НАЦРТ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОДБРАНИ

Члан 1.
У Закону о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др.
закон и 104/09 – др. закон), у члану 2. став 5. брише се.
Члан 2.
У члану 4. тачка 1) мења се и гласи:
„1) систем одбране Републике Србије је део система националне
безбедности који представља јединствену, нормативно, структурно и
функционално уређену целину, чији је циљ заштита суверености, независности,
територијалне целовитости и безбедности Републике Србије од свих облика
спољњег и унутрашњег угрожавања у миру, ванредном стању и рату;”.
После тачке 1. додају се тач. 1а) и 1б), које гласе:
„1а) одбрана Републике Србије је функција државе којом се обезбеђује
сувереност, независност, територијална целовитост и безбедност Републике
Србије; одбрана Републике Србије обухвата војну и цивилну одбрану;
1б) субјекти система одбране су: грађани, државни органи, привредна
друштва, друга правна лица, предузетници и Војска Србије;”.
Тач. 3) и 4) мењају се и гласе:
„3) вojнa oдбрaнa je део одбране Републике Србије који обухвата скуп мера
и активности усмерених нa: припрeмe зa oдбрaну и одбрaну Републике Србије
употребом Војске Србије;
4) цивилна одбрана је део одбране Републике Србије који обухвата скуп
мера и активности усмерених нa: припрeмe зa oдбрaну и одбрaну Републике Србије
невојним средствима; обезбеђивање успешног функционисања државних органа,
органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, привредних
друштава и других правних лица, заштите и спасавања и обезбеђења услова за
живот и рад грађана и задовољења потреба снага одбране у ванредном и ратном
стању;”.
После тачке 13. додају се тач. 13а) и 13б), које гласе:
„13а) војно постројење је једна или више технолошких линија, погона или
производних целина у оквиру командe, јединицe и установe Војске Србије, војнe
јединицe и војнe установe којa je организационо и функционално везана за

Министарство одбране и привреднoг друштва којe je у складу са законом
регистрованo за производњу наоружања и војне опреме, чији је оснивач Република
Србија, односно којe у целини или делимично послујe капиталом у државној
својини, у складу са законом и оснивачким актом;
13б) војно складиште је складиште сировина, енергената или готових
производа које користи команда, јединица и установа Војске Србије, војна
јединица и војна установа која је организационо и функционално везана за
Министарство одбране или привредно друштво које је у складу са законом
регистровано за производњу наоружања и војне опреме, чији је оснивач Република
Србија, односно које у целини или делимично послујe капиталом у државној
својини, у складу са законом и оснивачким актом;”.
Тач. 16) и 17) мењају се и гласе:
„16) Доктрина Војске Србије је основни доктринарни документ у којем се
дефинишу општа опредељења о војној делатности, организовању, припремама, употреби
и обезбеђењу Војске Србије у миру, ванредном и ратном стању, у складу са
Уставом и Стратегијом одбране Републике Србије и представља оквир за израду
нижих доктринарних докумената;
17) Дугорочни план развоја система одбране Републике Србије је
документ планирања одбране у којем се утврђују дугорочни циљеви и приоритети
развоја система одбране, будуће способности система одбране, садржај и динамика
развоја система одбране, финансирање система одбране и друга питања од значаја
за функционисање и развој система одбране;”.
После тач. 17) додају се тач. 17а) и 17б) које гласе:
„17а) Средњорочни план и програм развоја система одбране je документ
планирања у којем се утврђују средњорочни циљеви и приоритети развоја система
одбране, садржај и динамика развоја система одбране, финансијски оквир и друга
питања од значаја за функционисање и развој система одбране;
17б) планирање одбране је функција управљања системом одбране чијом
реализацијом се одређују циљеви у области одбране и начини остваривања тих
циљева; планирање одбране се реализује израдом стратегијско-доктринарних
докумената, планирањем развоја и планирањем употребе снага;”.
Тачка 18) мења се и гласи:
„18) Стратегијски преглед одбране Републике Србије је документ планирања
одбране у којем се даје преглед стања одбрамбених способности и достигнутог степена
развоја система одбране, утврђују потребне способности, стратешка опредељења и
приоритети развоја система одбране, као и друга питања од значаја за функционисање
и развој система одбране;”.
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Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Документи планирања одбране су: стратегијско-доктринарни документи,
документи планирања развоја и документи планирања употребе снага.
Основни стратегијско-доктринарни документи су: Стратегија националне
безбедности Републике Србије, Стратегија одбране Републике Србије и Доктрина
Војске Србије.
Основни документи планирања развоја су: Дугорочни план развоја система
одбране Републике Србије, Стратегијски преглед одбране Републике Србије и
Средњорочни план и програм развоја система одбране.
Основни документи планирања употребе снага су План одбране Републике
Србије и План употребе Војске Србије као његов саставни део.”.
Члан 4.
У члану 11. став 2. тачка 3) мења се и гласи:
„3) усваја Доктрину Војске Србије, доктрине на оперативном нивоу
командовања и функционалне доктрине;”.
Тач. 2), 5), 9) и 12) бришу се.
Став 5. брише се.
Члан 5.
У члану 12. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) усваја Процену војних и невојних изазова, ризика и претњи по
безбедност земље, на основу предлога министра одбране;”.
После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) доноси акционе планове за спровођење Стратегије националне безбедности
Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије;”.
Тач. 7) и 10) мењају се и гласе:
„7) доноси одлуку о припремању Плана одбране Републике Србије и издаје
смернице за његову израду;
10) прописује мере приправности субјеката одбране у ратном и ванредном
стању, осим приправности Војске Србије;”.
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Тач. 12) и 17) бришу се.
Тач. 15), 23) и 24) мењају се и гласе:
„15) одређује врсте инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких
планова значајних за одбрану и ближе уређује начин и поступак постављања
захтева и обавештавања надлежних органа за припремање, доношење и спровођење
просторних и урбанистичких планова и обавеза инвеститора објеката од значаја за
одбрану при пројектовању, изградњи и реконструкцији тих објеката по којима су
дужни да поступају у складу са законом;
23) предузима мере за стварање, употребу, коришћење, обнављање и
размештај резерви за потребе одбране и обезбеђује средства за финансирање
посебних задатака у одбрани у ратном и ванредном стању, на основу предлога
ресорних министарстава;
24) одлучује о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије и
војних представништава Републике Србије у иностранству, на основу предлога
министра одбране;”.
После тачке 24) додаје се тачка 24а), која гласи:
„24а) одређује научноистраживачке програме од значаја за одбрану и ближе
уређује услове, начин и поступак ангажовања, као и положај истраживача професионалних припадника Војске Србије који се ангажују на спровођењу основних, примењених и развојних истраживања која врше други државни органи, научне установе и
организације у погледу особености везаних за циљеве и природу научних истраживања за потребе одбране и Војске Србије и природу вршења војне службе;”.
Тачка 25) брише се.
Члан 6.
Члан 14. став 2. мења се и гласи:
„Министарство одбране обавља послове, који се односе на:
1) израду предлога Процене војних и невојних изазова, ризика и претњи по
безбедност земље;
2) израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије,
Стратегије одбране Републике Србије и Дугорочног плана развоја система
одбране Републике Србије и усвајање документа за њихову разраду;
3) израду предлога акционих планова за спровођење Стратегије националне
безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије;
4) предлагање Доктрине Војске Србије, доктрина на оперативном нивоу
командовања и функционалних доктрина;
5) израду предлога Стратегијског прегледа одбране Републике Србије;
6) израду Средњорочног плана и програма развоја система одбране;
7) израду предлога годишњег извештаја Владе о стању припрема за одбрану;
8) израду нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије;
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9) израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области одбране
и војне сарадње и закључивање административних уговора за њихово
извршавање;
10) израду платформи за вођење преговора и закључивање међународних
уговора у области одбране и војне сарадње и њихово извршавање;
11) закључивање међународних уговора о сарадњи с министарствима и
оружаним снагама других држава и закључивање административних уговора
за њихово извршавање (протоколи, меморандуми и др.);
12) планирање и остваривање међународне сарадње из области одбране и војне
сарадње;
13) припремање одлуке Владе са смерницама за израду Плана одбране Републике
Србије;
14) припремање и доношење упутства о јединственој методологији за израду
планова одбране и мерама безбедности у изради планова одбране у складу с
одлуком и смерницама Владе;
15) израду аката и планских докумената на основу којих се припремају,
израђују и усклађују планови одбране којима се планирају мере и радње за
рад грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица и
предузетника за употребу Војске Србије и других снага одбране у ратном и
ванредном стању;
16) контролу припрема за одбрану и давање претходне сагласности на предлоге
планова одбране које израђују и припремају носиоци обавезе планирања и
њихову усаглашеност с плановима развоја система одбране и усаглашености
с плановима које израђује, припрема и доноси Војска Србије;
17) планирање, припремање и контролу спровођења мобилизације за извршавање
задатака у ратном и ванредном стању, у складу са законом и одлукама
надлежних органа;
18) извршавање војне обавезе и њено усклађивање са извршавањем радне и
материјалне обавезе у складу с посебним законом;
19) одређивање програма обуке и уређивање начина и поступака планирања и
спровођења планова обуке грађана преко надлежних територијалних органа
Министарства одбране, у сарадњи са Генералштабом Војске Србије;
20) планирање и организовање цивилно-војних односа у извршавању заједничких послова у области одбране и безбедности;
21) уређивање организације, задатака и начина и посебних услова вршења музејске,
архивске, издавачко-информативне, библиотечкo-информационе, музичке,
филмске, војноспортске делатност и других делатности за потребе Министарства
одбране и Војске Србије под условима прописаним посебним законом којим
су те делатности уређене и правилима војне службе;
22) уређивање организације, задатака, начина вршења делатности и других
питања од значаја за неговање и очување традиција Војске Србије, војних
ветерана, стандарда, заштите спомен-обележја у војним објектима, споменсоба и објеката од историјског значаја насталих у раду Војске Србије, као и
вођења евиденције о настрадалим и несталим лицима у оружаним сукобима;
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23) уређивање система селекције, класификације, каријерног вођења и саветовања и
психолошке делатности;
24) стручне
послове
организовања,
модернизације
и
унапређења
телекомуникационо-информатичког обезбеђења и средстава посебне намене
за потребе Министарства одбране и Војске Србије и криптозаштите за
потребе Министарства одбране и Војске Србије и других државних органа;
25) уређивање начина поступања у поступку усклађивања телекомуникационоинформатичког обезбеђења, телекомуникационих и рачунарских мрежа и
средстава с потребама одбране под условима прописаним посебним законом
26) прописивање начина и посебних услова и поступака на уређењу и припреми
територије и акваторије за потребе одбране;
27) одређивање и прописивање заштитних зона око војних комплекса, војних
објеката и објеката војне инфраструктуре и мера њихове заштите, обележавања и овлашћења за приступ тим објектима;
28) уређивање начина и поступка истраживања, развоја, производње и промета
наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије;
29) опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране,
спровођење поступка набавки у складу са законом којим се уређују јавне
набавке и материјално обезбеђивање Војске Србије;
30) планирање, управљање, контролу и спровођење безбедносно-обавештајних
послова од значаја за одбрану у складу са законом;
31) планирање и организовање школовања и усавршавања за рад на пословима
одбране и безбедности земље и надзор над радом војних школа у складу с
посебним законом;
32) развој војног образовног система и војне научноистраживачке делатности од
значаја за одбрану и Војску Србије и уређивање начина и поступка за
њихово усклађивање с општим системом образовања и научноистраживачке
делатности у Републици Србији под условима прописаним законом којим се
уређују ове делатности;
33) организовање, планирање, спровођење и развој научноистраживачке и инвентивне
делатности од значаја за одбрану;
34) решавање о статусним и другим потребама припадника Војске Србије у
складу са законом;
35) доношење аката о организацији команди, јединица и установа Војске
Србије и аката о организацији војних јединица и војних установа које су
организационо и функционално везане за Министарство одбране;
36) образовање и организовање финансијске службе у Министарству одбране,
командама, јединицама и установама Војске Србије и војним јединицама и
војним установама које су организационо и функционално везене за Министарство одбране у складу с прописима о буџетском систему;
37) образовање и укидање изасланстава одбране и војних представништава, у
складу с одлуком Владе о броју и распореду изасланстава одбране и војних
представништава Републике Србије у иностранству;
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38) организовање и унапређење информационог система у области
материјалног и финансијског пословања за потребе финансијског
извештавања, сагласно усвојеним стандардима;
39) уређивање начина и поступка планирања, програмирања, буџетирања и извршења
у Министарству одбране и Војсци Србије;
40) планирање, организовање, извршење и контролу материјалног и финансијског
пословања;
41) планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката, као и инвестиционо одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у Министарству
одбране и Војсци Србије;
42) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање непокретних
ствари за војне потребе, стамбених зграда, станова, гаража, пословног простора
за потребе Министарства одбране и Војске Србије и објеката за привремени
смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране;
43) прописивање начина и поступка пописа војних непокретности које користе
Министарство одбране и Војска Србије и вођење војног катастра под
условима прописаним законом којим се уређује државни премер и катастар;
44) надзор и управљање над привредним друштвима регистрованим за
производњу наоружања и војне опреме чији је оснивач Република Србија
односно која послују капиталом у већинском државном власништву у
складу са законом и актом оснивача;
45) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање непокретних
и покретних ствари за репрезентативне потребе Министарства одбране и Војске
Србије у земљи и иностранству;
46) уређивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и
контроле безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и
заштите од пожара и експлозије у Министарству одбране и Војсци Србије
под условима прописаним законима којима се уређују те делатности;
47) уређивање планирања, организовања, спровођења и контроле заштите
животиња и здравствени надзор над производњом и прометом намирница и
предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије;
48) прописивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и
контроле метролошке делатности за потребе Министарства одбране и
Војске Србије под условима прописаним законима којимa се уређује ова
делатност и међународним прописима и стандардима;
49) прописивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и
контроле послова стандардизације (оперативна, материјална и административна), типизације и унификације производа и услуга, објеката и уређаја
за потребе одбране и Војске Србије и издавања сагласности под условима
прописаним посебним законом којим се уређује та делатност и закљученим
међународним уговорима;
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50) прописивање начина и поступка организовања послова израде номенклатуре
и кодификације ствари за посебне намене које користе Министарство одбране
и Војска Србије;
51) утврђивање поступка и процедуре за оцењивање усаглашености у
истраживању, развоју и производњи наоружања и војне опреме, извођењу
радова и вршењу услуга за потребе Министарства одбране и Војске Србије
под условима прописаним посебним законом којим се уређује ова делатност
и прихваћеним међународним прописима, стандардима и сродним документима;
52) доношење стандарда одбране Републике Србије, прописа о квалитету
производа и сродних докумената, метролошких услова и упутстава за преглед
мерне опреме у области одбране;
53) прописивање начина одређивања тактичких и техничких носилаца за
наоружање и војну опрему и остала средства у Министарству одбране и
Војсци Србије;
54) сарадњу с осталим министарствима и другим органима државне управе,
органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе у
припремању и спровођењу планова одбране и извршавању задатака у
одбрани;
55) организацију, преношење и спровођење мера приправности, мобилизације и
попуне државних органа, органа јединица локалне самоуправе, привредних
друштава, других правних лица и предузетника;
56) заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за
потребе одбране под условима прописаним законом којим се уређује
ваздушни саобраћај;
57) заједнички цивилно-војни систем управљања унутрашњим пловним путевима
и ратним режимом пловидбе под условима прописаним законом којим се
уређује унутрашња пловидба;
58) доношење аката о оснивању војноздравствених установа примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите;
59) друге послове одређене законом.”.
Члан 7.
После члана 14. додаје се нови члан 14а, који гласи:
„Члан 14а
Министарство одбране обавља стручне и управне послове у вези са планирањем и уређењем простора, изградњом и реконструкцијом војних објеката, а
Војска Србије стручне послове на одржавању војних објеката у војном комплексу,
војном кругу односно бази.
Посебна права и обавезе у припремању и изради просторних и урбанистичких планова и уређивању и развоју војних комплекса и изградњи,
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реконструкцији и одржавању војних објеката из става 1. овог члана у миру и
ванредном или ратном стању прописује Влада.”.
Члан 8.
Досадашњи члан 14а, који постаје члан 14б, мења се и гласи:
„Члан 14б
Министарство одбране има свој знак и друга обележја.
Изглед и начин коришћења знака и других обележја, означавање и друге
елементе визуелног идентитета Министарства одбране уређује Влада, на предлог
министра одбране.
Забрањено је истицање и ношење знака и других обележја из става 1. овог
члана на начин којим би се нарушио углед Министарства одбране.”.
Члан 9.
У члану 15. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) израду доктринарних докумената;”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) геотопографско обезбеђење и израду геотопографског материјала за
потребе одбране и других корисника ван система одбране;”.
Члан 10.
Наслов изнад члана 16. и члан 16. мењају се и гласе:
„Послови инспекцијског надзора у области одбране
Члан 16.
Министарство одбране обавља послове инспекцијског надзора у вези са
извршавањем закона у области и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа
донетих на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и
Војске Србије, као и друге послове одређене овим законом, а који се односе на:
1) припремe за одбрану;
2) спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране;
3) инспекцијски надзор над оперативним и функционалним способностима
команди, јединица и установа Војске Србије, по одобрењу или налогу
председника Републике;
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4) инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују:
рад Министарства одбране и Војске Србије; радни односи професионалних
припадника Војске Србије у Војсци Србије и распоређених у Министарство
одбране; општи управни поступак и посебни управни поступци;
5) инспекцијски надзор над организацијом телекомуникационо-информатичког
обезбеђења, криптозаштите и других облика заштите информација у
Министарству одбране и Војсци Србије;
6) инспекцијски надзор материјалног и финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава корисника у Министарству одбране и Војсци
Србије;
7) инспекцијски надзор над применом закона, других прописа, стандарда,
техничких норматива и норми квалитета материјала и опреме у области
грађевинске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;
8) инспекцији надзор над применом прописа о безбедности и здрављу на раду;
забрани дискриминације; равноправности полова; заштити од злостављања на
раду; заштити од изложености запослених дуванском диму на радном месту и у
радној околини, заштити животне средине; заштити од пожара и експлозија;
заштити животиња, намирница и предмета опште употребе у Министарству
одбране и Војсци Србије (ветеринарска заштита); заштити и безбедности у
метролошкој делатности;
9) инспекцијски надзор над применом прописа о заштити животне средине у
војним постројењима и војним складиштима;
10) инспекцијски надзор над применом прописа којима је уређена здравствена
заштита војних осигураника и рад војноздравствених установа;
11) друге послове одређене посебним законом или на захтев надлежног органа.
Послове из става 1. овог члана врши Инспекторат одбране, у складу с овим
законом и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.”.
Члан 11.
Члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
У вршењу послова инспекцијског надзора из члана 16. овог закона,
инспектор и лице овлашћено за обављање послова инспекцијског надзора има
право и дужност да:
1) врши проверу спровођења одлука и аката органа управања системом одбране;
2) врши увид у документа која се односе на приипреме снага одбране за одбрану;
3) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
4) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, предмете и робу;
5) узима изјаве и по потреби писана изјашњења од руководиоца и службених
лица надзираног органа о чињеницама и подацима значајним за потпуно
утврђивање чињеничног стања;
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6) захтева да се доставе извештаји, подаци, акати и друга документација и
одреди примерен рок за достављање;
7) захтева достављање, узме или задржи општи или појединачни акт надзираног
органа који је предмет инспекцијског надзора а чија тачност се, у случају да се
не ради о оригиналу акта, потврђује потписом руководиоца и печатом
надзираног органа;
8) наложи отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у
спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана
одбране Републике Србије и појединачних планова;
9) наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима
одбране до доношења одлуке надлежног органа;
10) изда налоге, односно забране у складу са законом;
11) наложи командама, јединицама и установама Војске Србије и органима
државне управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању
својих одбрамбених припрема;
12) наложи обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у
опасност живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног
органа;
13) изврши ванредни надзор одмах по сазнању за сваку смртну, тешку или
колективну повреду на раду, као и опасну појаву која би могла да угрози
безбедност и здравље на раду, као и приликом избијања пожара или
експлозија и утврди узроке тих догађаја о чему саставља записник са налазом
и оценом о узроцима догађаја и налаже мере које се без одлагања морају
предузети;
14) пружа стручну помоћ надзираном органу;
15) подноси кривичне пријаве и захтеве за покретање прекршајног поступка и
поступка за привредни преступ, у складу са законом;
16) предлаже покретање дисциплинског поступка;
17) предузима друге мере и радње за које је законом и другим прописом
овлашћен;
18) наложи отклањање утврђене повреде закона и других прописа;
19) обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу
закона.
Налози инспектора и других лица овлашћених за обављање послова
инспекцијског надзора су обавезујући.”.
Члан 12.
После члана 17. додаје се члан 17а, који гласи:
„Члан 17а
Инспектор и другo лицe овлашћенo за обављање послова инспекцијског
надзора су самостални у раду у границама овлашћења утврђених законом и другим
прописима.
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Инспекторат одбране извештава министра одбране о појавама битнијег
нарушавања самосталности и незаконитог утицаја на рад инспектора и других лица
овлашћених за послове инспекцијског надзора.
Инспектор и другo лицe овлашћенo за обављање послова инспекцијског
надзора посебно су одговорни:
1) ако у вршењу инспекцијског надзора не предузму, не предложе или не одреде
мере или радње за које су овлашћени;
2) ако у вршењу инспекцијског надзора не предложе или не покрену поступак
утврђен одредбама овог закона и посебних закона;
3) ако у вршењу инспекцијског надзора прекораче границе свог овлашћења.”.
Члан 13.
Члан 18. став 1. мења се и гласи:
„Члан 18.
Министар одбране прописује елементе, садржај и стандарде за оцену: стања,
оперативних и функционалних способности Војске Србије; рада војних јединица и
војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство одбране;
стања метролошке делатности у Војсци Србије; стања безбедности и здравља на
раду, заштите од пожара и експлозије; заштите животне средине; заштите добробити
животиња; материјалног и финансијског пословања команди, јединица и установа
Војске Србије и Министарства одбране и војних јединица и војних установа које су
организационо и функционално везане за Министарство одбране у складу са законом и
прописима о одбрани.”.
Члан 14.
Наслов изнад члана 20. и члан 20. мењају се и гласе:
„Безбедносно-обавештајни послови од значаја за одбрану
Члан 20.
Безбедносно-обавештајни послови од значаја за одбрану су безбедносни
послови, контраобавештајни послови, обавештајни послови и војнополицијски
послови.
Надлежност, задаци и послови органа за обављање безбедносно-обавештајних
послова од значаја за одбрану одређени су законима којима се уређују службе
безбедности и Војска Србије.”.
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Члан 15.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за
потребе одбране и Војске Србије обављају надлежни органи под условима прописаним
законом којим се уређује ваздушни саобраћај.
Послове цивилно-војне координације и размене информација између Војске
Србије и пружалаца услуга у ваздушној пловидби о ситуацији у ваздушном простору
Републике Србије обавља јединица за цивилно-војну координацију која се оснива у
Министарству одбране у складу са законом.
Начин, правила и процедуре за обављање војног ваздушног саобраћаја из
надлежности Министарства одбране и Војске Србије, регистар војних ваздухоплова
и посебне услове за војно ваздухопловно особље ближе уређује министар одбране под
условима прописаним законом којим се уређује ваздушни саобраћај и правилима војне
службе.”.
Члан 16.
После члана 21. додају се наслов и члан 21а, који гласе:
„Управљање војним саобраћајем на унутрашњим пловним путевима
Члан 21а
Заједнички цивилно-војни систем управљања саобраћајем на унутрашњим
пловним путевима обавља се под условима прописаним законом којим се уређује
унутрашња пловидба.
Начин, правила и процедуре за обављање саобраћаја на унутрашњим пловним
путевима из надлежности Министарства одбране и Војске Србије војним пловилима и
ратни режим пловидбе ближе уређује министар одбране под условима прописаним
законом којим се уређује унутрашња пловидба и правилима војне службе.”.
Члан 17.
У члану 24. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) на захтев Министарства одбране израђују акта и прилоге за припрему
Плана одбране Републике Србије, у складу с прописима којима се уређује начин
израде планова одбране;”.
После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) достављају податке о билансним потребама и могућностима вршења
производње и услуга од значаја за одбрану из делокруга својих надлежности;”.

13

Тачка 9) мења се и гласи:
„9) спроводе мере приправности у ванредном стању и друге мере неопходне
за прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању;”.
Члан 18.
У члану 27. став 1. речи: „привредна друштва, друга правна лица и предузетници”
бришу се.
Члан 19.
Члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
Остали државни органи планирају и спроводе припреме за свој рад у ратном и
ванредном стању и одговорни су за ефикасан рад и примену прописа и заштиту
гарантованих права и слобода грађана у ратном и ванредном стању, и у том циљу:
1) на захтев Министарства одбране, достављају податке за припрему Плана
одбране Републике Србије, у складу са прописима којима се уређује начин
израде планова одбране;
2) сачињавају свој план одбране и спроводе сопствене припреме за рад у
ратном и ванредном стању;
3) сарађују са министарствима, другим органима државне управе и другим
државним органима у припремању и изради елемената Плана одбране
Републике Србије из свог делокруга;
4) планирају и обезбеђују средства и опрему за рад у ратном и ванредном
стању;
5) врше и друге задатке или послове из области одбране утврђене Планом
одбране Републике Србије.”.
Члан 20.
У члану 29. став 2. тачка 4) после речи: ,,организацију” додају се речи: ,,за рад”.
Члан 21.
Члан 44. мења се и гласи:
„Члан 44.
Управљање материјалним ресурсима одбране које у складу са законом
користе Министарство одбране и Војска Србије за логистичку подршку Војске Србије
реализује се у оквиру система планирања, програмирања, буџетирања и извршења
буџета у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
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Начин и поступак планирања, програмирања, буџетирања и извршења у
Министарству одбране и Војсци Србије ближе уређује министар одбране.”.
Члан 22.
Члан 45. мења се и гласи:
„Члан 45.
Логистичка подршка Војске Србије реализује се ради задовољавања њених
оперативних потреба у:
1) одржавању наоружања и војне опреме;
2) снабдевању наоружањем и војном опремом и другим средствима;
3) општим логистичким потребама;
4) планирању, изградњи, рушењу, уклањању и одржавању објеката инфраструктуре;
5) саобраћају и транспорту људи и средстава;
6) здравственој заштити;
7) ветеринарској заштити;
8) безбедности и заштити здравља на раду;
9) заштити животне средине;
10) заштити од пожара и експлозија;
11) ловно-шумској делатности;
12) другим делатностима од значаја за одбрану и Војску Србије.
Планирање, организовање, спровођење и контролу у делатностима из става
1. овог члана, под условима прописаним законом којим се те делатности уређују,
ближе уређује министар одбране.
Логистичку подршку из става 1. овог члана могу пружати војне установе
које обављају производну и услужну делатност и делатност изградње и одржавања
објеката инфраструктуре односно послују по принципу стицања и расподеле
добити, а које су организационо и функционално везане за Министарство одбране
(у даљем тексту: војне установе).
Војне установе оснива Влада, на предлог министра одбране.
Војне установе имају статус правног лица и уписују се у регистар посебних
правних лица.”.
Члан 23.
После члана 45. додају се чл. 45а и 45б, који гласе:
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„Члан 45а
Војне установе послује у складу са законом, актом оснивача и својим
статутом.
На статут војне установе сагласност даје Влада.
Војне установе реализују логистичку подршку Војске Србије под условима
прописаним за вршење логистичких делатности и у складу са прописима о
материјалном и финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци
Србије.
Војне установе у делу слободних капацитета могу пословати на тржишту у
складу са прописима о пословању привредних друштава.
Члан 45б
Организацију војне установе у складу са прописима о Војсци Србије уређује
министар одбране.
Директора војне установе поставља министар одбране.
Лица запослена у војној установи имају статус цивилних лица на служби у
Војсци Србије, а права на исплату плате, накнаде и друга примања, као и стамбено
обезбеђење остварују у складу са актом о оснивању, својим статутом и општим
актима.”.
Члан 24.
У члану 46. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Начин, услове и поступак за опремање и развој Војске Србије наоружањем и
војном опремом ближе уређује министар одбране.”.
Члан 25.
Члан 47. мења се и гласи:
„Члан 47.
Грађани у одбрани земље имају право и дужност да извршавају војну, радну
и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити и обучавању за потребе
одбране, у складу са законом, одлукама надлежних органа, плановима одбране и
плановима образовања за потребе одбране.
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Грађани који имају основни распоред за извршавање војне, радне и
материјалне обавезе у одбрани земље могу бити распоређени и на друге дужности од
значаја за одбрану, према одлуци надлежних органа.”.
Члан 26.
У члану 51. став 1. речи: „нису распоређени на службу” замењују се речима:
„немају ратни распоред”.
Члан 27.
У члану 55. став 4. тачка 1) после речи: „породичног” додају се речи:
„домаћинства”.
Члан 28.
Члан 56. брише се.
Члан 29.
У члану 62. став 1. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници” додају се речи: „од значаја за одбрану”, а речи: ,,у случају ратног и
ванредног стања” замењују се речима: ,,у ратном и ванредном стању”.
У ставу 2. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица и предузетници”
додају се речи: „од значаја за одбрану”.
Члан 30.
У чл. 64. и 66. после речи: „Привредна друштва, друга правна лица и
предузетници” додају се речи: „од значаја за одбрану”.
Члан 31.
У члану 65. став 1. после речи: „од привредних друштава, других правних
лица и предузетника” додају се речи: „од значаја за одбрану”.
Члан 32.
После члана 67. додају се чл. 67а и 67б, који гласе:
„Члан 67а
Мере заштите војних објеката и рејона уз војне објекте и објекте из члана 67.
овог закона предузимају се кроз физичко обезбеђење, мере техничке заштите,
опште безбедносне мере и мере контраобавештајне заштите у складу с прописима о
тајности података.
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Контролу предузетих мера из става 1. овог члана унутар објеката и рејона уз
објекте врши овлашћено лице надлежног органа, односно правног лица уз одобрење
Министарства одбране.
Члан 67б
Надлежни орган, односно правно лице одређује које ће се мере заштите
предузимати за објекте које користи, у складу с проценом безбедносних изазова,
ризика и претњи на макро и микро локацији.
Мере заштите из става 1. овог члана планирају власници, односно корисници
објеката у сарадњи са Министарством одбране.”.
Члан 33.
У члану 68. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Начин постављања посебних услова и захтева у погледу потреба одбране из
става 1. овог члана ближе уређује министар одбране.”.
Члан 34.
У члану 71. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Начин организовања, планирања, спровођења и развој научноистраживачке
делатности у Министарству одбране и Војсци Србије и одређивање области од
значаја за одбрану и Војску Србије, под условима прописаним законом којим се
уређује научноистраживачка делатност и правилима војне службе ближе уређује
министар одбране.”.
Члан 35.
После члана 71. додаје се члан 71а, који гласи:
„Члан 71а
Физичка и правна домаћа и страна лица могу на територији Републике
Србије вршити научна и друга истраживања у научноистраживачким областима од
значаја за одбрану, уз претходно прибављено одобрење Министарства одбране у
погледу мера заштите тајних података одбране.
Области научних истраживања и поступак прибављања одобрења из става 1. овог
члана и приказивање војних објеката у картографским публикацијама ближе
уређује Влада, на предлог министра одбране.”.
Члан 36.
Наслов изнад члана 72. и члан 72. мењају се и гласе:
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„Оцењивање усаглашености, стандардизација, номенклатура,
кодификација и метрологија у области одбране
Члан 72.
Приликом стандардизације, типизације и унификације производа и услуга,
објеката и уређаја од посебног значаја за одбрану земље, органи надлежни за
стандардизацију, типизацију и унификацију у другим органима државне управе и
државним институцијама, привредна друштва, правни субјекти и предузетници
дужни су да производе и услуге, објекте и уређаје прилагоде потребама одбране
земље и да о томе прибаве сагласност Министарства одбране.
Стандардизацију, номенклатуру, кодификацију, метрологију, као и начин и
поступак утврђивања и оцењивања усаглашености процеса, производа, и услуга,
објеката и уређаја у области одбране и од значаја за одбрану, инспекцијски надзор
и друге облике надзора у вези са тим делатностима уређује министар одбране.”.
Члан 37.
Члан 82. мења се и гласи:
„Члан 82.
Правна лица од значаја за одбрану дужна су да самостално планирају: мере
којима обезбеђују вршење производње и услуга, снабдевање сировинама, репроматеријалом, енергијом, потребан број радника за вршење производње и заштиту
радника и материјалних и других добара у складу с утврђеним билансним потребама,
могућностима и задацима из Плана одбране Републике Србије.
Правна лица из чл. 65. и 73. овог закона, којима се постављају додатни
захтеви за вршење приоритетне производње и услуга дужни су да планирају и мере
којима обезбеђују вршење те производње и услуга, снабдевање сировинама,
репроматеријалом, енергијом и другим потребама на нивоу утврђеном у складу са
задацима из планова одбране које самостално доносе и додатним захтевима по
основу закључених уговора с органима јавне власти који се финансирају из буџета
Републике Србије.
Планове из става 1. овог члана утврђује руководилац правног лица.”.
Члан 38.
Члан 83. мења се и гласи:
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„Члан 83.
Органи аутономне покрајине, органи Града Београда, градова и општина, у
складу са законом и својим статутима, самостално припремају и доносе планове
одбране којима планирају своју организацију за функционисање локалне самоуправе у
ванредном или ратном стању и планирају мере и средства за рад правних лица из
њихове надлежности ради непосредног задовољавања потреба грађана у ратном
или ванредном стању из својих законом утврђених делокруга у складу са задацима
Плана одбране Републике Србије.”.
Члан 39.
У члану 86. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Министарство одбране координира израду и израђује обједињени извештај
из става 1. овог члана и доставља Влади на усвајање.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 40.
Члан 97. мења се и гласи:
„Члан 97.
Мобилизацијом субјекти система одбране из мирнодопске организације и
стања прелазе на организацију за рад у ратном и ванредном стању и услове рада у
ратном и ванредном стању.
Мобилизација по обиму може бити општа или делимична а саопштава се јавним
оглашавањем или појединачним позивом.
Мобилизација се спроводи према Плану одбране Републике Србије.”.
Члан 41.
У члану 98. речи: ,,и чија се ратна организација разликује од мирнодопске”
бришу се.
Члан 42.
У члану 99. став 1. речи: ,,чија се ратна организација разликује од мирнодопске”
замењују се речима: ,,којима су дефинисане обавезе у одбрани”, а реч: ,,адекватан”
брише се.
Став 2. брише се.
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Члан 43.
Поднаслов ,,Мере заштите тајних података ” и члан 102. мењају се и гласе:
,,Безбедност и мере заштите тајних података
Члан 102.
За време ратног или ванредног стања, Народана скупштина може прописати
да се физичким лицима ограничи слобода кретања, боравка или настањивања у
појединим местима и зонама (у даљем тексту: забрањене зоне), ако то захтевају
њихова безбедност и потребе одбране.
Забрањене зоне и начин њиховог обележавања одређује Влада.”.
Члан 44.
После члана 102. додају се чл. 102а, 102б, 102в и 102г, који гласе:
,,Члан 102а
За време извођења војних вежби ради безбедности људи и имовине, Министарство одбране може привремено ограничити слободу кретања на одређеном
подручју на којем се вежба изводи и одредити мере за обезбеђење у сарадњи с
министарством надлежним за унутрашње послове.
Члан 102б
Тајни подаци који се односе на систем одбране и Војску Србије, а који су од
интереса за националну безбедност, одређених лица и објеката које користи
Министарство одбране и Војска Србије штите се непосредном применом општих
мера безбедности, као и посебним мерама безбедности које прописује министар
одбране, под условима прописаним законом којим се уређује тајност података и
прописима којима се уређује рад телекомуникационих мрежа посебне намене које
користе Министарство одбране и Војска Србије.”.
Забрањен је приступ војним објектима и објектима који су одређени као
објекти од посебног значаја за одбрану, као и грађење у рејонима уз те објекте без
сагласности Министарства одбране.
Забрањено је снимање и објављивање снимака војних објеката и рејона уз
објекте без одобрења Министарства одбране.
Члан 102в
Премер и истраживања земљишта (геодетска, геофизичка, геолошка, хидролошка и др.) у рејонима уз објекте од посебног значаја за одбрану могу вршити
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правна лица која за то добију одобрење надлежног органа уз претходно прибављено
мишљење Министарства одбране у погледу мера заштите тајних података одбране
и Војске Србије.
Радови на премеру земљишта у граничном појасу и приобалним унутрашњим пловним путевима и радови на повезивању с одговарајућим премерима
суседних земаља могу се изводити само по претходно прибављеној сагласности
Министарства одбране у погледу безбедносних интереса и потреба одбране.
Члан 102г
У картографске и друге публикације не смеју се уносити подаци о војним
објектима и рејонима уз те објекте и другим објектима из члана 102б овог закона,
као ни други подаци који су од интереса за одбрану.
Снимање из ваздуха територије Републике Србије за потребе премера
земљишта и унутрашњих пловних путева и граничног појаса за потребе планирања
и изградње и уређивања територије за потребе одбране и планирање, изградњу и
премештање војних комплекса и база за потребе извршавања мисија и задатака
Војске Србије, врше надлежне војне службе у чијем су делокругу ови послови.
Податке из става 1. овог члана утврђује Влада.
Члан 45.
У члану 104. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
,,Министарство одбране, под условима и у поступку прописаним законом
којим се уређује јавно-приватно партнерство може закључивати дугорочне
споразуме о успостављању сарадње с приватним партнерима у делатностима од
значаја за одбрану ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције и
одржавања војних објеката, осим поверљивих непокретности и пружања услуга по
основу усвојених програма и пројеката развоја система одбране, о чему одлучује
Влада.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 46.
У члану 105. став 2. мења се и гласи:
„Непокретне ствари из става 1. овог члана у складу с овим законом прибављају
се и отуђују у земљи и иностранству применом посебних правила поступака јавних
набавки и отуђења из јавне својине на начин и у поступку који ближе уређује Влада.”.
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Члан 47.
У члану 106. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Покретним стварима за посебне намене сматрају се: наоружање и војна
опрема, средства двоструке намене обухваћена Националном контролном листом,
војна превозна средства (ваздухоплови, пловни објекти, моторна возила и др.), која
се користе за службене потребе, потрошни материјал, алати, прибори, уређаји,
делови, склопови, специјална мазива и течности за функционисање и одржавање
наоружања и војне опреме и средстава двоструке намене и опрема (рачунари,
рачунарска опрема и рачунарски системи, репрографска и биротехничка опрема,
телекомуникациона средства, еталони и референтни материјали, специфична и
друга лабораторијска и испитна-мерна опрема) и софтвери (информациони и
командно-информациони системи) које Министарство одбране и Војска Србије
користе за потребе одбране, безбедности и војне потребе”.
О прибављању и располагању покретним стварима из става 1. овог члана
под условима прописаним законом којим се уређује јавна својина и правилима
војне службе одлучује министар одбране, односно лице у Министарству одбране и
Војсци Србије које он овласти.”.
Члан 48.
После члана 107. додаје се поднаслов и чл. 107а- 107г, који гласе:
„Војно правобранилаштво
Члан 107а
Министарство одбране прати и анализира стање и кретање имовине
Републике Србије посебне намене коју користе Министарство и Војска Србије, као
и начин и облике њеног ефикасног и рационалног коришћења и у складу са
потребама система одбране врши надзор над применом прописа о јавној својини и
других прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању имовином
посебне намене.
Правне радње и правна средства ради остваривања и заштите имовинских
права и интереса Републике Србије у погледу средстава која користе Министарство
одбране и Војска Србије за потребе одбране и безбедности предузима Војно
правобранилаштво, у складу са овим законом.
У заступању Министарства одбране и Војске Србије пред судовима и другим
надлежним органима, Војно правобранилаштво има положај законског заступника
Републике Србије – Министарства одбране и Војске Србије са правима и дужностима прописаним за правобранилаштво Републике Србије, осим заступања пред
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страним и међународним судовима и арбитражама и пред другим надлежним
органима у иностранству.
Члан 107б
Војно правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима заступа Министарство одбране и Војску
Србије када имају положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се
одлучује у тим поступцима.
Војно правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад
Министарства одбране и Војске Србије, као и примену закона и других општих
правних аката када је то од значаја за заштиту имовинских права и интереса Министарства одбране и Војске Србије и о уоченим проблемима обавештава министра
одбране и друге надлежне органе.
Војно правобранилаштво је овлашћено да покрене поступак за оцену
уставности и законитости прописа и општих аката које доноси Министарство
одбране ако оцени да су прописом односно општим актом повређена имовинска
права и интереси Републике Србије или законом утврђен положај Војске Србије.
Војно правобранилаштво даје правна мишљења на нацрте аката односно
правних послова и нацрте уговора о прибављању и отуђењу непокретности посебне
намене у својини Републике Србије коју користе Министарство одбране и Војска
Србије и врши послове у вези са побијањем уговора и уписом права својине на
непокретностима које користи Министарство одбране и Војска Србије, у складу са
прописима којима се уређују средства посебне намене.
Војно правобранилаштво може на захтев другог правобранилаштва пружити
стручну помоћ или преузети заступање када се ради о повреди имовинских интереса
Министарства одбране и Војске Србије.
Војно правобранилаштво пре покретања парнице или другог судског или
управног поступка, или у току тог поступка предузима потребне мере ради споразумног
решавања спорног односа.
Члан 107в
Војно правобранилаштво обавља послове из своје надлежности у складу са
Уставом, овим законом и другим законима и прописима о одбрани и Војсци Србије.
Војно правобранилаштво не може супротној страни у преговорима у поступку
за споразумно решавање спора односно у судском, управном или другом поступку,
као ни трећим лицима давати податке добијене од заступаног субјекта који су
означени као тајни подаци одбране, осим по одобрењу министра одбране.
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Судови, органи управе и други надлежни органи дужни су да у стварима у
којима је предвиђено заступање од стране Војног правобранилаштва достављају
сва писмена непосредно Војном правобранилаштву.
Достављање извршено противно одредби става 3. овог члана не производи
правно дејство.
Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом управе и другим
надлежним органом признају се Војном правобранилаштву по прописима о награди
и накнади трошкова за рад адвоката.
Остварени приходи у заступању представљају приход Републике Србије –
Министарства одбране.
Члан 107г
Војног правобраниоца и заменике Војног правобраниоца поставља министар
одбране.
На права и обавезе запослених у Војном правобранилаштву примењују се
прописи о служби у Војсци Србије.
Организацију рада и уређење Војног правобранилаштва, у складу са начелима
прописаним за рад правобранилаштва Републике Србије и правилима војне службе,
ближе уређује министар одбране уз сагласност Владе. ”
Члан 49.
У члану 112. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1) ако не поступи по налогу инспектора или другог лица овлашћеног за
обављање послова инспекцијског надзора (члан 17. став 2);”.
Члан 50.
Постојеће војне установе: Војна установа „Моровић” – Моровић, Војна
установа „Дедиње”– Београд, Војна установа „Тара” – Бајина Башта, Технички
ремонтни завод „Ђурђе Димитријевић Ђура” – Крагујевац, Војна грађевинска
установа „Београд” – Београд и Војна грађевинска установа „Београд -2” – Београд,
које су основане у складу са прописима који су били на снази до ступања на снагу
овог закона и које су организационо и функционално везане за Министарство
одбране, статус правног лица стичу даном ступања на снагу овог закона и уписују
се у судски регистар посебних правних лица и настављају да послују у складу са
оснивачким актима по којима су основани.
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Војне установе из става 1. овог члана дужне су да ускладе своју
организацију, рад и пословање са одредбама овог закона у року од шест месеци од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 51.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 195. Закона о
Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 - др.закон).
Члан 52.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије.”.
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