ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ
Члан 1.
У Закону о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), у члану 6. став 3. речи: „упућују на
службу”, замењују се речима: „распоређују или премештају на службу”.
Став 4. мења се и гласи:
„Службом у Војсци Србије сматра се и вршење дужности цивилних лица
на служби у Војсци Србије распоређених у Министарство одбране.”.
Члан 2.
У члану 18. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске
Србије на предлог начелника Генералштаба и акта о организацији
организационих целина Министарства одбране чија је унутрашња организација
и систематизација радних места утврђена формацијом;”.
У тач. 6) и 7) после речи: „унапређује” додају се запета и речи:
„распоређује, премешта”.
После тачке 8) додајe се тачкa 8а), којa гласи:
„8а) доноси план истраживања и развоја за средства наоружања и војне
опреме и уређује начин и поступак истраживања развоја производње, промета
и набавке наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије;”.
После тачке 9) додаје се тачка 9а), која гласи:
„9а) доноси акта о пријему припадника страних оружаних снага у
војнообразовне институције Министарства одбране ради школовања, односно
усавршавања, којима се уређују услови под којима се школовање, односно
усавршавање реализује;”.
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Министар одбране може овластити за обављање послова из става 1.
тачка 6. овог члана овлашћене руководиоце у Министарству одбране.”.
Члан 3.
У члану 19. став 2. тач. 2) и 4) после речи: „распоређује” додају се запета
и реч: „премешта”.
После тачке 8а) додаје се тачка 8б), која гласи:
„8б) упућује професионалне припаднике Војске Србије на усавршавање у
организацији Војске Србије;”.
У ставу 3. после речи: „јединица” додају се запета и реч: „установа”, а
речи: „из става 2. тачка 4. овог члана” замењују се речима: „из става 2. тач. 4) и
8б) овог члана”.
Члан 4.
У члану 33. став 2. брише се тачка и додају се речи: „и материјалним
средствима стављеним на располагање од стране власника ствари.”.
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После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Материјалним средствима стављеним на располагање, у смислу става
2. овог члана, сматрају се средства која нису у евиденцији Министарства
одбране и Војске Србије као покретна средства из пописа, а која су држављани
Републике Србије и страни држављани ставили на располагање.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 5.
У члану 34. реч: „упућује” замењује се речју: „распоређује”.
Члан 6.
У члану 41. став 2. мења се и гласи:
„Подофицир који је стекао одговарајуће високо образовање предвиђено
елементима формацијских места утврђених формацијом може се до навршене
43 године живота произвести у чин потпоручника под условима и на начин који
пропише Влада, на предлог министра одбране.”.
Члан 7.
У члану 42. став 3. мења се и гласи:
„Уговор о раду на одређено време закључује се на временски период до
три године и може се обнављати, с тим да важност последњег уговора истиче
крајем године у којој професионални војник, подофицир, односно официр
навршава 53 године живота.”.
Став 4. мења се и гласи:
„Изузетно од одредбе става 3. овог члана, по одлуци министра одбране,
уговор о раду на одређено време лицима на појединим формацијским местима
или одређених специјалности може се обнављати до испуњења услова за
одлазак у пензију прописаних законом којим се уређује пензијско и инвалидско
осигурање.”.
Члан 8.
У члану 45. став 2. после речи: „без прекида”, додају се запета и речи:
„кадет након завршетка школовања који није здравствено способан за службу у
Војсци Србије у својству официра”.
Члан 9.
После члана 47. додаје се члан 47а, који гласи:
„Члан 47а
Официри и подофицири у радном односу на неодређено време могу
преко Министарства одбране набављати кратко ватрено оружје и муницију.
Поступак за издавање одобрења за набављање оружја и муниције и
издавање дозвола за држање и ношење оружја из става 1. овог члана, начин
држања, ношења, располагања и друга питања у вези са тим оружјем, као и
оружјем које официр или подофицир добије на поклон или као награду за
резултате постигнуте у служби уређује министар одбране.
Војна полиција издаје одобрење за набављање оружја и муниције и
дозволе за држање и ношење оружја из става 1. овог члана и води евиденцију о
поднетим захтевима и издатим oдобрењима за набављање оружја, основних
делова оружја и муниције, издатим дозволама за држање оружја и ношење
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оружја за личну безбедност, одузетом и предатом оружју, као и оружју чији је
нестанак пријављен.
Евиденције из става 3. овог члана чувају се трајно и у електронском
облику и садрже:
1) податке о физичким лицима: име и презиме, јединствени матични
број грађана, датум и место рођења, држављанство, број личне карте, односно
другог идентификационог документа, адресу пребивалишта, односно
боравишта, фотографију лица, занимање и својство лица у односу на оружје
које је предмет захтева;
2)

податке о оружју: врсту, марку, модел, калибар и фабрички број.

Податке из става 4. овог члана Војна полиција може уступити државним
и другим органима и организацијама, правним и физичким лицима, у складу са
законом који уређује заштиту података о личности, уколико:
1)

су за пријем таквих података овлашћени законом;

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

обезбеђују заштиту података о личности.”.
Члан 10.

У члану 53. став 1. мења се и гласи:
„Војна полиција врши послове сузбијања криминалитета, контроле и
одржавања војног реда и дисциплине, обезбеђења одређених личности,
најзначајнијих војних објеката, докумената и наоружања, регулисања и
контроле војног путног саобраћаја, управне послове који се односе на држање и
ношење оружја у складу са овим законом и послове противтерористичке
заштите у Министарству одбране и Војсци Србије, а по одлуци министра
одбране послове обезбеђења одређених личности и противтерористичке
заштите врши и ван Министарства одбране и Војске Србије.”.
У ставу 2. после речи: „обављају и” додају се речи: „полицијске мере и
радње и полицијска”.
Став 3. мења се и гласи:
„Лица која се сматрају овлашћеним службеним лицима Војне полиције,
начин примене полицијских мера и радњи и полицијских овлашћења и
обављање задатака и послова Војне полиције, прописује министар одбране.”.
У ставу 4. после речи: „спроводе”, додају се речи: „оперативну и”.
После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Војна полиција води службене евиденције и обрађује податке о
личности током обављања полицијских послова у Министарству одбране и
Војсци Србије у складу са прописима који уређују евиденције и обраду података
о личности у области унутрашњих послова.”.
Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9.
У досадашњем ставу 8. који постаје став 9, тачка 3а), мења се и гласи:
„3а) када постоје основи сумње да су учинили кривично дело на штету
Министарства одбране и Војске Србије за које се гони по службеној дужности;”.
Став 9. брише се.
Досадашњи ст. 10, 11. и 12. постају ст. 9, 10. и 11.
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У досадашњем ставу 12. који постаје став 11. после речи: „уређује”
додају се речи: „полицијске мере и радње и полицијска”.
Члан 11.
У члану 53а став 1. мења се и гласи:
„Унутрашњу контролу рада припадника Војне полиције у погледу
законитости примене полицијских овлашћења, мера и радњи врши посебна
организациона јединица која се образује у саставу Управе Војне полиције (у
даљем тексту: Унутрашња контрола Војне полиције).”.
Члан 12.
У члану 53б став 2. речи: „У вршењу контроле, војнополицијски
инспектор има овлашћење да:” замењују се речима: „У вршењу контроле,
војнополицијски инспектор и припадници Унутрашње контроле Војне полиције
имају овлашћења да:”.
Став 3. мења се и гласи:
„У обављању послова из става 2. овог члана војнополицијски инспектор
и припадници Унутрашње контроле Војне полиције не могу се мешати у ток
појединих акција Војне полиције или на други начин ометати рад или угрозити
поверљивост војнополицијске акције.”.
Став 7. мења се и гласи:
„У вршењу контроле рада Војне полиције, војнополицијски инспектор и
припадници Унутрашње контроле Војне полиције предузимају потребне радње,
утврђују чињенично стање и прикупљају доказе.”.
Члан 13.
У члану 56. тачка 2) мења се и гласи:
„2) четири године у чину поручника;”.
Члан 14.
У члану 58. став 1. мења се и гласи:
„Ради унапређења официра и подофицира у виши чин утврђују се листе
кандидата на основу критеријума које утврђује министар одбране.”.
Члан 15.
У члану 67. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) у стању мировања;”.
Члан 16.
У члану 69. став 2. речи: „Чин и положајна група за формацијска места”
замењују се речима: „Елементи формацијског места”.
Став 6. мења се и гласи:
„Ако се неко формацијско место не може попунити официром, односно
подофициром, на то формацијско место може се уз његов пристанак поставити
или одредити за заступника цивилно лице на служби у Војсци Србије, односно
државни службеник или намештеник, под условом да има одговарајуће
образовање.”.
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
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„Ако се неко формацијско, односно радно место не може попунити
цивилним лицем на служби у Војсци Србије, односно државним службеником
или намештеником, на то формацијско, односно радно место може се уз његов
пристанак поставити или одредити за заступника официр, односно подофицир,
под условом да има одговарајуће образовање.”.
У досадашњем ставу 7. који постаје став 8. речи: „из става 6.” замењују
се речима: „из ст. 6. и 7.”.
Члан 17.
У члану 72. став 5. после речи: „Војске Србије” додају се запета и речи:
„односно у други државни орган или правно лице”.
У ставу 6. после речи: „Војске Србије” додају се запета и речи: „односно
у други државни орган или правно лице”.
Члан 18.
У члану 72а после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, ако није закључен међународни уговор,
министар одбране може професионалном војном лицу одобрити рад у
структурама међународне организације или регионалне иницијативе, под
условом да то није у супротности са потребама службе.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
После досадашњег става 3. који постаје став 4. додаје се нови став 5,
који гласи:
„За време рада из става 2. овог члана професионалном војном лицу
мирују права и обавезе на служби и по основу службе у Војсци Србије.”.
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Члан 19.
После члана 72б, додаје се члан 72в, који гласи:
„Члан 72в
Официр, односно подофицир може се у току службе распоређивати.
Под распоредом, у смислу овог члана, подразумева се промена
организацијске целине, односно команде, јединице или установе Војске Србије
због постављења на нову дужност приликом чега се не мења место
службовања.
Професионална војна лица након пријема у професионалну војну службу
распоређују се у организацијске целине, односно команде, јединице или
установе Војске Србије, ради постављења на нову дужност.”.
Члан 20.
Члан 74. мења се и гласи:
„Члан 74.
Професионални припадници Војске Србије могу се упутити на
школовање или усавршавање у складу са потребама Министарства одбране и
Војске Србије, под условима које прописује министар одбране.
Професионални припадници Војске Србије упућени на школовање
облика студија II и III степена, школују се уз рад.
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Официр, односно подофицир упућен на школовање или усавршавање у
земљи и иностранству које траје најмање једну школску годину разрешава се
дужности, осим лица упућених на школовање уз рад.
Лицу из става 3. овог члана време проведено на школовању или
усавршавању признаје се као време проведено на 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 или усавршавање.”.
Члан 21.
После члана 76. додају се назив члана и члан 76а, који гласе:
„6а Стање мировања
Члан 76а
Професионалном војном лицу мирују права и обавезе на служби и по
основу службе у Војсци Србије, осим оних за које је овим законом или општим
актом другачије одређено, ако привремено не врши службу због:
1) упућивања на рад у иностранство, или у оквиру међународнотехничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга
представништва;
2) избора, односно именовања на функцију у државном органу или
другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради код
послодавца;
3) рада у структурама међународне организације или регионалне
иницијативе у складу са чланом 72а став 2. овог закона или рада у
иностранству у складу са чланом 90а став 4. овог закона.
Официр, односно подофицир којем права и обавезе из става 1. овог
члана мирују дуже од шест месеци разрешава се дужности.
Официр, односно подофицир има право да се, у року од 15 дана од дана
престанка разлога због којих му је одобрено мировање из става 1. овог члана,
врати на службу у Војсци Србије.”.
Члан 22.
У члану 80. став 1. мења се и гласи:
„Држављанин Републике Србије који се на основу уговора закљученог са
Министарством одбране школовао за вршење војних дужности дужан је да по
завршеном школовању, односно усавршавању ступи у службу у Војсци Србије и
остане у тој служби најмање двоструко време трајања школовања,
усавршавања односно стипендирања.”.
Став 2. мења се и гласи:
„Професионални припадник Војске Србије који је упућен на школовање,
усавршавање или специјализацију дужан је да по завршетку школовања,
усавршавања или специјализације остане на служби у Војсци Србије најмање
двоструко време трајања школовања, усавршавања или специјализације у
земљи, а ако је школовање, усавршавање или специјализацију завршио у
иностранству најмање троструко време трајања школовања, усавршавања или
специјализације.”.
Став 7. мења се и гласи:
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„Министар одбране прописује ближе услове и начин стипендирања за
потребе Војске Србије, дужину трајања службе у Војсци Србије по завршетку
одређене врсте школовања, усавршавања или специјализације и поступак
утврђивања и повраћаја трошкова школовања, стипендирања, специјализације,
односно усавршавања, у складу са трошковима школовања, стипендирања,
специјализације или усавршавања и временом проведеним по завршетку
школовања, специјализације или усавршавања на служби у Војсци Србије.”.
Члан 23.
У члану 90. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Професионалном војном лицу привремено упућеном у други државни
орган или правно лице припадају плата, друга новчана примања, накнада
путних и других трошкова и посебна примања према одредбама овог закона, а
уколико је то за њега повољније према прописима другог државног органа или
правног лица, с тим да се исплата по основу наведених права врши на терет
средстава другог државног органа, односно правног лица.”.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после речи: „министар
одбране” додају се запета и речи: „на основу закљученог међународног
уговора,”.
Члан 24.
У члану 90а после става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе:
„Изузетно, министар одбране може професионалном припаднику Војске
Србије одобрити рад у иностранству ради извршавања обавеза преузетих
уговором закљученим између домаћег и иностраног правног лица, под условом
да извршење таквог уговора није у супротности са потребама службе.
За време рада из става 4. овог члана професионалном припаднику
Војске Србије мирују права и обавезе на служби и по основу службе у Војсци
Србије.”.
Члан 25.
У члану 92. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Професионалном војном лицу припада накнада трошкова за исхрану у
току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, када се за такву врсту
накнаде стекну услови у буџету Републике Србије, у висини коју утврди Влада.
Изузетно од става 2. овог члана, уколико је исхрана током рада
обезбеђена на други начин, професионално војно лице не остварује по том
основу право на накнаду трошкова.”.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 4, после речи: „подофициру”
додају се речи: „који су у радном односу на неодређено време”, а после речи:
„за закуп стана,” додају се речи: „накнада дела трошкова у вези са решавањем
стамбеног питања,”.
Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 26.
У члану 95. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Влада утврђује посебну основицу за обрачун плата професионалних
војних лица.
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Основица из става 1. овог члана не може бити нижа од 75% од просечне
месечне зараде у Републици Србији исплаћене у месецу који претходи месецу
у којем се утврђује основица, према последњем коначно објављеном податку
органа надлежног за послове статистике, а уколико то не омогућавају одобрена
средства у буџету Републике Србије намењена за плате, Влада може у складу
са одобреним средствима утврдити нижу основицу за обрачун плата
професионалних војних лица.”.
Члан 27.
У члану 97. став 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „о чему
процену и мишљење даје медицина рада надлежне војноздравствене
установе.”.
Члан 28.
У члану 104. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) лицу којем је утврђен степен инвалидитета од најмање 50%;”.
Став 4. мења се и гласи:
„Годишњи одмор може се користити једнократно или у више делова.”.
Члан 29.
У члану 106. став 1. речи: „приликом порођаја супруге,” замењују се
речима: „приликом рођења, односно усвојења детета,”.
У ставу 2. речи: „због порођаја супруге” замењују се речима: „због
рођења, односно усвојења детета”.
Члан 30.
У члану 107. став 2. после речи: „штетне послове” додају се запета и
речи: „односно послове на којима је изложено посебним напорима и повећаним
ризицима”.
Члан 31.
У члану 110. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) ако је на начин прописан законом утврђено да је настао потпуни
губитак способности за професионалну војну службу;”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) ако се не врати на службу у року од 15 дана од дана престанка
разлога због којих му је одобрено мировање;”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) ако му је за два последња периода оцењивања у којима су
испуњени услови да буде оцењен утврђена неповољна oцена;”.
У ставу 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „а официру
санитетске службе у звању специјалисте или доктора медицинских наука,
официру у звању наставника – доктора наука на служби на Универзитету
одбране и официру у научном звању до 65 година живота.”.
У ставу 5. речи: „најмање 50 година живота”, замењују се речима:
„најмање 45 година живота”.
У ставу 5. тачка 4) реч: „решењем”, замењује се речима: „налазом,
оценом и мишљењем”.
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Члан 32.
У члану 112. став 3. тачка 3), брише се.
Члан 33.
Члан 119. мења се и гласи:
„Члан 119.
За време ратног стања официру, односно подофициру престаје
професионална војна служба када наврши 60 година живота и 40 година стажа
осигурања или када наврши 65 година живота.
Професионалном војнику, без обзира на остварен стаж осигурања,
престаје професионална војна служба када наврши 55 година живота.
Изузетно, на предлог начелника Генералштаба, а по одлуци министра
одбране, професионалном војнику који наврши 55 година живота старосна
граница за престанак професионалне војне службе на појединим формацијским
местима одређених специјалности, може се продужити до навршених 60 година
живота.
Професионалном војном лицу престаје професионална војна служба за
време ратног стања:
1)

ако му престане држављанство Републике Србије;

2) ако се на начин прописан законом утврди да је настао потпуни
губитак способности за професионалну војну службу;
3) ако је правоснажном пресудом војног дисциплинског суда осуђен на
дисциплинску казну која повлачи губитак војне службе, односно правоснажном
пресудом надлежног кривичног суда осуђен на казну затвора у трајању дужем
од 12 месеци;
4)

његовом смрћу.

На поступак за престанак службе професионалног војног лица за време
ратног стања сходно се примењују одредбе чл. 114-118. овог закона.”.
Члан 34.
У члану 120. став 2. мења се и гласи:
„Јавни конкурс расписује Министарство одбране у магазину „Одбрана”,
на веб-сајту Министарства одбране и у неком од дневних јавних гласила које
излази на читавој територији Републике Србије, а оглас се доставља надлежној
дирекцији Националне службе за запошљавање.”.
У ставу 3. после речи: „другог државног органа,” додају се речи: „јавне
установе и друге јавне службе,”.
Члан 35.
После члана 120. додаје се члан 120а, који гласи:
„Члан 120а
У сврху пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије без јавног
конкурса води се евиденција лица заинтересованих за заснивање радног
односа у Министарству одбране и Војсци Србије.
Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке: презиме,
име једног родитеља и име кандидата, ЈМБГ, пол, место рођења (место,
општина, држава рођења), пребивалиште (место, општина), боравиште (место,
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општина), контакт телефон, електронска адреса за контакт (е-маил), врста и
степен стручне спреме, занимање – стечено звање, назив образовне
институције, просек оцена са завршеног школовања, податак да ли прихвата
заснивање радног односа на радном месту за које је прописана нижа стручна
спрема од оне коју поседује, радно искуство у занимању – звању, да ли је члан
породице запосленог, пензионисаног, погинулог или умрлог припадника
Министарства одбране и Војске Србије и жељено место рада.
Подаци из става 2. овог члана евидентирају се на посебном обрасцу који
потписује лице заинтересовано за заснивање радног односа у Министарству
одбране и Војсци Србије.
Прикупљање, коришћење и заштита прикупљених података обавља се у
складу за законом којим се уређује заштита података о личности.
Министар одбране овластиће лица која ће прикупљати, обрађивати и
користити податке из става 2. овог члана.”.
Члан 36.
Члан 121. мења се и гласи:
„Министар одбране одређује формацијска места у Министарству
одбране на која се без јавног конкурса може примити цивилно лице на службу у
Војсци Србије, а на предлог начелника Генералштаба ова формацијска места
одређује у Војсци Србије.”.
Члан 37.
У члану 123. став 3. после речи: „чланова комисије” додају се запета и
речи: „трошкове поновног полагања стручног испита”.
Члан 38.
Члан 125. мења се и гласи:
„При избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у
Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник,
односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије,
погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у
Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске
Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно
члан породице професионалног војног лица.”.
Члан 39.
У члану 127. став 2. речи: „додатке на плату” замењују се речима:
„увећања плате”.
Члан 40.
У члану 129. тачка 4) мења се и гласи:
„4) ако му је за два последња периода оцењивања, у којима су
испуњени услови да буде оцењен, утврђена неповољна оцена;”.
Члан 41.
У члану 131. тачка 2) мења се и гласи:
„2) кад наврши 65 година живота ако има најмање 15 година стажа
осигурања, ако се министар одбране и цивилно лице на служби у Војсци Србије
другачије не споразумеју;”.

11
Члан 42.
У члану 133. речи: „или по потреби службе” бришу се.
Члан 43.
У члану 134. тачка 3а) мења се и гласи:
„3а) о формацијским местима и заступању (члан 69. став 2. и члан 71);”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) о привременом упућивању по потреби службе у другу команду,
јединицу или установу Војске Србије, односно у други државни орган или
правно лице 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);
Тачке 7а) и 7б) мењају се и гласе:
„7а) о плати (члан 81);
7б) о посебним условима под којима се врши служба (члан 83);”.
После тачке 7б) додају се нове тач. 7в) и 7г), које гласе:
„7в) о увећаној плати (члан 84);
7г) о наградама и јубиларним наградама (члан 86);”.
Тачка 8) мења се и гласи:
„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. до 5);”.
Члан 44.
У члану 141. став 2. мења се и гласи:
„Начелник Генералштаба за решавање у управним стварима може
одредити и старешину на положају команданта батаљона, њему равног или
вишег положаја.”.
Члан 45.
У члану 163. став 3. мења се и гласи:
„Председници војних дисциплинских судова и секретари војних
дисциплинских судова морају бити официри правне службе са положеним
правосудним испитом, а судије поротници Вишег војног дисциплинског суда
морају бити професионални припадници Војске Србије, дипломирани правници
са положеним правосудним испитом.”.
Члан 46.
Прописи донети за извршење Закона о Војсци Србије („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС) ускладиће се са
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.
Члан 47.
Прописи за извршење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
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Члан 48.
Дозволе за ношење и држање ватреног оружја које су пре ступања на
снагу овог закона издате од стране Министарства одбране и Војске Србије,
односно органа чији су правни следбеници Министарство одбране и Војска
Србије, замениће се дозволама издатим у складу са прописом којим ће бити
уређено ношење и држање оружја из члана 9. овог закона.
Члан 49.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

