1. и 2. овог члана коме је накнада
утврђена према тим одредбама мања од накнаде из става 3. овог члана,
припада накнада у износу из става 3. овог члана.
Услове за остваривање права, износ и начин обрачуна и исплате
накнада за вршење службе у резервном саставу, односно обуке за одбрану
земље прописује Влада на предлог министра одбране.”
Члан 19.
Члан 69. мења се и гласи:
„Члан 69.
Припаднику активне резерве за време редовног годишњег обучавања и
оспособљавања припада накнада из члана 68. овог закона.
Припаднику активне резерве за време ангажовања на извршењу
припреме за мисије и задатке и за време ангажовања на извршењу мисија и
задатака припада плата, одређене накнаде трошкова и друга примања која се
према одредбама Закона о Војсци Србије утврђују за професионално војно
лице у радном односу на одређено време, истог чина и положаја, односно
дужности.
Припаднику активне резерве за време трајања уговора о служби у
активној резерви припада месечна новчана накнада.
Накнада из става 3. овог члана не припада за време када припадник
активне резерве остварује накнаду из става 1. овог члана, односно плату из
става 2. овог члана.
Накнаде трошкова и друга примања из става 2. овог члана, као и висину
накнаде из става 3. овог члана прописује министар одбране. ”
Члан 20.
После члана 71. додаје се члан 71а, који гласи:
„Члан 71а
Евиденција војних обвезника садржи:
1)

презиме, име једног родитеља и име;

2)

јединствени матични број грађана;

3)

пол;

4)

датум, место, општину и државу рођења;

5)

пребивалиште и адресу становања;

6)

школску спрему;
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7)

назив, адресу и матични број државног органа или правног лица код
кога је војни обвезник запослен;

8)

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

9)

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

10) податке о служењу војног рока и вршењу цивилне службе;
11) податке о ратном распореду, учешћу у рату, вежбама и мисијама;
12) податке о обучавању, оспособљавању и усавршавању за вршење
војне и цивилне службе;
13) податке о произвођењу, унапређењу и одликовању;
14) податке о боравку војног обвезника у иностранству.
Податке из евиденције војних обвезника користе органи из члана 71.
овог закона у штампаном и електронском облику помоћу информационог
система и чувају их 40 година након престанка војне обавезе. ”
Члан 21.
У члану 72. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Евиденцију о војном обвезнику који живи у иностранству и чији
родитељи и он немају пребивалиште на територији Републике Србије води
територијални орган надлежан на територији на којој се налази седиште
министарства надлежног за спољне послове. ”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 22.
У члану 73. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Евиденција из става 1. овог члана садржи:
1)

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

2)

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

3)

пребивалиште у Републици Србији пре одласка у иностранство;

4)

адресу боравка у иностранству;

5)

назив надлежног територијалног органа код којег се води у
евиденцији;

6)

решења надлежних органа о одобрењу боравка у иностранству. ”
Члан 23.

После члана 74. додаје се члан 74а, који гласи:
„Члан 74а
Надлежни територијални орган податке из евиденције војних обвезника
може давати органима из члана 74. овог закона под следећим условима:
1)

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

2)

ако су им ти подаци неопходни за извршавање послова из њихове
надлежности;
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3)

ако обезбеђују заштиту тих података. ”
Члан 24.

У члану 76. став 1. мења се и гласи:
„Регрут и лице у резервном саставу дужно је да у року од осам дана од
дана настале промене надлежном територијалном органу пријави:
1)

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

2)

губитак војне књижице. ”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Податке о којима се води службена евиденција у вези са регрутом и
лицем у резервном саставу, прибавља територијални орган по службеној
дужности. ”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 25.
После члана 79. додају се назив члана и члан 79а, који гласи:
„Обучавање грађана
„Члан 79а
Поред војних обвезника који су регулисали служење војног рока и имају
распоред у резервном саставу, образовање, васпитање и стицање практичних
знања и вештина за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног
стања врши се и за следеће категорије грађана:
1)

ученике основних и средњих школа;

2)

лица која нису одслужила војни рок;

3)

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

4)

лица у резервном саставу која су извршила цивилну службу;

5)

жене (војни обвезници и које нису војни обвезници).

Категорије грађана које ће за потребе одбране земље обучавати
Министарство одбране су:
1)

лица у резервном саставу која нису одслужила војни рок;

2)

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

3)

жене војни обвезници.

Обучавање за потребе одбране земље осталих категорија грађана из
става 1. овог члана вршиће субјекти система одбране у сарадњи са
Министарством одбране. ”
Члан 26.
У члану 83. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Извршавање радне обавезе обезбеђује Министарство одбране преко
територијалних органа у складу са законом и одлукама надлежних органа које
се односе на рад у ванредном и ратном стању. ”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
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Члан 27.
После члана 83. додаје се члан 83а, који гласи:
„Члан 83а
Надлежни територијални орган, након добијања сагласности од
претпостављеног органа, обвезнику радне обавезе који је Планом попуне
одређен да радну обавезу извршава у другом субјекту одбране, обвезнику
радне обавезе који се води у евиденцији других органа и организација, као и
обвезнику радне обвезе који је распоређен у јединице радне обавезе, доставља
позив ради саопштавања ратног распореда, обуке или контроле јединица радне
обавезе, најкасније 30 дана пре дана одређеног за почетак обавезе ради које је
позван.
За мобилизацију и делимичну мобилизацију, ради провере спремности
за извршење мобилизације, у оквиру планираних вежби и контроле
организовања припрема за одбрану, позивање обвезника радне обавезе врши
се без временског ограничења из става 1. овог члана. ”
Члан 28.
У члану 86. став 2. мења се и гласи:
„Обвезник радне обавезе, у смислу става 1. овог члана, распоређује се у
складу са Планом попуне донетим од стране Министарства одбране и
територијалног органа. ”
Члан 29.
Члан 88. мења се и гласи:
„Члан 88.
Министарство одбране и територијални органи воде евиденције о
обвезницима радне обавезе који имају одређен ратни распоред у државним
органима и правним лицима.
Државни органи и правна лица дужни су да на захтев органа из става 1.
овог члана доставе своја акта о ратној организацији и систематизацији и дају
потребне податке за евиденцију о обвезницима радне обавезе.
Евиденција обвезника радне обавезе садржи назив дужности по ратној
организацији и систематизацији радног места, име, име једног родитеља,
презиме, јединствен матични број грађана, датум и место рођења, школску
спрему, пребивалиште и адресу становања.
Податке из евиденције обвезника радне обавезе користе органи из става
1. овог члана у штампаном и електронском облику помоћу информационог
система и чувају их у складу са прописима којима се уређују рокови чувања у
Министарству одбране.
Начин вођења евиденције обвезника радне обавезе и начин
достављања података из евиденције о обвезницима радне обавезе прописује
министар одбране. ”
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Члан 30.
Члан 89. мења се и гласи:
„Члан 89.
Од обвезника радне обавезе који немају одређен ратни распоред,
територијални орган образује јединице радне обавезе за извођење неодложних
радова за потребе одбране, Војске Србије, цивилне заштите и за извршавање
задатака у територијалним органима у ратном и ванредном стању.
Евиденција обвезника радне обавезе који је распоређен у јединицу
радне обавезе коју води територијални орган садржи име, име једног
родитеља, презиме, јединствен матични број грађана, датум и место рођења,
школску спрему, пребивалиште и адресу становања. ”
Члан 31.
У члану 91. став 2. мења се и гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, обвезници радне обавезе распоређени
у јединице радне обавезе могу се у миру позивати ради обучавања,
увежбавања и провере оспособљености за извршавање задатака у ванредном
и ратном стању. ”
У ставу 3. после речи: „министар одбране” додају се речи: „или лице које
он овласти. ”
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Захтев за позивање обвезника радне обавезе из става 2. овог члана
субјекат система одбране доставља надлежном територијалном органу
најкасније 60 дана пре дана предвиђеног за јављање на активност за коју се
позива. ”
Члан 32.
У члану 93. реч: „расформиране” замењује се са речју: „дезангажоване”.
Члан 33.
У члану 99. став 2. мења се и гласи:
„Другим потребама одбране земље, у смислу одредаба овог закона,
сматрају се потребе државних органа, органа државне управе, великих
техничких система значајних за одбрану, цивилне заштите, органа аутономних
покрајина, органа јединица локалне самоуправе и привредних друштава, других
правних лица и предузетника који су актом одређени да приоритетно
производе, снабдевају производима или пружају услуге од посебног значаја за
одбрану земље. ”
Члан 34.
У члану 104. став 1. мења се и гласи:
„Ради организованог и правилног извршавања материјалне обавезе
Министарство одбране и територијални органи воде евиденције о власницима
ствари из пописа и стварима из пописа. ”
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Евиденција о власницима ствари из пописа садржи име, име једног
родитеља, презиме, јединствен матични број грађана, датум и место рођења,
школску спрему, податке о ратном распореду, пребивалиште и адресу
становања власника ствари. Податке из евиденције о власницима ствари из
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пописа користе органи из става 1. овог члана у штампаном и електронском
облику помоћу информационог система, са обавезом чувања до престанка
материјалне обавезе. ”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 35.
Члан 109. мења се и гласи:
„Члан 109.
Ствари пописане за потребе одбране земље распоређују се Планом
попуне према одређеном ратном распореду за потребе корисника ствари, у
складу са прописима о критеријумима за распоређивање грађана и
материјалних средстава за потребе одбране и попуне Војске Србије.
Корисницима ствари, Планом попуне распоређују се ствари других
власника из евиденције територијалних органа које представљају разлику
између ствари из сопствених капацитета и ствари које их следују по ратној
организацији и систематизацији.
Територијални органи позивају власнике ствари ради увођења у
евиденцију, саопштавања, промене и укидања распореда и прегледа ствари из
пописа, најкасније 30 дана пре дана одређеног за почетак обавезе ради које је
позван.
За мобилизацију и делимичну мобилизацију ради провере спремности за
извршење мобилизације, у оквиру планираних вежби и контроле организовања
припрема за одбрану, позивање власника ствари врши се без временског
ограничења из става. 3. овог члана.
Власници ствари
територијалног органа”.

дужни

су

да

се

одазову

позиву

надлежног

Члан 36.
Члан 111. мења се и гласи:
„Члан 111.
Ствари за потребе одбране преузима корисник ствари којем су на основу
донетог Плана попуне Министарства одбране и територијалног органа ствари
распоређене. ”
Члан 37.
После члана 125. додаје се члан 125а који гласи:
„Члан 125а
Одредбе овог закона о извршењу војне, радне и материјалне обавезе
једнако се односе на жене и мушкарце, осим одредаба члана 4. ст. 2, 5. и 8,
члана 13, члана 15, члана 33. и члана 64. став 2, које се односе на мушкарце. ”
Члан 38.
Члан 126. мења се и гласи:
„Члан 126.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или казном затвора до 60
дана казниће се за прекршај регрут и лице у резервном саставу ако се,
супротно овом закону, без оправданог разлога не одазове позиву
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територијалног органа у вези са вршењем војне обавезе (чл. 10, 11. и 51. овог
закона) у време и на место који су назначени у појединачном позиву, као и ако
се не јави надлежном територијалном органу ради добијања одобрења за
боравак у иностранству дуже од шест месеци (члан 61. овог закона).”
Члан 39.
У члану 128. став 1. речи: „од 35.000 до 350.000 динара” замењују се
речима: „од 70.000 до 700.000 динара”.
У ставу 2. речи: „од 10.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од
20.000 до 100.000 динара”.
Члан 40.
У члану 130. став 1. речи: „од 40.000 до 400.000 динара” замењују се
речима: „од 50.000 до 500.000 динара”.
Члан 41.
У члану 132. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) ако се не одазове на позив територијалног органа ради увођења у
евиденцију, саопштавања распореда, промене и укидања распореда и прегледа
ствари из пописа (члан 109. овог закона); ”.
Члан 42.
У члану 134. став 1. речи: „од 50.000 до 250.000 динара” замењују се
речима: „од 100.000 до 500.000 динара”.
У ставу 2. речи: „од 20.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од
40.000 до 100.000 динара”.
У ставу 3. речи: „од 20.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од
40.000 до 100.000 динара”.
Члан 43.
У члану 140. став 2. брише се.
Члан 44.
Прописи донети за извршавање овог закона ускладиће се са одредбама
овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 45.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1.
тачка 4. Устава Републике Србије којом је утврђено да Република Србија
уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлог за доношење овог закона је да се обезбеди правни оквир за
организовање и спровођење војне, радне и материјалне обавезе у јасно
подељеним надлежностима и одговорностима између организационе јединице
Министарства одбране надлежне за послове војне, радне и материјалне
обавезе и њој потчињених територијалних органа преко којих Министарство
одбране обезбеђује и спроводи остваривање војне обавезе, као и
обезбеђивање правног оквира за обучавање одређене категорије грађана за
одбрану земље.
За осам година од како је донет Закон о војној, радној и материјалној обавези, а
на бази досадашњег искуства, указала се потреба за изменaма и допунама
Закона, са жељом да се прецизније дефинишу поједине одредбе које ће
учинити јаснију а самим тим и ефикаснију и прецизнију примену овог закона.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Чланом 1. којим је измењен став 2. члана 6. Закона прописује се правни основ
да други државни органи обезбеде простор и техничке услове за рад
територијалних органа и преузму њихово обезбеђење (документа са ознаком
државна тајна и др. подаци чије отицање би имало несагледиве последице по
безбедност државе).
Чланом 2. којим се мења став 5. члана 10. Закона врши се усклађивање
термина са одредбама члана 97. став 2. Закона о одбрани.
Додавањем става 6. обезбеђује се правни основ за формирање курирскопозиварског система, односно курирско-позиварске јединице, као привременог
састава, која се образује од обвезника радне обавезе којима није одређен
ратни распоред, а за потребе позивања резервног састава обвезника радне
обавезе и власника ствари из пописа.
У члану 3. замењивањем речи шест са бројем 12 у ставу 1. члана 17. омогућава
се регруту да се упути у више упутних рокова у току дванаест месеци без
поновног лекарског прегледа, чиме се поштује принцип економичности.
Чланом 4. допуњен је члан 19. Закона чиме је законом регулисано да регрутна
комисија оцењује способност за вршење војне службе, поред регрута, и лица у
резервном саставу.
Додатим ставом 4. створен је правни основ да оцену способности за вршење
војне службе регрутна комисија може дати војном обвезнику за кога је утврђено
да болује од неизлечиве болести или да има телесни инвалидитет без изгледа
за излечење, на основу медицинске документације из разлога што због природе
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здравственог стања није у могућности да се одазове за вршење лекарских и
других прегледа и психолошких испитивања у овлашћеној здравственој
установи.
У члану 5. додатим ставом у члану 26. Закона извршено је усаглашавање са
важећим чланом 41. став 1. тачка 5. закона.
Одредбом члана 6. којом су замењене речи у ставу 2. члана 29. Закона
извршено је усаглашавање са додатим ставом 3. члана 26. Закона. Заменом
речи у ставу 2. члана 29. извршене су техничке исправке у тексту.
Чланом 7. у члану 36. Закона извршено је усаглашавање са термином
„резервни састав“ из већ важећег члана 48. Закона, а који представља шири
појам од резервног састава Војске Србије.
Чланом 8. брисан је члан 38. Закона из разлога што су одредбе из овог члана
уређене одредбама чл. 145. до 170. Закона о Војсци Србије .
Чланом 9. брисан је поднаслов после члана 46. и члан 47. Закона из разлога
што је одредбом члана 91. Закона о Војсци Србије већ прописано да војнику на
служењу војног рока припадају новчана примања и друге накнаде које одреди
министар и из тога разлога није неопходно да се ова принадлежност регулише
овим Законом.
Чланом 10. измењен је члан 50. из разлога што се, на основу предложених
безбедносних аспекта у циљу изналажења адекватних решења у овој области,
попуна у Агенцији врши на исти начин као и попуна у Министарству унутрашњих
послова.
Чланом 11. измењен је став 3. члана 51. Закона чиме је регулисано да се војна
обавеза у резервном саставу извршава и реализацијом војних дужности као
што су одазивање позиву ради саопштавања, промене и укидања ратног
распореда, а које утичу на укупан квалитет реализације послова војне обавезе.
Чланом 12. извршена је измена става 8. члана 54. Закона из разлога што се
основна обука војника у рату изводи према важећем Програму обуке војника на
добровољном служењу војног рока и траје 180 часова, уз дневно оптерећење
10 часова (осам часова пре подне и два часа после подне), укључујући и
ванрадне дане (осим недеље), што укупно износи 20 радних дана.
За припаднике резервног састава који нису одслужили војни рок са оружјем
време од 25 дана представља временски период у коме могу да стекну вештине
и способности неопходне за обављање војничке дужности
Чланом 13. измењен је став 1. члана 60. Закона из разлога што државни органи
не формирају јединице цивилне заштите и став 3. чиме су термини усклађени
са терминима из члана 97. Закона о одбрани.
Чланом 14.
- измењен је став 1. члана 61. чиме је законска одредба усаглашена са
надлежношћу територијалног органа код којег се војни обвезник води у
евиденцији (решавање статусног питања војног обвезника).
- брисањем тачке 3. измењен је став 2. члана 61, из разлога што лица која су
под истрагом, или је покренут прекршајни или кривични поступак, за дела
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против уставног уређења и безбедности Републике Србије, државних органа и
Војске Србије прописаних Кривичним закоником, сходно одредбама Законика о
кривичном поступку и Законом о прекршајима, не могу боравити у
иностранатву, због мера које предузима јавни тужилац и судија за прекршаје.
- изменом става 4. омогућено је да се регрут до краја календарске године у којој
навршава 30 година упути на служење војног рока.
У члану 15. изменом члана 65. Закона усаглашен је правни основ за давање
сагласности за отпуст из држављанства Републике Србије са одредбама
прописа који регулише отпуст лица из држављанства Републике Србије.
У члану 16. заменом предметних речи у ставу 3. члана 66. Закона извршена је
због тога што се превођењем у резервни састав у својству лица у резервном
саставу које је служење војног рока регулисало у цивилној служби, лицу уписује
обавеза коју није извршило чиме се ствара непрецизна евиденција о лицима
која су стварно регулисала служење војног рока у цивилној служби као и
њихово неадекватно распоређивање у цивилну заштиту. Заменом предметних
речи, регрут двојни држављанин који није регулисао обавезу служења војног
рока ни у једној од држава чији је држављанин и навршио је 27 година, а стално
живи у иностранству, преводи се у резервни састав у складу са чланом 48. ст.1.
тачка 3. важећег Закона о војној, радној и материјалној обавези.
У члану 17. изменом члана 67. Закона и додавањем нових ставова створен је
правни основ за регулисање накнаде путних и других трошкова у вези са
вршењем војне обавезе и обавезе обучавања за одбрану земље.
Додавањем ставова у овом члану законом су регулисане конкретене накнаде
војнику на служењу војног рока, односно лицу у резервном саставу позваном у
вези са вршењем војне обавезе као и грађанину категорије нераспоређеног
војног обвезника из резервног састава позваном у вези са обучавањем за
одбрану земље.
У члану 18. мењањем члана 68. извршено је усаглашавање са одредбама
прописа који регулише права, обавезе и одговорности из радног односа,
односно по основу рада, права из пензијског и инвалидског осигурања као и
обавезе у складу са Законом о порезу на доходак грађана.
Чланом 19. члан 69. мења се из разлога што се предложеним материјалним
решењима јасно прописују новчане принадлежности припадника активне
резерве за време вршења службе у резервном саставу по уговору.
Чланом 20. додат је члан 71а. из следећих разлога: Устав Републике Србије у
члану 42. јемчи заштиту података о личности. Ставом 2. истог члана одређено
је да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности
уређује законом. Минимум питања која морају бити уређена законом су: сврха
обраде података о личности; врста података о личности; начин коришћења
података о личности и врста корисника којима ће подаци бити доступни, као и
рокови чувања података.
Додатом одредбом законски се регулише обрада података о личности као што
су сврха обраде, врста података који се обрађују, начин коришћења тих
података и рокови чувања.
Приликом прикупљања и обраде података о личности и вођења евиденције о
прикупљеним подацима војних обвезника, Министарство одбране и
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територијални орган у обавези су да поступају у складу са одредбама Закона
о заштити података о личности, а што се додатном одредбом врши.
Члан 21. додавањем новог става у члану 72. Закона, законски се регулише
вођење војне евиденције категорије држављана Републике Србије чији
родитељи и он на територији Републике Србије немају адресу становања
пријављену Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Чланом 22. којим је додат став у члану 73. Закона намера законодавца је да се
одреди који се подаци могу прикупљати и обрађивати јер територијални орган
води евиденцију података о војним обвезницима који бораве у иностранству, на
основу података прикупљених од дипломатско-конзуларних представништва
или су подаци прикупљени непосредно од војних обвезника.
У члану 23. додавање члана 74а. извршено је из разлога што је обезбеђење
података о личности један од кључних елемената заштите података о личности.
У предложеном члану законодавац жели да истакне које су законске обавезе
које мора испоштовати руковалац евиденције војних обвезника.
Руковалац и обрађивач дужни су да предузму техничке, кадровске и
организационе мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и
поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка,
уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге
злоупотребе, као и да утврде обавезу лица која су запослена на обради да
чувају тајност података.
Чланом 24. мења члан 76. Закона из разлога усаглашавања са одредбама
члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку, као и заштите нарочито
осетљивих података о личности (подаци о здрављу).
Члан 25. додатим чланом 79а. дефинишу се категорије грађана које се
обучавају за потребе одбране земље као право и дужност свих грађана
Републике Србије. Обуку грађана вршиће сви државни органи и органи државне
управе. Катагорије су дефинисане на основу усклађених ставова на
интерресорном састанку и округлим столовима са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја, Министарством унутрашњих послова,
Министарством државне управе и локалне самоуправе, Црвеним крстом
Србије, Факултетом безбедности, Криминалистичко-полицијском академијом,
Савезом организација резервних војних старешина Србије и ОЈ МО и ВС.
Дефинисане су категорије грађана које ће за потребе одбране земље
обучавати Министартво одбране и категорије грађана које ће обучавати
субјекти система одбране у сарадњи са Министарством одбране.
Чланом 26. којим је додат став у члану 83. Закона, сада ставља радну обавезу
у правне оквире из разлога што није била у функционалној надлежности
територијалних органа МО и Управе за обавезе одбране, када је донесен Закон
(била у надлежности Управе за ванредне ситуације МО и подручних органа
Министарства обране).
Члан 27. додатим чланом 83а. регулише се надлежност и време позивања
обвезника радне обавезе и за мобилизацију и делимичну мобилизацију ради
провере спремности за извршавање мобилизације.
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Члан 28. изменама у члану 86. Закона прецизније дефинише надлежности за
доношење планова попуне по основу радне обавезе.
Чланом 29. извршене су измене члана 88. Закона из следећих разлога: Устав
Републике Србије у члану 42. јемчи заштиту података о личности. Ставом 2.
истог члана одређено је да се прикупљање, држање, обрада и коришћење
података о личности уређује у складу са законом којим се уређује заштита
података о личности и законом којим се уређује тајност података.
Минимум питања која морају бити уређена законом су: сврха обраде података о
личности; врста података о личности; начин коришћења података о личности и
врста корисника којима ће подаци бити доступни и рокови чувања података.
Ставом 5. прописан je правни основ за доношење подзаконског прописа којим
се одређује начин и поступак вођења евиденције обвезника радне обавезе као
и начин достављања података из евиденције о обвезницима радне обавезе.
Чланом 30. извршена је измена члана 89. Закона ради стварања правног
оквира за формирање јединица радне обавезе за извршење задатака
територијалних органа који се односе на позивање војних обвезника путем
курирско позиварског система, за измештање територијалних органа на
резервне ратне локације и утврђивање способности за војну службу у ратном
стању формирањем лекарских екипа.
У члану 31. изменама и допунама члана 91. Закона прецизирани су разлози
позивања јединица радне обавезе у миру, обезбеђен је бржи поступак
доношења одлуке министра одбране о позивању јединица радне обавезе и
утврђује се обавеза субјекта система одбране за достављање захтева за
позивање територијалном органу.
У члану 32. извршена је замена речи у члану 93. Закона из разлога што израз
„расформиране“ означава и укидање јединице радне обавезе, док са изразом
„дезангажоване“ закон омогућава, по потреби поновно ангажовање исте
јединице радне обавезе.
У члану 33. којим је извршена измена става 2. члана 99. Закона наведени су сви
субјекти, за чије потребе се материјална обавеза извршава.
Чланом 34. извршене су измене и допуне члана 104. Закона из следећих
разлога: Устав Републике Србије у члану 42. јемчи заштиту података о
личности.
Ставом 2. истог члана одређено је да се прикупљање, држање, обрада и
коришћење података о личности уређује законом. Минимум питања која морају
бити уређена законом су: сврха обраде података о личности; врста података о
личности; начин коришћења података о личности и врста корисника којима ће
подаци бити доступни и рокови чувања података.
У члану 35. извршена је измена члана 109. Закона којом је дефинисано да се
ствари из пописа распоређују планом попуне, за потребе корисника ствари.
Прецизно се уређује да власник не може попуњавати стварима у сопственој
својини, већ се попуњава разликом између ствари које их следују по ратној
организацији и систематизацији односно које их следују за извршење добијеног
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задатка и ствари из сопствених капацитета. Корисницима се распоређују ствари
других власника из евиденције територијалних органа
Ставовима 3, 4. и 5. утврђује се обавеза власника ствари да се одазове позиву
територијалног органа ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда и
прегледа ствари и омогућава се предузимање мера против власника ствари
који не извршaвају законску обавезу по питању материјалне обавезе
Чланом 36. измењен је члан 111. Закона из разлога прецизнијег дефинисања
надлежности за доношење Планова попуне по основу материјалне обавезе.
Чланом 37. додат је члан 125а. из разлога усаглашавања са принципима
равноправности полова.
Одредбама чланова 38, 39, 40. и 42. Закона којим су извршене измене чланова
126, 128, 130. и 134. извршено је усаглашавање казнених одредби закона са
Законом о прекршајима.
Извршеном изменом члана 126. прописује се прекршајна одговорност за
неизвршавање обавеза прописаних у чл. 10, 11, 51. и 61. овог закона.
Чланом 41. којим је извршена допуна члана 132. Закона прописује се
прекршајна одговорност за неизвршавање обавезе прописане у члану 109. овог
закона.
Чланом 43. брисан је став 2. члана 140. Закона из разлога што је обављање
послова надзора од стране Инспектората одбране регулисано другим
прописима.
Чланом 44. дефинисан је рок за доношење прописа за извршење овог закона.
Члан 45. представља завршну одредбу, којом је утврђен рок ступања на снагу
овог закона.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА
Средства потребна за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17), Раздео
19 – Министарство одбране, Глава 19.0 – Министарство одбране, Програм 1703
– Операције и функционисање МО и ВС, Функција 210 - Војна одбрана,
Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС, Економска
класификација 42 – Коришћење услуга и роба
Средства за 2019. и 2020. годину ће се планирати у оквиру лимита које
Министарство финансија утврди за Министарство одбране за 2019. и 2020.
годину.
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 20/12пречишћен текст), из разлога што би недоношење закона у овом поступку могло
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да проузрокује штетне последице по безбедност земље и рад органа и
организација у извршавању послова војне, радне и материјалне обавезе.
Такође, доношењем овог закона по хитном поступку извршиће се
усаглашавање са одредбама Предлога закона о изменама и допунама Закона о
одбрани, који је у скупштинској процедури, а којима се регулише обучавање
грађана за одбрану земље.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 6.
Министарство одбране усклађује спровођење војне обавезе са
остваривањем других права и дужности у области одбране и води јединствену
евиденцију војних обвезника.
Органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе
имају обавезу да на територији своје надлежности, за потребе извршавања
војне обавезе обезбеде просторне и техничке услове за рад територијалних
органа у складу са овим законом и средствима обезбеђеним у буџету за те
намене.
ОРГАНИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ИМАЈУ
ОБАВЕЗУ
ДА
НА
ТЕРИТОРИЈИ
СВОЈЕ
НАДЛЕЖНОСТИ, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА ОДБРАНЕ
ОБЕЗБЕДЕ ПРОСТОРНЕ И ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА РАД ТЕРИТОРИЈАЛНИХ
ОРГАНА КАО И ЊИХОВУ ЗАШТИТУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ.
Члан 10.
Војног обвезника ради вршења војне обавезе позива територијални
орган.
Војни обвезник се позива ради вршења војне обавезе општим и
појединачним позивом.
Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни.
Регрут, односно лице у резервном саставу, кога територијални орган
позове у вези са вршењем војне обавезе дужан је да се јави на место и у време
који су наведени у општем или појединачном позиву и да са собом понесе
ствари и исправе које су одређене у позиву.
Појединачни позив, осим позива за мобилизацију или за вежбу
мобилизацијске готовости, доставља се војном обвезнику најкасније 30 дана
пре дана одређеног за почетак обавезе ради које је позван.
ПОЈЕДИНАЧНИ ПОЗИВ, ОСИМ ПОЗИВА ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ ИЛИ
ДЕЛИМИЧНУ МОБИЛИЗАЦИЈУ РАДИ ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ
ИЗВРШЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ, У ОКВИРУ ПЛАНИРАНИХ ВЕЖБИ
КОНТРОЛЕ ОРГАНИЗОВАЊА ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ, ДОСТАВЉА
ВОЈНОМ ОБВЕЗНИКУ НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ДАНА ОДРЕЂЕНОГ
ПОЧЕТАК ОБАВЕЗЕ РАДИ КОЈЕ ЈЕ ПОЗВАН.

ЗА
ЗА
И
СЕ
ЗА

РАДИ ПЛАНСКОГ, ОРГАНИЗОВАНОГ ПОЗИВАЊА ЛИЦА ИЗ
РЕЗЕРВНОГ САСТАВА, ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И ВЛАСНИКА СТВАРИ
ИЗ ПОПИСА У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, У МИРУ ОРГАНИЗУЈЕ СЕ
КУРИРСКИ СИСТЕМ ПОЗИВАЊА.
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Члан 17.
Лекарски и други прегледи и психолошка испитивања ради утврђивања
оцене способности за војну службу и регрутовање врше се најкасније шест
месеци 12 МЕСЕЦИ пре упућивања на служење војног рока, а најраније у
календарској години у којој регрут навршава 19 година.
Регрути који се упућују у посебне јединице Војске Србије и кандидати за
резервне официре подлежу безбедносној провери.
Прописе по којима се врши безбедносна провера регрута доноси
министар одбране.
Члан 19.
Регрутна комисија оцењује способност регрута ИЛИ ЛИЦА У
РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ за вршење војне службе, одређује род, односно службу
на основу стечених квалификација, знања, вештина и налаза претходно
извршених лекарских и других прегледа, као и лекарског прегледа приликом
регрутовања.
Оцена регрутне комисије може бити:
1) способан за војну службу;
2) привремено неспособан за војну службу;
3) неспособан за војну службу.
Оцена способности за војну службу може се дати само на основу
извршених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања у
овлашћеној здравственој установи.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ОЦЕНУ СПОСОБНОСТИ ЗА
ВРШЕЊЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ РЕГРУТНА КОМИСИЈА МОЖЕ ДАТИ ВОЈНОМ
ОБВЕЗНИКУ ЗА КОГА ЈЕ УТВРЂЕНО ДА БОЛУЈЕ ОД НЕИЗЛЕЧИВЕ БОЛЕСТИ
ИЛИ ДА ИМА ТЕЛЕСНИ ИНВАЛИДИТЕТ БЕЗ ИЗГЛЕДА ЗА ИЗЛЕЧЕЊЕ НА
ОСНОВУ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
Род, односно службу одређену на регрутовању, регрутна комисија може
изменити због потреба попуне Војске Србије, промене здравствене способности
регрута, накнадно стечених квалификација или промене занимања и стицања
знања значајних за Војску Србије.
Члан 26.
Регрут који је уписан на факултет, односно другу високу школу или
струковне студије упућује се на служење војног рока када заврши факултет,
односно другу високу школу или струковне студије, али најкасније до краја
септембра календарске године у којој навршава 27 година.
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Регрут из става 1. овог члана дужан је да до краја новембра текуће
године територијалном органу достави доказ да је уписан на факултет односно
другу високу школу или струковне студије за сваку школску годину.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НА СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА
НЕ УПУЋУЈЕ СЕ РЕГРУТ КОЈИ ЈЕ ПРИМЉЕН НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЛИ
ПОСЛЕДИПЛОМСКО УСАВРШАВАЊЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, ДОК
ТРАЈЕ ШКОЛОВАЊЕ, А НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ЈУНА КАЛЕНДАРСКЕ
ГОДИНЕ У КОЈОЈ НАВРШАВА 30 ГОДИНА.
Члан 29.
Регрут може бити упућен на служење војног рока до краја календарске
године у којој навршава 27 година.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, регрут за кога се утврди да
није извршио обавезе прописане овим законом, па због тога КОЈИ није био
упућен на служење војног рока до краја календарске године у којој навршава 27
година, упућује се на служење војног рока најкасније до краја календарске
године у којој навршава 30 година, о чему решење доноси територијални орган.
Члан 36.
Војник који одслужи војни рок отпушта се из Војске Србије и постаје лице
у резервном саставу, а под условима прописаним законом може постати и
резервни подофицир, односно резервни официр.
Војни обвезник који је ослобођен служења војног рока под условима
прописаним законом, преводи се у резервни састав Војске Србије према својој
школској спреми и радном искуству.
Члан 38.
Војницима на служењу војног рока може се изрећи дисциплинска мера
забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту у трајању до 15 дана
за поступање које је противно обавези вршења војне дужности установљеној
законом, Правилом службе и другим прописима, наређењима и другим актима
надлежних старешина која се тичу службе.
Повреде војне дисциплине за које се изриче мера забрана удаљења из
посебних просторија у војном објекту, као и поступак за изрицање дисциплинске
мере, својим актом ближе уређује председник Републике, на предлог министра
одбране.
Посебна права по основу служења војног рока са оружјем
Члан 47.
Војнику који војни рок служи са оружјем, у складу са овим законом, обезбеђује
се додатак на новчана примања из члана 91. Закона о Војсци Србије.
Висину додатка одређује министар
Генералштаба Војске Србије.

одбране,

на

предлог

начелника
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Члан 50.
Војни обвезници који су одслужили војни рок , а имају распоред у у
Министарству унутрашњих послова не позивају се на војну вежбу већ своје
обавезе извршавају према Закону о полицији.
ВОЈНИ ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ РАСПОРЕД У MИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНОЈ АГЕНЦИЈИ
НЕ ПОЗИВАЈУ СЕ НА ВОЈНУ ВЕЖБУ ВЕЋ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШАВАЈУ
ПРЕМА ЗАКОНУ О ПОЛИЦИЈИ ОДНОСНО ЗАКОНУ О БЕЗБЕДНОСНОИНФОРМАТИВНОЈ АГЕНЦИЈИ.“
Члан 51.
Лица у резервном саставу могу бити позивана на војне вежбе и вежбе
цивилне заштите.
Лице у резервном саставу може бити позвано на вежбу највише до 90
дана у току једне године.
Војна обавеза у резервном саставу се извршава и учешћем војних
обвезника на вежбама, курсевима и другим облицима војне и цивилне обуке,
ОДАЗИВАЊЕМ ПОЗИВУ РАДИ САОПШТАВАЊА, ПРОМЕНЕ И УКИДАЊА
РАТНОГ РАСПОРЕДА и извршавањем других дужности прописаних овим
законом и другим законима, а у случају ванредног или ратног стања ступањем у
Војску Србије, ангажовањем у цивилној заштити, извршавањем одређених
војних дужности и послова у другим снагама одбране.
Изузетно, председник Републике за време ванредног или ратног стања
може наредити да се позову на вежбу лица:
1) у резервном саставу која су завршила вежбу у трајању прописаном
одредбом става 2. овог члана;
2) у резервном саставу која су навршила године живота из члана 49. ст.
1. и 2. овог закона.
Члан 54.
Активна резерва представља обучени резервни састав Војске Србије
који се ангажује за попуну јединица Војске Србије и Министарства одбране,
ради извршавања задатака у одређеном временском периоду и чија су права и
дужности регулисана законом и закљученим уговором.
Лица из активне резерве имају ратни распоред у командама, јединицама
и установама Војске Србије и Министарству одбране са којима су склопили
уговор о ангажовању у својству припадника активне резерве.
Припадници активне резерве се ангажују на задацима одржавања
оперативне и функционалне способности, обучавања, ангажовања у мисијама и
на другим задацима, у складу са закљученим уговором. Планским и
интензивнијим обучавањем и кондицирањем припадника активне резерве
обезбеђује се виши степен оспособљености у односу на лица из пасивне
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резерве, ради попуне команди, јединица и установа Војске Србије којима је
одређен виши степен оперативне и функционалне способности.
Припадници активне резерве се позивају у току календарске године на
редовно обучавање до 45 дана, на извршење припреме за мисије и задатке до
три месеца и у мисије до шест месеци.
Пасивну резерву чине припадници резервног састава, који имају ратни
распоред у командама, јединицама и установама Војске Србије, Министарству
одбране, државним органима, цивилној заштити и другим снагама одбране.
Припадници пасивне резерве се распоређују начелно по територијалном
принципу.
Припадници пасивне резерве се ангажују и за извршавање задатака
пружања помоћи становништву и спасавању материјалних добара услед
природних катастрофа и других несрећа.
Припадници пасивне резерве позивају се на обучавање у току
календарске године до 15 дана.
ПРИПАДНИЦИ ПАСИВНЕ РЕЗЕРВЕ КОЈИ СУ ОДСЛУЖИЛИ ВОЈНИ РОК
СА ОРУЖЈЕМ ПОЗИВАЈУ СЕ НА ОБУЧАВАЊЕ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ
ГОДИНЕ НАЈДУЖЕ ДО 20 ДАНА, А ПРИПАДНИЦИ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА
КОЈИ НИСУ ОДСЛУЖИЛИ ВОЈНИ РОК СА ОРУЖЈЕМ ПОЗИВАЈУ СЕ НА
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ВОЈНИХ ОБАВЕЗА У РЕЗЕРВНОМ
САСТАВУ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ НАЈДУЖЕ ДО 25 ДАНА.
Члан 60.
Старешина војне јединице на положају команданта батаљона и истом и
старешина органа цивилне заштите или државног органа који је образовао
јединицу цивилне заштите, захтев за позивање војних обвезника ради
обучавања, војних вежби и извршавања мисија и задатака доставља
територијалном органу, најкасније 60 дана пре дана предвиђеног за јављање
војних обвезника.
Територијални орган код којег се војни обвезник води у евиденцији врши
позивање војних обвезника након добијања сагласности од претпостављеног
органа, а позиве војним обвезницима доставља најкасније 30 дана пре
предвиђеног дана јављања војног обвезника.
За вежбу мобилизацијске готовости, мобилизацију и у условима
ванредног и ратног стања позивање војних обвезника врши се без временског
ограничења из ст. 1. и 2. овог члана.
ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ И ДЕЛИМИЧНУ МОБИЛИЗАЦИЈУ РАДИ ПРОВЕРЕ
СПРЕМНОСТИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ, У ОКВИРУ ПЛАНИРАНИХ
ВЕЖБИ И КОНТРОЛЕ ОРГАНИЗОВАЊА ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ,
ПОЗИВАЊЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА ВРШИ СЕ БЕЗ ВРЕМЕНСКОГ
ОГРАНИЧЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА.

23
Члан 61.
Регрут или лице у резервном саставу који намерава да борави у
иностранству дуже од шест месеци дужно је да се јави територијалном органу
код којег се води у евиденцији и прибави одобрење Министарства одбране
РАДИ ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА ЗА БОРАВАК У ИНОСТРАНСТВУ.
Одобрење за боравак у иностранству неће се издати регруту и лицу у
резервном саставу ако је:
1) позван на извршење војне обавезе;
2) проглашено ванредно или ратно стање;
3) под истрагом или је покренут прекршајни или кривични поступак за
дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије, државних
органа и Војске Србије прописаних Кривичним закоником.
4) избегао регрутну обавезу својом кривицом.
Одобрење за боравак у иностранству се издаје регруту уколико нема
сметњи прописаних у ставу 2. овог члана у трајању до две године, а најкасније
до краја јуна календарске године у којој регрут навршава 27 година.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана у оправданим ситуацијама
одобрење за боравак у иностранству може се издати до краја ЈУНА
календарске године у којој регрут навршава 30 година.
Начин, услове и поступак издавања одобрења из става 1. овог члана
прописаће министар одбране.
Члан 65.
Војном обвезнику неће се дати сагласност за отпуст из држављанства
Републике Србије ако није регулисао обавезу служења војног рока на законом
прописан начин.
САГЛАСНОСТ ЗА ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НЕЋЕ СЕ ДАТИ ВОЈНОМ ОБВЕЗНИКУ АКО:
1. НИЈЕ ИЗВРШИО РЕГРУТНУ ОБАВЕЗУ;
2. НИЈЕ ОКОНЧАН ПРЕКРШАЈНИ ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
ПРОТИВ ВОЈНОГ ОБВЕЗНИКА ЗБОГ ИЗБЕГАВАЊА ВРШЕЊА
ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ;
3. БОРАВИ У ИНОСТРАНСТВУ БЕЗ ОДОБРЕЊА НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА.
Члан 66.
Двојни држављанин је војни обвезник Републике Србије који поред
држављанства Републике Србије има и држављанство друге државе са којом је
потврђен међународни уговор, под условом узајамности.
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Регрут двојни држављанин који није регулисао обавезу служења војног
рока у другој држави, а вратио се и определио да стално живи на територији
Републике Србије упућује се на служење војног рока у складу са овим законом.
Регрут двојни држављанин који није регулисао обавезу служења војног
рока ни у једној од држава чији је држављанин и навршио је 27 година, а стално
живи у иностранству, по службеној дужности решењем територијалног органа,
преводи се у резервни састав у својству лица у резервном саставу које је
служење војног рока регулисало у цивилној служби У СВОЈСТВУ
НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ВОЈНОГ ОБВЕЗНИКА ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА.
Регрут двојни држављанин који је регулисао обавезу служења војног
рока у другој држави преводи се у резервни састав.
Докази о држављанству друге државе и уверење којим се доказује
регулисана обавеза служења војног рока у тој држави предају се, у оригиналу и
овереном преводу на српски језик, територијалном органу у месту где се
подаци о лицу воде у евиденцији или преко дипломатско-конзуларних
представништава Републике Србије.
Накнаде за вршење војне обавезе
НАКНАДЕ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ ВОЈНЕ
ОБАВЕЗЕ
Члан 67.
Регрут односно лице у резервном саставу које је позвано у вези са
вршењем војне обавезе има право на накнаду трошкова за превоз средствима
јавног саобраћаја од места пребивалишта до места јављања за извршење
војне обавезе.
Војнику на служењу војног рока са оружјем или без оружја припадају
трошкови путовања приликом коришћења редовног и наградног одсуства и
отпуста, односно прекида служења војног рока.
РЕГРУТ, ОДНОСНО ЛИЦЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈЕ ЈЕ
ПОЗВАНО У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО ОБУКЕ ЗА
ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ОД МЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА ДО
МЕСТА ЈАВЉАЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО ОБУКЕ, КАО
И ЗА ПРЕВОЗ ОД МЕСТА ВРШЕЊА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО ОБУКЕ ДО
МЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА.
ВОЈНИКУ НА СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА ПРИПАДАЈУ ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА РЕДОВНОГ И НАГРАДНОГ ОДСУСТВА
И ОТПУСТА, ОДНОСНО ПРЕКИДА СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА.
ВОЈНИК НА СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА, ОДНОСНО ЛИЦЕ У
РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ
ЗАДАТАКА У МЕСТУ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА, ОДНОСНО У МЕСТУ
ВРШЕЊА СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ ОДНОСНО ОБУКЕ.
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ВОЈНИК НА СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА, ОДНОСНО ЛИЦЕ У
РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ
ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА
СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ НА КОЈЕ ЈЕ УПУЋЕНО ЗА ВРЕМЕ СЛУЖЕЊА
ВОЈНОГ РОКА, ОДНОСНО ВРШЕЊА СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ
ОДНОСНО ОБУКЕ.
ЛИЦЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ
ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ
САСТАВУ, ОДНОСНО ОБУКЕ КОЈА ТРАЈЕ ДУЖЕ ОД ОСАМ ЧАСОВА.
ИЗНОС И НАЧИН ИСПЛАТЕ НАКНАДА ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА
У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО ОБУКЕ ПРОПИСУЈЕ
ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
НАКНАДЕ ЗА ВРШЕЊЕ СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ
Члан 68
Лицу у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је у вези са
вршењем службе у резервном саставу, за време вршења те обавезе припада
накнада у висини просечне зараде у претходна три месеца пре позивања, осим
ако то посебним законом није другачије одређено.
Лицу у резервном саставу које самостално обавља регистровану
привредну или другу професионалну делатност за време вршења службе у
резервном саставу припада накнада у висини основице од које плаћа допринос
за обавезно сопствено социјално осигурање.
Лицу у резервном саставу које није запослено или које самостално не
обавља регистровану привредну или другу професионалну делатност,
регистрованом пољопривреднику, као и лицу у резервном саставу које прима
пензију или новчану накнаду због привремене незапослености, за време
вршења службе у резервном саставу ради које је позвано, припада новчана
накнада у износу који пропише Влада.
Резервном официру, односно резервном подофициру за време војне
службе припадају плата и посебне накнаде које су према одредбама Закона о
Војсци Србије утврђене за професионалног официра, односно професионалног
подофицира истог чина на истој дужности.
Лицу у резервном саставу позваном на вежбу припадају и бесплатна
исхрана и смештај, ако вежба траје дуже од осам часова.
Износ и начин исплате накнада за вршење војне обавезе прописује
Влада на предлог министра одбране.
ЛИЦУ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈЕ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ, А
ПОЗВАНО ЈЕ У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ,
ОДНОСНО НА ОБУКУ, ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА ТЕ ОБАВЕЗЕ ПРИПАДА НАКНАДА
ЗАРАДЕ У ВИСИНИ ЊЕГОВЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ПРЕТХОДНИХ 12
МЕСЕЦИ ПРЕ ПОЗИВАЊА, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТОМ ИЛИ УГОВОРОМ
О РАДУ, ОСИМ АКО ТО ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ
ОДРЕЂЕНО.
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ЛИЦУ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈЕ, У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈЕ ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, САМОСТАЛНО
ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ, ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ
САСТАВУ, ОДНОСНО ОБУКЕ ПРИПАДА НАКНАДА У ВИСИНИ ОСНОВИЦЕ ОД
КОЈЕ ПЛАЋА ДОПРИНОС ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ.
ЛИЦУ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈЕ НИЈЕ ОСИГУРАНО ПО ОСНОВУ
ЗАПОСЛЕЊА ИЛИ ОБАВЉАЊА САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОСИГУРАНИКУ
ПОЉОПРИВРЕДНИКУ, КАО И ЛИЦУ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ, КОЈЕ ПРИМА
ПЕНЗИЈУ ИЛИ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ,
ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ, ОДНОСНО ОБУКЕ
РАДИ КОЈЕ ЈЕ ПОЗВАНО, ПРИПАДА НОВЧАНА НАКНАДА У ИЗНОСУ КОЈИ
ПРОПИШЕ ВЛАДА.
ЛИЦУ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА КОМЕ ЈЕ
НАКНАДА УТВРЂЕНА ПРЕМА ТИМ ОДРЕДБАМА МАЊА ОД НАКНАДЕ ИЗ
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИПАДА НАКНАДА У ИЗНОСУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ
ЧЛАНА.
УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА, ИЗНОС И НАЧИН ОБРАЧУНА И
ИСПЛАТЕ НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ СЛУЖБЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ,
ОДНОСНО ОБУКЕ ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
Члан 69.
Поред накнада прописаних у уговору, припаднику активне резерве
припада и новчана накнада у висини коју одреди министар одбране за сваки
месец док траје уговор.
Накнада из става 1. овог члана не припада припаднику активне резерве
за време када му припада плата за ангажовање у активној резерви.
ПРИПАДНИКУ АКТИВНЕ РЕЗЕРВЕ, ЗА ВРЕМЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ОБУЧАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПАДА НАКНАДА ИЗ ЧЛАНА 68. ОВОГ
ЗАКОНА.
ПРИПАДНИКУ АКТИВНЕ РЕЗЕРВЕ, ЗА ВРЕМЕ АНГАЖОВАЊА НА
ИЗВРШЕЊУ ПРИПРЕМЕ ЗА МИСИЈЕ И ЗАДАТКЕ И ЗА ВРЕМЕ АНГАЖОВАЊА
НА ИЗВРШЕЊУ МИСИЈА И ЗАДАТАКА ПРИПАДА ПЛАТА, ОДРЕЂЕНЕ
НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА КОЈА СЕ ПРЕМА ОДРЕДБАМА
ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ УТВРЂУЈУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ
У РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ИСТОГ ЧИНА И ПОЛОЖАЈА,
ОДНОСНО ДУЖНОСТИ.
ПРИПАДНИКУ АКТИВНЕ РЕЗЕРВЕ, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА О
СЛУЖБИ У АКТИВНОЈ РЕЗЕРВИ ПРИПАДА МЕСЕЧНА НОВЧАНА НАКНАДА.
НАКНАДА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИПАДА ЗА ВРЕМЕ КАДА
ПРИПАДНИК АКТИВНЕ РЕЗЕРВЕ ОСТВАРУЈЕ НАКНАДУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ОДНОСНО ПЛАТУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.
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НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА,
КАО И
ВИСИНУ НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ.
ЧЛАН 71А
ЕВИДЕНЦИЈА ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА САДРЖИ:
ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА И ИМЕ;
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА;
ПОЛ;
ДАТУМ, МЕСТО, ОПШТИНУ И ДРЖАВУ РОЂЕЊА;
ПРЕБИВАЛИШТЕ И АДРЕСУ СТАНОВАЊА;
ШКОЛСКУ СПРЕМУ;
НАЗИВ, АДРЕСУ И МАТИЧНИ БРОЈ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ
ПРАВНОГ ЛИЦА КОД КОГА ЈЕ ВОЈНИ ОБВЕЗНИК ЗАПОСЛЕН;
8) НАЗИВ И ШИФРУ ДУЖНОСТИ, ЗАНИМАЊА, ПОСЕБНИХ ЗНАЊА
И ВЕШТИНА;
9) ПОДАТКЕ О РЕГРУТОВАЊУ, ОЦЕНИ СПОСОБНОСТИ ЗА ВОЈНУ
СЛУЖБУ, РОДУ ОДНОСНО СЛУЖБИ И ВОЈНОЕВИДЕНЦИОНОЈ
СПЕЦИЈАЛНОСТИ;
10) ПОДАТКЕ О СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА И ВРШЕЊУ ЦИВИЛНЕ
СЛУЖБЕ;
11) ПОДАТКЕ О РАТНОМ РАСПОРЕДУ, УЧЕШЋУ У РАТУ,
ВЕЖБАМА И МИСИЈАМА;
12) ПОДАТКЕ О ОБУЧАВАЊУ, ОСПОСОБЉАВАЊУ И
УСАВРШАВАЊУ ЗА ВРШЕЊЕ ВОЈНЕ И ЦИВИЛНЕ СЛУЖБЕ И
ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ;
13) ПОДАТКЕ О ПРОИЗВОЂЕЊУ, УНАПРЕЂЕЊУ И ОДЛИКОВАЊУ;
14) ПОДАТКЕ О БОРАВКУ ВОЈНОГ ОБВЕЗНИКА У
ИНОСТРАНСТВУ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ПОДАТКЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА КОРИСТЕ ОРГАНИ
ИЗ ЧЛАНА 71. ОВОГ ЗАКОНА У ШТАМПАНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ
ПОМОЋУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ЧУВАЈУ ИХ 40 ГОДИНА НАКОН
ПРЕСТАНКА ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ.
Члан 72.
Војни обвезник се води у евиденцији према месту пребивалишта.
ЕВИДЕНЦИЈУ О ВОЈНОМ ОБВЕЗНИКУ КОЈИ ЖИВИ У ИНОСТРАНСТВУ
И ЧИЈИ РОДИТЕЉИ И ОН НЕМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ВОДИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАН НАДЛЕЖАН НА
ТЕРИТОРИЈИ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ СЕДИШТЕ МИНИСТАРСТВА
НАДЛЕЖНОГ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ.
Војни обвезник који је у радном односу на неодређено време на
територији на којој нема пребивалиште води се према месту у којем се налази у
радном односу на неодређено време, ако је у том месту пријавио боравак.
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Члан 73.
Евиденцију војних обвезника који бораве у иностранству дуже од једне
године воде и дипломатско-конзуларна представништва.
ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ:
1) ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА И ИМЕ РЕГРУТА –
ВОЈНОГ ОБВЕЗНИКА;
2) ДАН, МЕСЕЦ, ГОДИНУ, МЕСТО РОЂЕЊА, ДРЖАВУ И
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА;
3) ПРЕБИВАЛИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕ ОДЛАСКА У
ИНОСТРАНСТВО;
4) АДРЕСУ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ;
5) НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНА КОД КОЈЕГ
СЕ ВОДИ У ЕВИДЕНЦИЈИ;
6) РЕШЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА О ОДОБРЕЊУ БОРАВКА У
ИНОСТРАНСТВУ.
74А
НАДЛЕЖНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАН ПОДАТКЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА МОЖЕ ДАВАТИ ОРГАНИМА ИЗ ЧЛАНА 74. ОВОГ
ЗАКОНА ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:
1) АКО СУ ЗАКОНОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРОПИСИМА ОВЛАШЋЕНИ ДА
ТРАЖЕ И ПРИМАЈУ ТЕ ПОДАТКЕ;
2) АКО СУ ИМ ТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ
ПОСЛОВА ИЗ ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ;
3) АКО ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ТИХ ПОДАТАКА.
Члан 76.
Регрут и лице у резервном саставу су дужни да у року од осам дана
од дана настале промене територијалном органу код којег се воде у евиденцији
пријаве:
1) промену становања (нову адресу);
2) промену пребивалишта;
3) сваку промену здравственог стања значајну за способност за војну
службу;
4) врсту и место обављања регистроване самосталне или предузетничке
делатности, односно друге професионалне делатности;
5) повратак са служења војног рока;
6) губитак војне књижице;
7) упис или обнову школске године;
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8) и друге податке од значаја за извршавање војне обавезе.
РЕГРУТ И ЛИЦЕ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ ДУЖНО ЈЕ ДА У РОКУ
ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ НАДЛЕЖНОМ
ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ОРГАНУ ПРИЈАВИ:
1) ПРОМЕНУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОЦЕНУ
СПОСОБНОСТИ ЗА ВРШЕЊЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ;
2) ГУБИТАК ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ.
ПОДАТКЕ О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА У ВЕЗИ
СА РЕГРУТОМ И ЛИЦЕМ У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ, ПРИБАВЉА
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАН ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.
Лица из става 1. овог члана дужна су да пријаве боравак у
иностранству дужи од три месеца у року од осам дана пре одласка, а повратак
из иностранства у року од осам дана од дана доласка у место пребивалишта.
ОБУЧАВАЊЕ ГРАЂАНА
ЧЛАН 79А
ПОРЕД ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА КОЈИ СУ РЕГУЛИСАЛИ СЛУЖЕЊЕ
ВОЈНОГ РОКА И ИМАЈУ РАСПОРЕД У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ,
ОБРАЗОВАЊЕ, ВАСПИТАЊЕ И СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И
ВЕШТИНА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ И
РАТНОГ СТАЊА ВРШИ СЕ И ЗА СЛЕДЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ ГРАЂАНА:
1) УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА;
2) ЛИЦА КОЈА НИСУ ОДСЛУЖИЛА ВОЈНИ РОК;
3) ЛИЦА У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈА СУ ОДСЛУЖИЛА ВОЈНИ РОК СА
ОРУЖЈЕМ, А НИЈЕ ИМ ОДРЕЂЕН РАСПОРЕД У РЕЗЕРВНОМ
САСТАВУ;
4) ЛИЦА У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈА СУ ИЗВРШИЛА ЦИВИЛНУ
СЛУЖБУ;
5) ЖЕНЕ (ВОЈНИ ОБВЕЗНИЦИ И КОЈЕ НИСУ ВОЈНИ ОБВЕЗНИЦИ).
КАТЕГОРИЈЕ ГРАЂАНА КОЈЕ ЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ
ОБУЧАВАТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СУ:
1) ЛИЦА У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈА НИСУ ОДСЛУЖИЛА ВОЈНИ РОК;
2) ЛИЦА У РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ КОЈА СУ ОДСЛУЖИЛА ВОЈНИ РОК СА
ОРУЖЈЕМ, А НИЈЕ ИМ ОДРЕЂЕН РАСПОРЕД У РЕЗЕРВНОМ
САСТАВУ;
3) ЖЕНЕ ВОЈНИ ОБВЕЗНИЦИ.“
ОБУЧАВАЊЕ
ЗА
ПОТРЕБЕ
ОДБРАНЕ
ЗЕМЉЕ
ОСТАЛИХ
КАТЕГОРИЈА ГРАЂАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИЋЕ СУБЈЕКТИ
СИСТЕМА ОДБРАНЕ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ОДБРАНЕ.
Члан 83.
Грађани извршавају радну обавезу у складу са законима и
подзаконским прописима којима се уређује област одбране, цивилне заштите и
рада.
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ИЗВРШАВАЊЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ ПРЕКО ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И
ОДЛУКАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА РАД У ВАНРЕДНОМ
И РАТНОМ СТАЊУ.
Прописе о начину и поступку извршавања радне обавезе доноси Влада,
на предлог министра одбране.
ЧЛАН 83А
НАДЛЕЖНИ
ТЕРИТОРИЈАЛНИ
ОРГАН,
НАКОН
ДОБИЈАЊА
САГЛАСНОСТИ ОД ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ ОРГАНА, ОБВЕЗНИКУ РАДНЕ
ОБАВЕЗЕ КОЈИ ЈЕ ПЛАНОМ ПОПУНЕ ОДРЕЂЕН ДА РАДНУ ОБАВЕЗУ
ИЗВРШАВА У ДРУГОМ СУБЈЕКТУ ОДБРАНЕ, ОБВЕЗНИКУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
КОЈИ СЕ ВОДИ У ЕВИДЕНЦИЈИ ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И
ОБВЕЗНИКУ РАДНЕ ОБВЕЗЕ КОЈИ ЈЕ РАСПОРЕЂЕН У ЈЕДИНИЦЕ РАДНЕ
ОБАВЕЗЕ, ДОСТАВЉА ПОЗИВ РАДИ САОПШТАВАЊА РАТНОГ РАСПОРЕДА,
ОБУКЕ ИЛИ КОНТРОЛЕ ЈЕДИНИЦА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА
ПРЕ ДАНА ОДРЕЂЕНОГ ЗА ПОЧЕТАК ОБАВЕЗЕ РАДИ КОЈЕ ЈЕ ПОЗВАН.
ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ И ДЕЛИМИЧНУ МОБИЛИЗАЦИЈУ РАДИ ПРОВЕРЕ
СПРЕМНОСТИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ, У ОКВИРУ ПЛАНИРАНИХ
ВЕЖБИ И КОНТРОЛЕ ОРГАНИЗОВАЊА ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ,
ПОЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ВРШИ СЕ БЕЗ ВРЕМЕНСКОГ
ОГРАНИЧЕЊА ИЗ СТАВА. 1. ОВОГ ЧЛАНА.
Члан 86.
Обвезника радне обавезе својим решењем распоређује:
1) у државном органу - руководилац који руководи тим органом или лице
које он овласти;
2) у органима управе - руководилац тог органа или лице које он овласти;
3) у правном лицу - директор или лице које он овласти;
4) код предузетника - одговорно лице.
Војни обвезник, у смислу става 1. овог члана, распоређује се у складу са
Планом попуне добијеним од територијалног органа.
ОБВЕЗНИК РАДНЕ ОБАВЕЗЕ, У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА,
РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ ПОПУНЕ ДОНЕТИМ ОД СТРАНЕ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНА.
Члан 88.
Територијални орган води евиденцију о обвезницима радне обавезе који
имају одређен ратни распоред у државним органима и правним лицима.
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Државни органи и правна лица су дужни да на захтев органа из става 1.
овог члана доставе своја акта о ратној организацији и систематизацији и дају
потребне податке о обвезницима радне обавезе.
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ ВОДЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОБВЕЗНИЦИМА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈИ ИМАЈУ ОДРЕЂЕН
РАТНИ РАСПОРЕД У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ПРАВНИМ ЛИЦИМА.
ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ПРАВНА ЛИЦА ДУЖНИ СУ ДА НА ЗАХТЕВ
ОРГАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЕ СВОЈА АКТА О РАТНОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ДАЈУ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ ЗА
ЕВИДЕНЦИЈУ О ОБВЕЗНИЦИМА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ.
ЕВИДЕНЦИЈА ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ САДРЖИ НАЗИВ
ДУЖНОСТИ ПО РАТНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНОГ
МЕСТА, ИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА, ПРЕЗИМЕ, ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ
БРОЈ ГРАЂАНА, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, ШКОЛСКУ СПРЕМУ,
ПРЕБИВАЛИШТЕ И АДРЕСУ СТАНОВАЊА.
ПОДАТКЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ КОРИСТЕ
ОРГАНИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ШТАМПАНОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ
ОБЛИКУ ПОМОЋУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ЧУВАЈУ ИХ У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ РОКОВИ ЧУВАЊА У МИНИСТАРСТВУ
ОДБРАНЕ.
НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОБВЕЗНИЦИМА
РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ.
Члан 89.
Од обвезника радне обавезе који немају одређен ратни распоред,
територијални орган може образовати јединице радне обавезе за извођење
неодложних радова за потребе одбране, Војске Србије, и цивилне заштите у
ванредном или ратном стању.
ОД ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈИ НЕМАЈУ ОДРЕЂЕН РАТНИ
РАСПОРЕД, ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАН ОБРАЗУЈЕ ЈЕДИНИЦЕ РАДНЕ
ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НЕОДЛОЖНИХ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ,
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА У
ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ОРГАНИМА У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ.
ЕВИДЕНЦИЈА ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈИ ЈЕ РАСПОРЕЂЕН У
ЈЕДИНИЦУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈУ ВОДИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАН САДРЖИ
ИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА, ПРЕЗИМЕ, ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ БРОЈ
ГРАЂАНА, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, ШКОЛСКУ СПРЕМУ, ПРЕБИВАЛИШТЕ
И АДРЕСУ СТАНОВАЊА.
Члан 91.
Јединице радне обавезе се ангажују само у условима ванредног и ратног
стања.
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Изузетно од одредбе става 1. овог члана, а ради увежбавања и провере
оспособљености за извршавање задатака у ванредном и ратном стању,
јединице радне обавезе се могу у миру позивати на обучавање у оквиру вежби
и контрола.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОБВЕЗНИЦИ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
РАСПОРЕЂЕНИ У ЈЕДИНИЦЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ МОГУ СЕ У МИРУ ПОЗИВАТИ
РАДИ ОБУЧАВАЊА, УВЕЖБАВАЊА И ПРОВЕРЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА
ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА У ВАНРЕДНОМ И РАТНОМ СТАЊУ.
Одлуку за позивање и контролу јединица радне обавезе доноси
министар одбране ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ.
ЗАХТЕВ ЗА ПОЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА СУБЈЕКАТ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОМ
ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ОРГАНУ НАЈКАСНИЈЕ
60
ДАНА
ПРЕ
ДАНА
ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ЈАВЉАЊЕ НА АКТИВНОСТ ЗА КОЈУ СЕ ПОЗИВА
Члан 93.
По извршеним радовима јединице радне обавезе биће расформиране
ДЕЗАНГАЖОВАНЕ.
Члан 99.
Материјална обавеза се извршава према потребама Војске Србије и
другим потребама одбране земље (у даљем тексту: корисници ствари).
Другим потребама одбране земље, у смислу одредбе овог закона,
сматрају се потребе државних органа, цивилне заштите, привредних друштава,
других правних лица и предузетника који су прописом Владе одређена да
приоритетно производе, снабдевају производима или пружају услуге од
посебног интереса за одбрану земље.
ДРУГИМ ПОТРЕБАМА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ У СМИСЛУ ОДРЕДБИ ОВОГ
ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ ПОТРЕБЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ОРГАНА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ, ВЕЛИКИХ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ОДБРАНУ,
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОРГАНА АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА, ОРГАНА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ДРУГИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ СУ АКТОМ ОДРЕЂЕНИ ДА
ПРИОРИТЕТНО ПРОИЗВОДЕ, СНАБДЕВАЈУ ПРОИЗВОДИМА ИЛИ ПРУЖАЈУ
УСЛУГЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ.
Члан 104.
Ради организованог и правилног извршавања материјалне обавезе води
се евиденција.
РАДИ ОРГАНИЗОВАНОГ И ПРАВИЛНОГ ИЗВРШАВАЊА МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ ВОДЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ О ВЛАСНИЦИМА СТВАРИ ИЗ ПОПИСА И СТВАРИМА ИЗ
ПОПИСА.
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ЕВИДЕНЦИЈА О ВЛАСНИЦИМА СТВАРИ ИЗ ПОПИСА САДРЖИ ИМЕ,
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА, ПРЕЗИМЕ, ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ БРОЈ
ГРАЂАНА, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, ШКОЛСКУ СПРЕМУ, ПОДАТКЕ О
РАТНОМ РАСПОРЕДУ, ПРЕБИВАЛИШТЕ И АДРЕСУ СТАНОВАЊА ВЛАСНИКА
СТВАРИ. ПОДАТКЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ВЛАСНИЦИМА СТВАРИ ИЗ ПОПИСА
КОРИСТЕ ОРГАНИ ИЗ СТАВ 1. ОВОГ ЧЛАНА У ШТАМПАНОМ И
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОМОЋУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, СА
ОБАВЕЗОМ ЧУВАЊА ДО ПРЕСТАНКА МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ.
Поступак и начин вођења евиденције из става 1. овог члана прописује
министар одбране.
Члан 109.
Ствари пописане за потребе одбране земље распоређују се према
одређеном ратном распореду за потребе Војске Србије и другим потребама
одбране земље наведених у члану 99. овог закона, у складу са прописима о
критеријумима за распоређивање грађана и нормативима ствари за потребе
попуне Војске Србије и друге потребе одбране земље које доноси Влада на
предлог министра одбране.
СТВАРИ ПОПИСАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ РАСПОРЕЂУЈУ
СЕ ПЛАНОМ ПОПУНЕ ПРЕМА ОДРЕЂЕНОМ РАТНОМ РАСПОРЕДУ ЗА
ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА СТВАРИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ГРАЂАНА И МАТЕРИЈАЛНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ И ПОПУНЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
КОРИСНИЦИМА СТВАРИ, ПЛАНОМ ПОПУНЕ РАСПОРЕЂУЈУ СЕ
СТВАРИ ДРУГИХ ВЛАСНИКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНА
КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СТВАРИ ИЗ СОПСТВЕНИХ
КАПАЦИТЕТА И СТВАРИ КОЈЕ ИХ СЛЕДУЈУ ПО РАТНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ.
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАН ПОЗИВА ВЛАСНИКЕ СТВАРИ РАДИ УВОЂЕЊА
У ЕВИДЕНЦИЈУ, САОПШТАВАЊА, ПРОМЕНЕ И УКИДАЊА РАСПОРЕДА И
ПРЕГЛЕДА СТВАРИ ИЗ ПОПИСА, НАЈКАСНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ДАНА
ОДРЕЂЕНОГ ЗА ПОЧЕТАК ОБАВЕЗЕ РАДИ КОЈЕ ЈЕ ПОЗВАН.
ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ И ДЕЛИМИЧНУ МОБИЛИЗАЦИЈУ РАДИ ПРОВЕРЕ
СПРЕМНОСТИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ, У ОКВИРУ ПЛАНИРАНИХ
ВЕЖБИ И КОНТРОЛЕ ОРГАНИЗОВАЊА ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ,
ПОЗИВАЊЕ ВЛАСНИКА СТВАРИ ВРШИ СЕ БЕЗ ВРЕМЕНСКОГ ОГРАНИЧЕЊА
ИЗ СТАВА. 3. ОВОГ ЧЛАНА.
ВЛАСНИЦИ СТВАРИ
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНА.

ДУЖНИ

СУ

ДА

СЕ

ОДАЗОВУ

ПОЗИВУ

Члан 111.
Ствари за потребе одбране преузима корисник којем су на основу
одобреног Плана попуне територијалног органа те ствари распоређене.
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СТВАРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ПРЕУЗИМА КОРИСНИК СТВАРИ
КОЈЕМ СУ НА ОСНОВУ ДОНЕТОГ ПЛАНА ПОПУНЕ МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНА СТВАРИ РАСПОРЕЂЕНЕ.
ЧЛАН 125А
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ ВОЈНЕ, РАДНЕ И
МАТЕРИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЈЕДНАКО СЕ ОДНОСЕ НА ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ,
ОСИМ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 4. СТ. 2, 5. И 8, ЧЛАНА 13, ЧЛАНА 15, ЧЛАНА 33. И
ЧЛАНА 64. СТАВ 2, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА МУШКАРЦЕ. ”
Члан 126.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или казном затвора до 60
дана казниће се за прекршај регрут и лице у резервном саставу ако се,
супротно овом закону, без оправданог разлога не одазове позиву
територијалног органа у време и на место који су назначени у појединачном
позиву, за увођење у војну евиденцију, регрутовање, служење војног рока, као и
лекарске и друге прегледе и испитивања (чл. 11. и 51. овог закона), за војну
вежбу или другу обуку у резервном саставу која се признаје као извршење војне
вежбе.
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 50.000 ДИНАРА ИЛИ КАЗНОМ
ЗАТВОРА ДО 60 ДАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ РЕГРУТ И ЛИЦЕ У
РЕЗЕРВНОМ САСТАВУ, АКО СЕ, СУПРОТНО ОВОМ ЗАКОНУ, БЕЗ
ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА НЕ ОДАЗОВЕ ПОЗИВУ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНА У
ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ ВОЈНЕ ОБАВЕЗЕ (ЧЛ. 10, 11. И 51. ОВОГ ЗАКОНА)У
ВРЕМЕ И НА МЕСТО КОЈИ СУ НАЗНАЧЕНИ У ПОЈЕДИНАЧНОМ ПОЗИВУ, КАО
И АКО СЕ НЕ ЈАВИ НАДЛЕЖНОМ ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ОРГАНУ РАДИ
ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА ЗА БОРАВАК У ИНОСТРАНСТВУ ДУЖЕ ОД ШЕСТ
МЕСЕЦИ (ЧЛ. 61. ОВОГ ЗАКОНА).
Члан 128.
Новчаном казном од 35.000 до 350.000 динара ОД 70.000 ДО 700.000
ДИНАРА казниће се за прекршај привредно друштво, правно лице и
организација чијим се посредовањем војни обвезник запосли у иностранству
ако у року од осам дана од дана одласка војног обвезника на рад у
иностранство не обавести територијални орган (члан 77. став 3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
привредном друштву, правном лицу или организацији новчаном казном од
10.000 до 50.000 динара ОД 20.000 ДО 100.000 ДИНАРА.
Члан 130.
Новчаном казном од 40.000 до 400.000 динара ОД 50.000 ДО 500.000 ДИНАРА
казниће се за прекршај предузеће, друго правно лице и лице које самостално
обавља делатност код кога је војни обвезник запослен:
1) ако на захтев територијалног органа не пружи потребне податке о
војним обвезницима ради оцењивања способности за војну службу и
одређивања рода, службе и појединачних дужности у Војсци Србије (члан 74.
овог закона);
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2) ако у прописаном року не пријави територијалном органу одсутност
војног обвезника из непознатих разлога, који је био запослен код њега (члан 77.
ст. 4. и 5. овог закона).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
предузећу и другом правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и члан породичног
домаћинства новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара.
Члан 132.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
власник ствари:
ако за потребе одбране земље не преда ствар (члан 103. овог закона);
1A) АКО СЕ НЕ ОДАЗОВЕ НА ПОЗИВ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ОРГАНА
РАДИ УВОЂЕЊА У ЕВИДЕНЦИЈУ, САОПШТАВАЊА РАСПОРЕДА, ПРОМЕНЕ
И УКИДАЊА РАСПОРЕДА И ПРЕГЛЕДА СТВАРИ ИЗ ПОПИСА (ЧЛАН 109.
ОВОГ ЗАКОНА)
2) ако на захтев територијалног органа не допреми ствари на одређено
место и у стању које омогућава њихову наменску употребу (члан 114. овог
закона).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу
од 300.000 до 1.000.000 динара и правно лице.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу
од 20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу
од 200.000 до 500.000 динара и предузетник.
Члан 134.
Новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара ОД 100.000 ДО 500.000
ДИНАРА казниће се за прекршај правно лице:
1) ако као корисник ствари не сачини записник о примљеној ствари (члан
115. став 1. овог закона);
2) ако корисник ствари писмено не обавести власника ствари о времену
и месту враћања ствари (члан 116. став 2. овог закона);
3) ако не обавести власника ствари о времену и месту рада комисије за
утврђивање накнаде за оштећене, уништене или нестале ствари (члан 123.
став 1. овог закона).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу
од 20.000 до 50.000 динара ОД 40.000 ДО 100.000 ДИНАРА и одговорно лице
у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу
од 20.000 10.000 до 50.000 динара ОД 40.000 ДО 100.000 ДИНАРА и одговорно
лице у државном органу.
Члан 140.
Надзор над применом овог закона и других прописа којима се уређује
вршење војне, радне и материјалне обавезе врши Инспекторат одбране.
Послове надзора Инспекторат одбране обавља у складу са законом и
прописима које доноси министар одбране.

37
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
Који су проблеми које закон треба да реши?
Законом о војној, радној и материјалној обавези ("Службени гласник РС", бр.
88/09 и 95/10), који се примењује од 1. јануара 2011. године, уређује се војна
обавеза; регрутна обавеза; обавеза служења војног рока и добровољно
служење војног рока са оружјем; резервни састав; путовање и боравак војних
обвезника у иностранству; право на накнаде за вршење војне обавезе;
евиденција војних обвезника; радна обавеза у државним органима и правним
лицима од значаја за одбрану; радна обавеза у јединицама радне обавезе;
материјална обавеза грађана, привредних друштава, других правних лица и
предузетника у ванредном и ратном стању, као и друга питања од значаја за
војну, радну и материјалну обавезу.
За пет година од како је донет Закон о војној, радној и материјалној обавези, а
на бази досадашњег искуства, указала се потреба за изменама и допунама
закона, са жељом да се прецизније дефинишу поједине одредбе које ће
учинити јаснију, а самим тим и ефикаснију и прецизнију примену овог закона од
стране надлежних органа.
Предложеним изменама и допунама решавају се проблеми који су у току
примене Закона утврђени, и то:
-

-

Прописује се правни основ да други државни органи обезбеде простор и
техничке услове за рад територијалних органа и преузму њихово
обезбеђење: документа са ознаком државна тајна и др. подаци чије
отицање би имало несагледиве последице по безбедност државе - ближе
уређује Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних
података („Службени гласник РС“, број 97/11).
Обезбеђује се правни основ за формирање курирско-позиварског система,
односно курирско-позиварске јединице, као привременог састава, која се
образује од обвезника радне обавезе којима није одређен ратни распоред, а
за потребе позивања резервног састава обвезника радне обавезе и
власника ствари из пописа.

-

Регулисано је да регрутна комисија оцењује способност за вршење војне
службе, поред регрута, и лица у резервном саставу. Исто тако створен је
правни основ да оцену способности за вршење војне службе регрутна
комисија може дати војном обвезнику за кога је утврђено да болује од
неизлечиве болести или да има телесну ману и недостатак без изгледа за
излечење, на основу медицинске документације, из разлога што због
природе здравственог стања није у могућности да се одазове за вршење
лекарских и других прегледа и психолошких испитивања у овлашћеној
здравственој установи.

-

Створен је правни основ за регулисање накнаде путних и других трошкова у
вези са вршењем војне обавезе.

-

Законски се регулише обрада података о личности као што су сврха обраде,
врста података који се обрађују, начин коришћења тих података и рокови
чувања. Приликом прикупљања и обраде података о личности и вођења
евиденције о прикупљеним подацима војних обвезника, територијални орган

38
у обавези је да поступа у складу са одредбама Закона о заштити података
о личности, а што се додатном одредбом врши.
-

Све ово из разлога што је обезбеђење података о личности један од
кључних елемената заштите података о личности. У предложеном члану
законодавац жели да истакне које су законске обавезе које мора
испоштовати руковалац евиденције војних обвезника. Руковалац и
обрађивач дужни су да предузму техничке, кадровске и организационе мере
заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које
су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења,
недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе,
као и да утврде обавезу лица која су запослена на обради да чувају тајност
података.

-

Закон уређује да поред војних обвезника који су регулисали служење војног
рока и имају распоред у резервном саставу, да се образовање, васпитање и
стицање практичних знања и вештина за потребе одбране земље врши и за
друге категорије грађана.

-

Закон сада ставља радну обавезу у правне оквире из разлога што није била
у функционалној надлежности територијалних органа и Управе за обавезе
одбране, када је донесен закон (била у надлежности Управе за ванредне
ситуације МО и подручних органа Министарства одбране). Закон прецизније
дефинише надлежности за доношење планова попуне по основу радне
обавезе.

-

Прописан je правни основ за доношење подзаконског прописа којим се
одређује начин и поступак вођења евиденције обвезника радне обавезе као
и начин достављања података из евиденције о обвезницима радне обавезе.

-

Створен је правни оквир за формирање јединица радне обавезе за
извршење задатака територијалних органа који се односе на позивање
војних обвезника путем курирско- позиварског система, за измештање
територијалних органа на резервне ратне локације и утврђивање
способности за војну службу у ратном стању формирањем лекарских екипа.

-

Утврђује се обавеза власника ствари да се одазове позиву територијалног
органа ради саопштавања распореда и прегледа ствари и омогућава се
предузимање мера против власника ствари који не извршaвају законску
обавезу по питању материјалне обавезе.

-

извршено је усаглашавање казнених одредби закона са Законом о
прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13 и 13/16), који је на снази од
2.08.2013. године, са почетком примене од 1.03.2014. године.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и
материјалној обавези налази се у Плану рада Владе Републике Србије за
2017. годину.
Који су жељени циљеви доношења закона?
Изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези
обезбеђује се правни оквир за организовање и спровођење војне, радне и
материјалне обавезе у јасно подељеним надлежностима и одговорностима
између организационе јединице Министарства одбране надлежне за послове
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војне, радне и материјалне обавезе и њој потчињених територијалних органа,
преко којих Министарство одбране обезбеђује и спроводи остваривање војне
обавезе.
Изменама и допунама предметног закона стварају се обавезе органа
аутономних покрајина и органа јединица локалне самоуправе да на територији
своје надлежности, за потребе извршавања обавеза одбране, обезбеде
просторне и техничке услове за рад територијалних органа као и њихову
заштиту и обезбеђење.
Такође, у миру се организује курирски систем позивања ради планског,
организованог позивања лица из резервног састава, обвезника радне обавезе и
власника ствари из пописа у ратном и ванредном стању.
Допуном одредби које регулишу накнаде путних и других трошкова у вези са
вршењем војне обавезе, извршена је прерасподела, односно другачија
расподела предметних трошкова у односу на важећи закон.
Ставља се радна обавеза у правне оквире. Створен је правни основ за
доношење подзаконског прописа којим се одређује начин и поступак вођења
евиденције обвезника радне обавезе као и начин достављања података из
евиденције о обвезницима радне обавезе.
Ствара се обавеза власника ствари да се одазове позиву територијалног
органа ради саопштавања распореда и прегледа ствари и омогућава се
предузимање мера против власника ствари који не извршaвају законску обавезу
по питању материјалне обавезе
Врши се усаглашавање казнених одредби закона са важећим Законом о
прекршајима.
Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема?
Доношење Закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и
материјалној обавези је најбољи начин за решавање проблема, односно јасно
подељеним надлежностима и одговорностима између организационе јединице
Министарства одбране надлежне за послове војне, радне и материјалне
обавезе и њој потчињених територијалних органа, преко којих Министарство
одбране обезбеђује и спроводи остваривање војне обавезе, из разлога што је
закон обавезујући акт и што његово непримењивање има за последицу
санкцију.
На кога ће утицати предложена решења?
Предложена решења у Закону о изменама и допунама Закона о војној, радној и
материјалној обавези позитивно ће утицати на грађане – војне обвезнике
приликом остваривања њихових права и обавеза по питању војне обавезе, као
и на рад територијалних органа Министарства одбране (центри МО за локалну
самоуправу и регионални центри МО), односно на лакшу и ефикаснију примену
закона захваљујући прецизнијим одредбама.
Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а
нарочито малим и средњим предузећима?
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Примена закона неће изазвати трошкове грађанима и привреди, нити малим и
средњим предузећима, или ће изазвати незнатне трошкове органима државне
управе (обавезе органа аутономних покрајина и органа јединица локалне
самоуправе да на територији своје надлежности, за потребе извршавања
обавеза одбране, обезбеде просторне и техничке услове за рад територијалних
органа као и њихову заштиту и обезбеђење).
Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају
трошкове које ће он створити?
Да, применом предложеног закона ће дати ефикаснију и прецизнију примену
овог закона од стране надлежних органа, а трошкова готово да нема или су
незнатни у односу на позитивне последице његовог доношења.
Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и
тржишна конкуренција?
Не.
Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону:
У поступку израде радног текста Закона о изменама и допунама Закона о војној,
радној и материјалној обавези, носилац израде прикупио је и у текст уградио
прихватљиве ставове и мишљења потчињених територијалних органа
Министарства одбране, као и надлежних организационих јединица
Министарства одбране и Војске Србије.
Последице доношења закона:
Позитивне последице доношења закона такве су да није потребно обезбедити
додатна средства у буџету Републике Србије, јер се његовом променом не
стварају додатне обавезе за буџет Републике Србије.
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ИЗЈАВА
О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство одбране
2. Назив прописа
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈНОЈ,
РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ
THE DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON MILITARY, WORK AND
MATERIAL OBLIGATION
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава
чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране
("Службени гласник РС", број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
/
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе
Споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произилазе из наведене одредбе Споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА
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
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
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/
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући
секундарни извори права Европске уније са којима је потребно
обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом
случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.
Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим
прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске
уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева
који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза
из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе
директиве).
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. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености.
/

