ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 1.
Овим законом уређују се положај и надлежност Војске Србије, организација, састав
и начела деловања Војске Србије, специфичности обављања војне службе,
командовање и руковођење Војском Србије, чинови и звања у Војсци Србије,
симболи и обележја Војске Србије, војни празници, верска служба, одговорност за
штету коју причини Војска Србије, демократска и цивилна контрола, јавност рада,
канцеларијско пословање у Војсци Србије, служба у Војсци Србије и друга питања
од значаја за Војску Србије.
Члан 1.
ОВИМ ЗАКОНОМ УРЕЂУЈУ СЕ ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,
ОРГАНИЗАЦИЈА, САСТАВ И НАЧЕЛА СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ,
СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖБА И СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА,
КОМАНДОВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ВОЈСКОМ СРБИЈЕ, ЧИНОВИ У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ, СИМБОЛИ И ОБЕЛЕЖЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ВОЈНИ ПРАЗНИЦИ,
НАЗИВИ ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА, ВЕРСКА СЛУЖБА, ОДГОВОРНОСТ ЗА
ШТЕТУ КОЈУ ПРИЧИНИ ВОЈСКА СРБИЈЕ, ДЕМОКРАТСКА И ЦИВИЛНА
КОНТРОЛА, ЈАВНОСТ РАДА, КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И
ЕВИДЕНЦИЈЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, СЛУЖБА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ДРУГА
ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВОЈСКУ СРБИЈЕ.
Члан 3.
(1) Функционалну организацију Војске Србије чине Генералштаб Војске Србије и
мирнодопске и ратне команде, јединице и установе.
(2) Генералштаб Војске Србије је највиши стручни и штабни организациони део за
припрему и употребу Војске Србије у миру и рату.
(3) Унутрашње уређење и систематизација формацијских места у Војсци Србије
заснивају се на начелима која одређује Влада, на предлог министра одбране.
(4) Унутрашње уређење и систематизација формацијских места у Војсци Србије
уређују се мирнодопском и ратном формацијом Војске Србије.
(5) Организацију и формацију Војске Србије доноси министар одбране, на предлог
начелника Генералштаба Војске Србије (у даљем тексту: начелник Генералштаба),
у складу са основама организације коју утврђује председник Републике Србије.
(6) Поред формацијских места у Војсци Србије, у мирнодопској и ратној формацији
Војске Србије се као формацијска места посебно приказују и радна места у
Министарству одбране и другим државним органима и правним лицима на која се
упућују на службу, односно на рад професионална војна лица.

ЧЛАН 3.
ВОЈСКА СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СЕ НА СТРАТЕГИЈСКОМ, ОПЕРАТИВНОМ И
ТАКТИЧКОМ НИВОУ У КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ И УСТАНОВЕ.
ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УСПОСТАВЉА СЕ КАО МИРНОДОПСКА И
РАТНА.
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЈЕ НАЈВИШИ СТРУЧНИ И ШТАБНИ ОРГАН
ЗА ПРИПРЕМУ И УПОТРЕБУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МИРУ И У РАТУ.
ОРГАНИЗАЦИЈУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И
УСТАНОВА УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ, У СКЛАДУ СА ОСНОВАМА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ УТВРЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ.
ОРГАНИЗАЦИЈА И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ АКТИМА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ.
АКТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ СУ: ФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ.
НАЧЕЛА
УНУТРАШЊЕГ
УРЕЂЕЊА
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ
ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ДОНОСИ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
Члан 4.
(1) Војска Србије структурно се дели на родове и службе, родови и службе на
врсте, а врсте на специјалности.
(2) Поједини родови Војске Србије се групишу у видове.
(3) Видови Војске Србије су:
1) Копнена војска и
2) Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана.
(4) Председник Републике одређује родове и службе, на предлог министра одбране.
(5) Министар одбране одређује врсте и специјалности родова и служби, на предлог
начелника Генералштаба Војске Србије.
(6) Организацијско-мобилизацијске промене Војске Србије реализују се у складу са
одредбама Дугорочног плана развоја система одбране Републике Србије и
Стратегијског прегледа одбране.
ЧЛАН 4.
ВОЈСКА СРБИЈЕ ПО СТРУКТУРИ ДЕЛИ СЕ НА ВИДОВЕ, РОДОВЕ И СЛУЖБЕ,
А РОДОВИ И СЛУЖБЕ НА ВРСТЕ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ.

ВИДОВИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ СУ КОПНЕНА ВОЈСКА И
ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ПРОТИВ-ВАЗДУХОПЛОВНА ОДБРАНА.

РАТНО

РОДОВЕ И СЛУЖБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ,
НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
ВРСТЕ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ РОДОВА И СЛУЖБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ, НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ.
ОРГАНИЗАЦИЈСКE ПРОМЕНЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СЕ У СКЛАДУ
СА ОДРЕДБАМА ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СТРАТЕГИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ И СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАЗВОЈА СИСТЕМА
ОДБРАНЕ.
Члан 14.
(1) Војном лицу је забрањено присуствовање скуповима политичких странака у
униформи и свака политичка активност изузев коришћења активног бирачког
права.
(2) Професионално војно лице ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИК ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ, ученик и кадет војношколске установе и лице на другом стручном
оспособљавању за официре и подофицире не може бити члан политичке странке.
(3) Професионални припадници Војске Србије имају право на синдикално
организовање, у складу са прописима Владе.
(4) Предмет синдикалног удруживања, организовања и синдикалних активности не
могу да буду одредбе и примена закона и других прописа који се односе на: састав,
организацију и формацију Војске Србије; оперативну и функционалну способност,
употребу и попуну Војске Србије; приправност и мобилизацију; опремљеност
наоружањем и војном опремом; командовање и руковођење у Војсци Србије и
управљање системом одбране; учешће у мултинационалним операцијама, као ни
унутрашњи односи у Војсци Србије који се заснивају на начелима субординације и
једностарешинства.
(5) Професионалним припадницима Војске Србије није допуштено право на
штрајк.
6. Специфичности обављања војне службе
Члан 16.
(1) Под специфичношћу обављања војне службе (у даљем тексту: специфична војна
служба) сматра се
служба коју врше професионална војна лица у условима животне средине
неприродне за рад човека и
служба на нарочито тешким, опасним по живот и за здравље штетним радним
местима, односно пословима
на којима су професионална војна лица изложена посебним напорима и повећаним
ризицима.

(2) Прописе о пословима, радним местима и условима за остваривање посебних
права по основу вршења послова из става 1. овог члана доноси министар одбране.
„6. СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖБА И СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА
ЧЛАН 16.
СПЕЦИФИЧНОМ ВОЈНОМ СЛУЖБОМ КОЈА СЕ ВРШИ У УСЛОВИМА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕПРИРОДНЕ ЗА РАД ЧОВЕКА СМАТРАЈУ СЕ
ЛЕТАЧКА, ПАДОБРАНСКА И РОНИЛАЧКА СЛУЖБА.
СЛУЖБОМ ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА СМАТРА СЕ СЛУЖБА НА
НАРОЧИТО ТЕШКИМ, ОПАСНИМ ПО ЖИВОТ И ЗА ЗДРАВЉЕ ШТЕТНИМ
РАДНИМ МЕСТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА НА КОЈИМА СУ
ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА ИЗЛОЖЕНА ПОСЕБНИМ НАПОРИМА И
ПОВЕЋАНИМ РИЗИЦИМА.
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОСЛОВА, РАДНИХ И ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРАВА ПО ОСНОВУ ВРШЕЊА СПЕЦИФИЧНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ,
ОДНОСНО СЛУЖБЕ ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ.
Члан 18.
(1) Министар одбране:
1) координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и руководи
Војском Србије;
2) доноси формације и систематизације команди, јединица и установа Војске
Србије и војних јединица и војних установа које су организационо и функционално
везане за Министарство одбране;
2) ДОНОСИ АКТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И
УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА И ВОЈНИХ УСТАНОВА
КОЈЕ СУ
ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО
ВЕЗАНЕ ЗА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ;
3) усваја план међународне војне сарадње;
3) УСВАЈА ПЛАН МЕЂУНАРОДНЕ ВОЈНЕ САРАДЊЕ И ОДЛУЧУЈЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ВОЈНИХ ВЕЖБИ У ЗЕМЉИ, ОДНОСНО
УЧЕШЋУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ВОЈНИМ
ВЕЖБАМА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈУ ОРУЖАНЕ СНАГЕ ДРУГИХ ЗЕМАЉА, У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА,
ОДНОСНО СПОРАЗУМИМА О ЊИХОВОМ ОРГАНИЗОВАЊУ;
4) даје мишљење председнику Републике за постављење и разрешење
начелника Генералштаба;
5) предлаже председнику Републике постављење, унапређење и разрешење
и престанак службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом
утврђен чин генерала, уз мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног
руководиоца у Министарству одбране за професионална војна лица распоређена
ван Војске Србије;

6) поставља, унапређује и разрешава професионална војна лица Војске
Србије на формацијска места ван Војске Србије и одлучује о престанку њихове
службе, уз мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у
Министарству одбране за професионална војна лица распоређена ван Војске
Србије;
7) поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије у Војсци
Србије у чину мајора, потпуковника и пуковника и одлучује о престанку њихове
службе, на предлог начелника Генералштаба;
7А) ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ СЛУЖБЕ ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ
ПОДОФИЦИРА И ОФИЦИРА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗАКЉУЧНО СА ЧИНОМ
ПУКОВНИКА;
8) усваја план развоја и опремања Војске Србије, на предлог начелника
Генералштаба;
9) доноси план школовања и усавршавања професионалних припадника
Војске Србије;
9) ДОНОСИ ПЛАНОВЕ ШКОЛОВАЊА, УСАВРШАВАЊА И
СТИПЕНДИРАЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ И УПУЋУЈЕ НА ШКОЛОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ;
10) доноси прописе којима се уређују цивилно-војни односи;
11) одређује врсте и специјалности родова и служби Војске Србије, на
предлог начелника Генералштаба;
12) обавља и друге послове утврђене законом.
(2) Министар одбране може овластити начелника Генералштаба за обављање
послова из става 1. тачка 7. овог члана, који се односе на постављање,
унапређивање, разрешавање и одлучивање о престанку службе официра Војске
Србије у Војсци Србије, у чину мајора и потпуковника.
Члан 19.
(1) Начелник Генералштаба и старешине Војске Србије командују и руководе
Војском Србије у складу са законом и актима командовања претпостављених.
(2) Начелник Генералштаба:
1) предлаже план развоја и опремања Војске Србије;
2) поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије у Војсци Србије до
чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно
потчињених команданата;
2) ПОСТАВЉА, УНАПРЕЂУЈЕ, РАСПОРЕЂУЈЕ И РАЗРЕШАВА ОФИЦИРЕ У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ДО ЧИНА КАПЕТАНА И ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ ЊИХОВЕ
СЛУЖБЕ, НА ПРЕДЛОГ НЕПОСРЕДНО ПОТЧИЊЕНИХ КОМАНДАНАТА;
3) даје мишљење министру одбране на његов предлог за постављење, унапређење и
разрешење и престанак службе генерала и старешина на дужности за које је
формацијом утврђен чин генерала, у складу са овим законом;
4) поставља, унапређује, и разрешава подофицире и професионалне војнике и
распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и одлучује о престанку
њихове службе;
4) ПОСТАВЉА, УНАПРЕЂУЈЕ, РАСПОРЕЂУЈЕ И РАЗРЕШАВА ПОДОФИЦИРЕ
И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЈНИКЕ И РАСПОРЕЂУЈЕ ЦИВИЛНА ЛИЦА НА
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕСТАНКУ ЊИХОВЕ СЛУЖБЕ;

5) предлаже план попуне Војске Србије и бројни распоред регрута у Војсци Србије;
5А) ДОНОСИ ДОКТРИНАРНА ДОКУМЕНТА НИЖЕГ НИВОА;
6) доноси правила о обуци Војске Србије;
7) доноси правила којима се уређује цивилно-војна сарадња;
8) утврђује планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица у
резервном саставу;
8а) доноси Кодекс части припадника Војске Србије;
9) обавља и друге послове утврђене законом.
(3) Начелник Генералштаба може овластити непосредно потчињене старешине у
Војсци Србије за обављање послова из става 2. тач. 2. и 4. овог члана, а команданте
јединица и команди за које је прописан формацијски чин пуковника и виши - за
обављање послова из става 2. тачка 4. овог члана.
(4) За извршавање аката које доноси председник Републике, односно министар
одбране и послова командовања Војском Србије, као и других послова утврђених
законом, начелник Генералштаба доноси правила, наредбе, упутства, директиве,
одлуке и наређења.
Члан 21.
(1) Дужност старешине у Војсци Србије врши војно лице које има чин.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, дужност старешине може вршити и лице које
нема чин, с тим да то лице има звање према дужности коју врши.
(2) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖНОСТ СТАРЕШИНЕ МОЖЕ
ВРШИТИ И ЛИЦЕ КОЈЕ НЕМА ЧИН, С ТИМ ДА ТО ЛИЦЕ ИМА
ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДУЖНОСТ КОЈУ ВРШИ.
8. Чинови и звања у Војсци Србије
8. ЧИНОВИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Члан 22.
(1) Чинови војних лица су:
1) за професионалног војника - разводник, десетар и млађи водник;
2) за подофицира - водник, старији водник, старији водник прве класе,
заставник и заставник прве класе;
3) за официра - у свим родовима и службама: потпоручник, поручник,
капетан, мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генерал-мајор, генералпотпуковник и генерал.
3) ЗА ОФИЦИРЕ:
(1) У СВИМ РОДОВИМА И СЛУЖБАМА, ОСИМ РЕЧНИХ ЈЕДИНИЦА:
ПОТПОРУЧНИК, ПОРУЧНИК, КАПЕТАН, МАЈОР, ПОТПУКОВНИК,
ПУКОВНИК, БРИГАДИ ГЕНЕРАЛ,
ГЕНЕРАЛ-МАЈОР, ГЕНЕРАЛПОТПУКОВНИК И ГЕНЕРАЛ;
(2) У РЕЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА: ПОТПОРУЧНИК, ПОРУЧНИК КОРВЕТЕ,
ПОРУЧНИК ФРЕГАТЕ, КАПЕТАН КОРВЕТЕ, КАПЕТАН ФРЕГАТЕ,
КАПЕТАН БОЈНОГ БРОДА, КОМОДОР, КОНТРА АДМИРАЛ, ВИЦЕ
АДМИРАЛ И АДМИРАЛ.

(2) Ученици и кадети војношколских установа, лица на другом стручном
оспособљавању за официре и подофицире, војници на служењу војног рока и лица
у резервном саставу могу имати чинове из става 1. овог члана.
(3) Звања у Војсци Србије прописује министар одбране.
Члан 23.
(1) Војска Србије и њени организациони делови могу имати грб, заставу, ознаке и
друге симболе и обележја.
(2) Председник Републике правилом уређује постојање, изглед и коришћење
симбола и обележја из става 1.овог члана, на предлог министра одбране.
(3) Забрањено је истицање и ношење симбола и обележја Војске Србије на начин
којим би се нарушио углед Војске Србије.
ЧЛАН 23.
ВОЈСКА СРБИЈЕ ИМА ГРБ И ОЗНАКУ ПРИПАДНОСТИ, А МОЖЕ ИМАТИ И
ДРУГЕ СИМБОЛЕ И ОБЕЛЕЖЈА.
КОМАНДЕ, ЈЕДИНИЦЕ И УСТАНОВЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КАО И ВОЈНЕ
ЈЕДИНИЦЕ И ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И
ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ МОГУ ИМАТИ
ВОЈНЕ ЗАСТАВЕ, ОЗНАКЕ И ДРУГЕ СИМБОЛЕ И ОБЕЛЕЖЈА.
ПОСТОЈАЊЕ, ИЗГЛЕД И КОРИШЋЕЊЕ СИМБОЛА И ОБЕЛЕЖЈА ИЗ СТ. 1. И 2.
ОВОГ ЧЛАНА ПРАВИЛОМ УРЕЂУЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, НА
ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ИСТИЦАЊЕ И НОШЕЊЕ СИМБОЛА И ОБЕЛЕЖЈА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, НА НАЧИН КОЈИМ БИ СЕ НАРУШИО
УГЛЕД ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
10A. НАЗИВИ ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА
ЧЛАН 24А
(1) ЈЕДИНИЦАМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ВОЈНИМ УСТАНОВАМА KOJЕ СУ
ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
МОГУ СЕ ОДРЕЂИВАТИ НАЗИВИ ПО ЗНАЧАЈНИМ ИСТОРИЈСКИМ
ЛИЧНОСТИМА И ДОГАЂАЈИМА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПРОЛАЗНУ
ВОЈНУ ВРЕДНОСТ И ТРАДИЦИЈУ.
(2) НАЗИВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДРЕЂУЈУ СЕ АКТОМ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.

16. ЕВИДЕНЦИЈЕ
ЧЛАН 31А
ЗА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ВОДЕ СЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У
ОБЛАСТИ РАДА И СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ РАДА.
ВРСТЕ, САДРЖАЈ И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА, КАО И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ, КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПОДАТАКА ИЗ ТИХ ЕВИДЕНЦИЈА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ.
Члан 36.
(1) Мобилизацијом Војска Србије из мирнодопске организације и стања прелази на
ратну организацију и стање приправности и оперативне готовости за извршење
мисија и задатака.
(2) Мобилизација по обиму може бити општа и делимична, а саопштава се јавним
оглашавањем и појединачним позивом.
Члан 39.
(1) За професионално војно лице може бити примљен држављанин Републике
Србије који испуњава следеће опште услове:
1) да је пунолетан;
2) да је здравствено способан за службу у Војсци Србије;
3) да има прописано образовање;
4) да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа;
5) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да није старији од 30 година ако се прима у својству професионалног
војника;
7) да није старији од 35 година ако се прима у својству подофицира на
одређено време, односно 40 година ако се прима у својству официра на одређено
време;
7) ДА НИЈЕ СТАРИЈИ ОД 35 ГОДИНА АКО СЕ ПРИМА У СВОЈСТВУ
ПОДОФИЦИРА, ОДНОСНО 40 ГОДИНА АКО СЕ ПРИМА У СВОЈСТВУ
ОФИЦИРА;
8) да није старији од 40 година ако се прима у својству подофицира на
неодређено време, односно 45 година ако се прима у својству официра на
неодређено време;
8) ДА ИСПУЊАВА БЕЗБЕДНОСНЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА СЛУЖБУ У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ.
9) да је завршио одговарајуће војностручно оспособљавање за дужност за
коју се прима, а за лице мушког пола и да је одслужило војни рок са оружјем.

9)
ДА
ЈЕ
ЗАВРШИО
ОДГОВАРАЈУЋЕ
ВОЈНОСТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ДУЖНОСТ ЗА КОЈУ СЕ ПРИМА И ДА ЈЕ ОДСЛУЖИО
ВОЈНИ РОК СА ОРУЖЈЕМ.
(2) Професионална војна лица примају се у службу према потреби службе, на радна
места прописана формацијом.
(3) Изузетно од одредбе става 1. тачка 8. овог члана, а због потреба службе одлуком
министра одбране, у својству подофицира на одређено време може се примити и
лице које није старије од 45 година, односно у својству официра на одређено време
лице које није старије од 50 година.
(3) АКТ О ПРИЈЕМУ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ ДОНЕТ
СУПРОТНО ОДРЕДБИ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НИШТАВ ЈЕ.
Члан 40.
(1) Професионално војно лице постаје се даном ступања у службу - на основу акта
надлежног органа, односно уговора.
(2) Кадет војне академије се даном завршетка школовања прима у професионалну
војну службу без конкурса и производи у чин потпоручника и од тог дана постаје
официр.
(2) КАДЕТ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ ЗАВРШЕТКОМ ШКОЛОВАЊА НА ВОЈНОЈ
АКАДЕМИЈИ ПРИМА СЕ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ И
ПРОИЗВОДИ У ЧИН ПОТПОРУЧНИКА И ОД ТОГ ДАНА ПОСТАЈЕ ОФИЦИР,
ОСИМ КАДЕТА КОЈИ У МОМЕНТУ ПРИЈЕМА НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ
ЧЛАНА 39. СТАВ 1. ТАЧ. 2, 5. И 8. ОВОГ ЗАКОНА.
(3) Влада уређује начин и услове пријема у професионалну војну службу, на
предлог министра одбране.
Члан 45.
(1) На службу у Војсци Србије у својству професионалног војног лица могу се,
независно од прописаних услова у погледу година живота, уколико потребе службе
захтевају, без јавног конкурса примити цивилно лице на служби у Војсци Србије и
државни службеник и намештеник запослени у Министарству одбране.
(2) Уколико потребе службе захтевају, на службу у Војсци Србије у својству
цивилног лица на служби у Војсци Србије се без јавног конкурса може примити
професионално војно лице и државни службеник и намештеник запослен у
Министарству одбране.
(2) УКОЛИКО ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗАХТЕВАЈУ, НА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ У СВОЈСТВУ ЦИВИЛНОГ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ БЕЗ
ЈАВНОГ КОНКУРСА МОЖЕ СЕ ПРИМИТИ ОФИЦИР, ПОДОФИЦИР
ОДНОСНО ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК КОЈИ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ НА
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПРОВЕО ДЕВЕТ ГОДИНА БЕЗ ПРЕКИДА И ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИК И НАМЕШТЕНИК ЗАПОСЛЕН У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
(3) Уколико потребе службе захтевају на службу у Министарству одбране у
својству државног службеника, односно намештеника може се без конкурса
примити професионално војно лице и цивилно лице на служби у Војсци Србије.
(4) Влада, на предлог министра одбране, уређује услове и поступак пријема у
службу лица из ст. 1. до 3. овог члана.

Члан 48.
(1) Војна лица су обавезна да носе униформу у складу са правилима службе.
(2) Војна униформа, знак припадности Војсци Србије и ознаке чинова односно
звања уређују се правилом који доноси председник Републике, на предлог
министра одбране.
ВОЈНА УНИФОРМА И ОЗНАКЕ ЧИНОВА УРЕЂУЈУ СЕ ПРАВИЛОМ КОЈИ
ДОНОСИ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
(3) Забрањено је ношење војне униформе са знаком припадности Војсци Србије и
ознакама чинова, односно звања лицима која не врше војну службу, осим по
посебном одобрењу министра одбране.
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НОШЕЊЕ ВОЈНЕ УНИФОРМЕ СА ОЗНАКАМА ЧИНОВА
ЛИЦИМА КОЈА НЕ ВРШЕ ВОЈНУ СЛУЖБУ, ОСИМ ПО ПОСЕБНОМ
ОДОБРЕЊУ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
Члан 50.
(1) Војно лице може примити страно одликовање по одобрењу председника
Републике.
ВОЈНО ЛИЦЕ МОЖЕ ПРИМИТИ И НОСИТИ ОДЛИКОВАЊЕ СТРАНЕ
ДРЖАВЕ, ОДНОСНО МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПО ОДОБРЕЊУ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ.
(2) Захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана доставља се преко
Министарства одбране.
(3) Војно лице може постати члан страног стручног удружења или међународне
организације, уз сагласност министра одбране или лица које он овласти.
Члан 51.
(1) Професионална војна лица имају војну легитимацију, којом доказују идентитет
и својство војног лица.
(2) Припадници Војске Србије за време учешћа у мултинационалним операцијама и
другим активностима у иностранству користе посебне легитимације.
(3) Изглед, издавање и коришћење исправа из ст. 1. до 2. овог члана уређује Влада,
на предлог министра одбране.
ЧЛАН 51.
ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА ИМАЈУ ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, КОЈОМ
ДОКАЗУЈУ ИДЕНТИТЕТ И СВОЈСТВО ВОЈНОГ ЛИЦА.
УЧЕНИЦИ И КАДЕТИ ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ИМАЈУ УЧЕНИЧКУ,
ОДНОСНО КАДЕТСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, КОЈОМ ДОКАЗУЈУ ИДЕНТИТЕТ И
СВОЈСТВО УЧЕНИКА, ОДНОСНО КАДЕТА.
ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИ У
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ИМАЈУ ИДЕНТИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ
КОЈОМ ДОКАЗУЈУ ИДЕНТИТЕТ И СВОЈСТВО ЗАПОСЛЕНОГ.

ЗА ПРИСТУП ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА, СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА И
РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМИМА КОЈЕ КОРИСТЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
И ВОЈСКА СРБИЈЕ, ЗА ЛИЦА ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ КОЈА НА ОСНОВУ ОДОБРЕЊА МИНИСТРА ОДБРАНЕ МОГУ
ИМАТИ ПРИСТУП ОВИМ ОБЈЕКТИМА ИЗДАЈУ СЕ ПРИВРЕМЕНЕ
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ.
ПРИПАДНИЦИ
ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ
ЗА
ВРЕМЕ
УЧЕШЋА
У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА У
ИНОСТРАНСТВУ КОРИСТЕ ПОСЕБНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ.
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ДО 3.
ОВОГ
ЧЛАНА
САДРЖЕ
КОНТАКТНИ
И
БЕСКОНТАКТНИ
МИКРОКОНТРОЛЕР И МАШИНСКИ ЧИТЉИВУ ЗОНУ ЗА ПОТРЕБЕ
АУТОМАТСКОГ ОЧИТАВАЊА ПОДАТАКА.
ПРИВРЕМЕНЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА
МОГУ ДА САДРЖЕ КОНТАКТНИ И БЕСКОНТАКТНИ МИКРОКОНТРОЛЕР И
МАШИНСКИ ЧИТЉИВУ ЗОНУ ЗА ПОТРЕБЕ АУТОМАТСКОГ ОЧИТАВАЊА
ПОДАТАКА.
ИЗГЛЕД, КАРАКТЕРИСТИКЕ,
ИЗРАДУ,
ИЗДАВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ,
ВРАЋАЊЕ И ПОНИШТАВАЊЕ ВОЈНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ТИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА УРЕЂУЈЕ
ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
ИЗГЛЕД, КАРАКТЕРИСТИКЕ,
ИЗРАДУ,
ИЗДАВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ,
ВРАЋАЊЕ И ПОНИШТАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ИЗ СТАВА 2. И
ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ КАРТИЦА ИЗ СТ. 3. И 4. ОВОГ ЧЛАНА И ВОЂЕЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ О ТИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА И ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ
КАРТИЦАМА УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ.
ЧЛАН 51А
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 51. ОВОГ
ЗАКОНА МОГУ ДА САДРЖЕ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ИМАОЦУ:
1) ФОТОГРАФИЈУ; ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА И ИМЕ;
ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА; ПОЛ; ДАТУМ РОЂЕЊА; КРВНУ
ГРУПУ;
2) СЛУЖБЕНЕ ПОДАТКЕ (СВОЈСТВО; ЧИН; НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ; МЕСТО
СЛУЖБОВАЊА, ОДНОСНО ШКОЛОВАЊА; ОД КАДА ЈЕ НА СЛУЖБИ,
ОДНОСНО ШКОЛОВАЊУ У КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦИ И УСТАНОВИ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ, ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ И ДО КАДА ЈЕ НА СЛУЖБИ УКОЛИКО ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ НА

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ОДНОСНО ШКОЛОВАЊУ; ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ);
3) ПОДАТКЕ САДРЖАНЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ СЕРТИФИКАТИМА;
ДАТУМ ИЗДАВАЊА; РОК ВАЖЕЊА, ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ
ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ВОЈНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ, ПРАЋЕЊЕ ФАЗА ИЗДАВАЊА
И КОРИШЋЕЊА ВОЈНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У
КОНТАКТНОМ И БЕСКОНТАКТНОМ МИКРОКОНТРОЛЕРУ.
Члан 52.
Професионални припадник Војске Србије може, под условима утврђеним законом
радити уз накнаду или награду ван јединице, односно установе или самостално
обављати професионалну делатност само по одобрењу начелника Генералштаба
или старешине кога он овласти у Војсци Србије, односно министра одбране или
руководиоца организационе јединице кога он овласти у Министарству одбране.
Члан 53.
(1) Послове сузбијања криминалитета, контроле и одржавања војног реда и
дисциплине, обезбеђења најзначајнијих војних објеката, одређених лица,
докумената и наоружања, регулисање и контролу војног путног саобраћаја,
противтерористичке заштите у Министарству одбране и Војсци Србије, врши Војна
полиција.
(2) Послове полиције у Министарству одбране и Војсци Србије обављају и
овлашћења примењују овлашћена службена лица Војне полиције осим ако законом
није другачије одређено.
(3) Која лица се сматрају овлашћеним службеним лицима Војне полиције, начин
примене овлашћења и обављање задатака и послова Војне полиције, прописује
министар одбране на предлог начелника Генералштаба.
(4) Овлашћена службена лица Војне полиције спроводе криминалистичку обраду
према запосленом у Министарству одбране и припадницима Војске Србије за кога
постоје основи сумње да је у служби или у вези са службом извршио кривично дело
за које се гони по службеној дужности осим ако законом није другачије одређено.
(5) При обављању послова из става 4. овог члана овлашћена службена лица Војне
полиције у поступању према запосленима у Министарству одбране и
припадницима Војске Србије имају обавезе и овлашћења у складу са законом којим
се уређује кривични поступак, законом којим се уређује полиција и прописима
донетим на основу тог закона.
(6) ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПОСТУПАЈУ ПО
ЗАХТЕВУ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА И ПРЕДСЕДНИКА ВОЈНОГ
ДИСЦИПЛИНСКОГ
СУДА
ЗА
ПРИВОЂЕЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ, ЗА КОЈЕ
ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СУ ИЗВРШИЛИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТУП,
А КОЈА ИЗБЕГАВАЈУ САСЛУШАЊЕ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ИЗВИЂАЈУ ИЛИ
НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ ПРЕД ВОЈНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ СУДОМ.
(6) (7) Војна полиција може се ангажовати у пружању помоћи органима
унутрашњих послова (полиције) у миру и ванредном стању на основу захтева
надлежног органа по одобрењу министра одбране.

(7) (8) Војна полиција може применити службена овлашћења и према цивилима у
следећим случајевима:
1) када примењује овлашћења према лицима у Министарству одбране и Војсци
Србије која су сезатекла са њима при извршењу кривичног дела;
2) ако их у рејону војних објеката, распореда војних јединица или у њима затекне у
вршењу преступа или кривичног дела;
3) када обавља послове обезбеђења војних објеката, одређених личности,
наоружања и регулисања и контроле војног путног саобраћаја;
3А) КАДА ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СУ УЧИНИЛИ КРИВИЧНО ДЕЛО
НА ШТЕТУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЊЕНИХ
ПРИПАДНИКА ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ;
4) када пружа помоћ Полицији на јавним местима;
5) у условима ванредног и ратног стања.
(8) (9) У случајевима дефинисаним у ставу 7. тач. 1. и 2. овог члана или у случају
потребе задржавања цивилног лица, Војна полиција ће одмах известити најближи
орган Полиције и с потребном документацијом им предати затечена или задржана
лица на даљи поступак.
(9) (10) Овлашћена службена лица Војне полиције имају посебну службену
легитимацију и значку.
(10) (11) Влада уређује овлашћења овлашћених службених лица Војне полиције,
као и изглед, издавање, коришћење и уништавање посебне службене легитимације
и значке овлашћених службених лица Војне полиције, на предлог министра
одбране.
Члан 58.
(1) Ради постављења официра на формацијска места вишег чина и унапређења у
виши чин утврђују се листе кандидата.
(1) РАДИ ПОСТАВЉЕЊА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА НА ФОРМАЦИЈСКА
МЕСТА ВИШЕГ ЧИНА И УНАПРЕЂЕЊА У ВИШИ ЧИН УТВРЂУЈУ СЕ ЛИСТЕ
КАНДИДАТА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА КОЈЕ УТВРЂУЈЕ МИНИСТАР
ОДБРАНЕ.
(2) Председник Републике, министар одбране и начелник Генералштаба могу
основати саветодавна тела ради обављања послова из става 1. овог члана.
Члан 65.
(1) Војна лица ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА се оцењују ради утврђивања
успеха у служби, одлучивања о унапређењу, подстицања на стручно усавршавање и
веће залагање у служби.
(2) Влада уређује оцењивање из става 1. овог члана, на предлог министра одбране.
Члан 69.
(1) На формацијска места одређена за официре у радном односу на неодређено
време и на формацијска места одређена за подофицире у радном односу на
неодређено време не могу се постављати официри и подофицири у радном односу
на одређено време.

(2) Под формацијским местима подразумевају се и радна места одређена
одговарајућим актима о систематизацији радних места, на која се постављају
официри у радном односу на неодређено време и подофицири у радном односу на
неодређено време, распоређени ван Војске Србије.
(3) Чин и положајна група за радна места на која се постављају официри и
подофицири из става 2. овог члана одређују се према критеријумима за утврђивање
формација организационих делова Војске Србије.
(4) Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана, по правилу, поставља се
на формацијско место рода односно службе којој припада, према врсти и степену
стручне спреме коју има - на формацијско место свог чина или вишег чина.
(5) Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана може се изузетно, без свог
пристанка а по потреби службе, поставити на формацијско место непосредно нижег
чина уз задржавање права свог чина и положаја.
(6) Официр, односно подофицир из ст. 1. и 2. овог члана може се поставити на
дужност у оквиру другог рода или службе само уз свој пристанак.
(7) Ако се неко формацијско место у оквиру служби не може попунити официром
односно подофициром из ст. 1. и 2. овог члана, на то место може се уз свој
пристанак поставити или одредити за заступника цивилно лице на служби у Војсци
Србије које има одговарајуће образовање - ако је то формацијско место у Војсци
Србије, односно државни службеник, намештеник или други запослени - ако је то
формацијско место ван Војске Србије.
(8) Сагласност за постављење из става 5. овог члана даје начелник Генералштаба
или старешина кога он овласти за формацијско место у Војсци Србије, односно
министар одбране или лице које он овласти за формацијско место ван Војске
Србије.
ЧЛАН 69.
ФОРМАЦИЈСКИМ МЕСТИМА СМАТРАЈУ СЕ ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, КАО И РАДНА МЕСТА ОДРЕЂЕНА ОДГОВАРАЈУЋИМ
АКТИМА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈА СЕ
ПОСТАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА ЛИЦА РАСПОРЕЂЕНА ВАН
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
ЧИН И ПОЛОЖАЈНА ГРУПА ЗА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ОДРЕЂУЈУ СЕ
ПРЕМА ПРОПИСАНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ФОРМАЦИЈА, ОДНОСНО ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ.
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР, ПО ПРАВИЛУ, ПОСТАВЉА СЕ НА
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО РОДА ОДНОСНО СЛУЖБЕ КОЈОЈ ПРИПАДА ПРЕМА
ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КОЈУ ИМА НА ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО СВОГ
ЧИНА ИЛИ ВИШЕГ ЧИНА.
ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР МОЖЕ СЕ ИЗУЗЕТНО, БЕЗ СВОГ
ПРИСТАНКА А ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ, ПОСТАВИТИ НА ФОРМАЦИЈСКО
МЕСТО НЕПОСРЕДНО НИЖЕГ ЧИНА УЗ ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА СВОГ ЧИНА
И ПОЛОЖАЈА.

ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР МОЖЕ СЕ ПОСТАВИТИ НА ДУЖНОСТ У
ОКВИРУ ДРУГОГ РОДА ИЛИ СЛУЖБЕ САМО УЗ СВОЈ ПРИСТАНАК.
АКО СЕ НЕКО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У ОКВИРУ СЛУЖБИ НЕ МОЖЕ
ПОПУНИТИ ОФИЦИРОМ, ОДНОСНО ПОДОФИЦИРОМ, НА ТО МЕСТО
МОЖЕ СЕ УЗ СВОЈ ПРИСТАНАК ПОСТАВИТИ, РАСПОРЕДИТИ
ИЛИ
ОДРЕДИТИ ЗА ЗАСТУПНИКА ЦИВИЛНО ЛИЦЕ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ КОЈЕ ИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ ОБРАЗОВАЊЕ – АКО ЈЕ ТО
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИК И НАМЕШТЕНИК – АКО ЈЕ ТО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО ВАН
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
САГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ИЛИ ОДРЕЂИВАЊЕ ЗА ЗАСТУПНИКА ИЗ
СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ИЛИ
СТАРЕШИНА КОГА ОН ОВЛАСТИ ЗА ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ, ОДНОСНО МИНИСТАР ОДБРАНЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ ЗА
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
Члан 72.
(1) Официр, односно подофицир може се у току службе премештати.
(2) Под премештајем подразумева се промена места службовања због постављења
на нову дужност ИЛИ ЗБОГ ОРГАНИЗАЦИЈСКИХ ПРОМЕНА У РАЗМЕШТАЈУ
КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
(3) У току професионалне војне службе официр, односно подофицир може се
премештати највише пет пута, не узимајући у обзир премештај због
организацијско-мобилизацијских промена ОРГАНИЗАЦИЈСКИХ ПРОМЕНА у
размештају команди, јединица и установа Војске Србије.
(4) Изузетно официр, односно подофицир може се премештати и више од пет пута
ако на то пристане.
(5) Професионално војно лице може бити по потреби службе привремено упућено у
другу команду, јединицу или установу Војске Србије ради извршења одређених
задатака.
(6) Привремено упућивање професионалног војног лица по потреби службе у другу
команду, јединицу или установу Војске Србије може трајати најдуже годину дана у
току три године.
ЧЛАН 72Б
СУПРУЖНИК ПРЕМЕШТЕНОГ ОФИЦИРА, ОДНОСНО ПОДОФИЦИРА КОМЕ
ПРЕСТАНЕ РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРЕМЕШТАЈА, А
У МЕСТУ У КОМЕ ЈЕ ОФИЦИР, ОДНОСНО ПОДОФИЦИР ПРЕМЕШТЕН
НЕМА МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ЗАПОСЛИ, ЗАДРЖАВА ПРАВО НА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ И ПО ПРЕСТАНКУ ТОГ ЗАПОСЛЕЊА
УКЉУЧИВАЊЕМ У ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ, КАО И НАКНАДУ ЗБОГ
ПРЕСТАНКА ЗАПОСЛЕЊА.

ДОПРИНОС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈЕ СЕ НАДЛЕЖНОМ
ФОНДУ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ИЗ СРЕДСТАВА
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.
ПРАВО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, А НАЈДУЖЕ ШЕСТ ГОДИНА.

ТРАЈАТИ

ЗА

ВРЕМЕ

ВЛАДА УРЕЂУЈЕ НАЧИН И УСЛОВЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА.
Члан 74.
(1) Официр, односно подофицир упућен на школовање или усавршавање које траје
најмање једну школску годину разрешава се од дужности.
(1) ОФИЦИР ОДНОСНО ПОДОФИЦИР УПУЋЕН НА УСАВРШАВАЊЕ У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ШКОЛОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО КОЈЕ
ТРАЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ РАЗРЕШАВА СЕ ОД
ДУЖНОСТИ.
(2) Лицу из става 1. овог члана време проведено на школовању или усавршавању
признаје се као време проведено у служби у Војсци Србије и за то време има права
свог чина и напредује, под условима прописаним овим законом, као лице које је
постављено на дужност са које је упућено на школовање.
Члан 75.
(1) Професионално војно лице које због болести не може вршити дужност дуже од
шест месеци, разрешава се од дужности и има статус лица на лечењу и боловању.
(2) Разрешава се од дужности и има статус лица на лечењу и боловању и
професионално војно лице које је спречено да врши дужност због трудноће,
породиљског одсуства, или неге болесног члана породице, по одредбама општих
прописа.
(2) ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СПРЕЧЕНО ДА ВРШИ
ДУЖНОСТ ЗБОГ ТРУДНОЋЕ, ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, НЕГЕ ДЕТЕТА
ИЛИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА НЕ РАЗРЕШАВА СЕ ОД ДУЖНОСТИ.
(3) Професионално војно лице из ст. 1. и 2. ИЗ СТАВА 1. овог члана задржава
права са основа његовог чина и положаја.
(3) ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЈНО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗАДРЖАВА
ПРАВА СВОГ ЧИНА И ПОЛОЖАЈА.
(4) Претпостављени старешина на положају команданта батаљона и њему раван
или виши старешина дужан је да упути на оцену способности за службу у Војсци
Србије лице које се налазило на лечењу, односно боловању шест месеци укупно за
последње две године.
Члан 76.
(1) Официр, односно подофицир ставља се на располагање:
1) ако после укидања формацијског места на које је био постављен не може
бити постављен на другу дужност;

2) ако по престанку разлога због којих је стављен у стање у служби на
лечењу и боловању или због којих је удаљен од дужности не може бити постављен
на другу дужност;
3) ако надлежни орган здравствене службе оцени да је неспособан за
дужност коју обавља, а не може бити постављен на другу дужност;
4) ако је одлуком надлежног органа професионалном војном лицу
распоређеном ван Војске Србије престала служба, односно рад ван Војске Србије
због престанка потребе за том службом, односно за тим радом, а не може бити
постављено на другу дужност.;
5) АКО ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ОДЛУКОМ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ
СУДА ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИНСКА КАЗНА ИЗ ЧЛАНА 152. СТАВ 2. ТАЧКА
3) ОВОГ ЗАКОНА, А НЕ МОЖЕ БИТИ ПОСТАВЉЕН НА ДРУГУ ДУЖНОСТ.
(2) За време у којем је на располагању, официр односно подофицир дужан је да
врши послове које му одреди претпостављени, а који одговарају његовом чину и
здравственој способности.
(3) Официр, односно подофицир може бити на располагању најдуже шест месеци и
за то време задржава права свог чина и положаја, осим права на напредовање.
(4) Официру и подофициру време проведено на располагању не рачуна се у време
потребно за унапређење.
Члан 83.
(1) Због посебних услова под којима врши службу у Војсци Србије, а нарочито због
учешћа на вежбама, логоровањима, маневрима и узбунама, рада дужег од пуног
радног времена, вршења службе дежурства и других облика унутрашње службе,
немогућности избора радног места и места службовања, премештаја, вршења
службе у свим условима, као и због других ванредних ситуација проузрокованих
потребама оперативне способности, професионалном војном лицу утврђује се
коефицијент за обрачун плате који је од 20% до 50% већи од коефицијента који се
утврђује на основу положаја и чина, а у оквиру средстава за плате обезбеђених у
буџету Републике Србије намењеном за финансирање одбране.
(2) Под радом дужим од пуног радног времена из става 1. овог члана сматра се рад
у случају предузимања мера приправности, РАД НА ТЕРЕНУ, рад у случају узбуне
у јединици, односно установи, за време војних вежби, за време борбе против
елементарних непогода, ЗА ВРЕМЕ ВРШЕЊА СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, за време
дежурства или сличне дужности у команди, јединици или установи Војске Србије и
у приликама које захтевају да се продужи започети рад чије би обустављање или
прекидање имало штетне последице за оперативну способност команде, јединице,
односно установе или би нанело знатну материјалну штету или угрозило живот и
здравље војних лица и других грађана.
(3) Професионалном војном лицу, уз сагласност Владе, под условима из става 1.
овог члана може се утврдити коефицијент већи од 50% од коефицијента који се
утврђује на основу положаја и чина.
(4) На права и обавезе професионалних војних лица проистекле из посебних услова
службе у Војсци Србије не примењују се одредбе општих радно-правних прописа о
увећаној заради.

Члан 88.
(1) Професионалном војном лицу коме престане служба у Војсци Србије због
стицања права на пензију у складу са законом, припада отпремнина у висини
петоструког износа бруто плате СА МИНУЛИМ РАДОМ која би му припадала у
последњем месецу пре престанка службе.
(2) Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу на
одређено време и професионалном војнику коме престане служба у Војсци Србије
истеком уговореног рока, због тога што је оглашен неспособним за дужност за коју
је примљен на одређено време или ако му служба у Војсци Србије престане због
укидања формацијског места, припада отпремнина у висини до троструког износа
бруто зараде која би му припадала у последњем месецу пре престанка службе,
зависно од времена проведеног у служби на одређено време.
ОФИЦИРУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ПОДОФИЦИРУ У
РАДНОМ ОДНОСУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНИКУ
КОМЕ ПРЕСТАНЕ СЛУЖБА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ЗБОГ ТОГА ШТО ЈЕ
ОГЛАШЕН НЕСПОСОБНИМ ЗА ДУЖНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ПРИМЉЕН НА
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УСЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ ИЛИ ПОВРЕДЕ НА
РАДУ У ТОКУ ТРАЈАЊА УГОВОРЕНОГ РОКА, ИЛИ АКО МУ СЛУЖБА У
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ПРЕСТАНЕ ЗБОГ УКИДАЊА ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА,
ПРИПАДА ОТПРЕМНИНА У ВИСИНИ ДО ТРОСТРУКОГ ИЗНОСА БРУТО
ПЛАТЕ СА МИНУЛИМ РАДОМ КОЈА БИ МУ ПРИПАДАЛА У ПОСЛЕДЊЕМ
МЕСЕЦУ ПРЕ ПРЕСТАНКА СЛУЖБЕ, ЗАВИСНО ОД ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ
У СЛУЖБИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.
Члан 90.
(1) Професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије припада плата,
односно накнада плате по одредбама овог закона.
(2) Професионалном војном лицу које је упућено на службу у дипломатскоконзуларно представништво у иностранство, плата и друге накнаде утврђују се по
прописима који се примењују на запослене у дипломатско-конзуларним
представништвима у иностранству, с тим што разврставање према чину,
дужности, задацима и пословима које обављају, прописује Влада посебним
прописом.
(2) ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ УПУЋЕНО НА СЛУЖБУ У
ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕДСТАВНИШТВО У ИНОСТРАНСТВО,
ПЛАТА; ДОДАЦИ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА УТВРЂУЈУ СЕ ПО
ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИПЛОМАТСКОКОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА У ИНОСТРАНСТВУ, С ТИМ ШТО
ОСНОВНИ КОЕФИЦИЈЕНТ ПЛАТЕ ПРЕМА ЧИНУ И ДУЖНОСТИ, ОДНОСНО
ЗАДАЦИМА И ПОСЛОВИМА КОЈЕ ОБАВЉА ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ.
(3) Професионалном војном лицу коме је министар одбране одобрио рад у
структурама међународне организације или регионалне иницијативе, на основу
конкурса или понуда тих организација или иницијатива, припадају плата и друге
накнаде из става 2. овог члана уколико нису уређени уговором закљученим са
међународном организацијом или регионалном иницијативом.

(3) ПРОФЕСИОНАЛНОМ ВОЈНОМ ЛИЦУ КОМЕ ЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ
ОДОБРИО РАД У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ СТРУКТУРАМА МЕЂУНАРОДНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДНОСНО РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, НА ОСНОВУ
БИЛАТЕРАЛНОГ УГОВОРА, МЕЂУДРЖАВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, КОНКУРСА
ИЛИ ПОНУДА ТИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ИНИЦИЈАТИВА, ПРИПАДАЈУ
ПЛАТА И ДРУГЕ НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ОСИМ АКО ТА
ПРАВА ОСТВАРУЈЕ НА ОСНОВУ БИЛАТЕРАЛНИХ УГОВОРА, МЕЂУДРЖАВНЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ ИЛИ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНОГ СА МЕЂУНАРОДНОМ
ОРГАНИЗАЦИЈОМ ИЛИ РЕГИОНАЛНОМ ИНИЦИЈАТИВОМ.
(4) Основ за плаћање пореза и доприноса по основу плате професионалног војног
лица из става 2. овог члана представља плата коју би остварило према чину и стажу
који има и према формацијском месту на којем се налазило пре упућивања у
иностранство.
(5) Основ за плаћање пореза и доприноса по основу плате професионалног војног
лица из става 3. овог члана представља плата коју би остварило према чину и стажу
који има и према формацијском месту на којем се налазило пре одласка на рад у
иностранство, уколико му основ за плаћање пореза и доприноса није уређен
уговором закљученим са међународном организацијом или регионалном
иницијативом.
ЧЛАН 90А
(1) ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИК ВОЈСКЕ СРБИЈЕ МОЖЕ БИТИ УПУЋЕН
НА РАД У ИНОСТРАНСТВО НА ОСНОВУ ИЗВРШАВАЊА ОБАВЕЗА
ПРЕУЗЕТИХ ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ СПОРАЗУМОМ.
(2) ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИМА ПРАВО НА УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ И
ДРУГА НОВЧАНА ПРИМАЊА ПО ОСНОВИМА И МЕРИЛИМА КОЈЕ
ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА, АКО ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ УРЕЂЕНО МЕЂУНАРОДНИМ
СПОРАЗУМОМ.
(3) ПОРЕД ПРАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УПУЋИВАЊА НА РАД У ИНОСТРАНСТВО,
ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ПЛАТЕ У ИЗНОСУ КОЈУ БИ ОСТВАРИО ДА ЈЕ
НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У ЗЕМЉИ, КАО И ПОСЕБНА ПРАВА У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНА СЛУЖБА У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ, ОДНОСНО РАДНИ ОДНОС И ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕ, АКО ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ УРЕЂЕНО МЕЂУНРОДНИМ
СПОРАЗУМОМ.
(4) ОСНОВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА НАКНАДУ ПЛАТЕ,
УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ И ДРУГА НОВЧАНА ПРИМАЊА ПРОФЕСИОНАЛНОМ
ПРИПАДНИКУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УПУЋЕНОМ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО
ПРЕДСТАВЉА НАКНАДА ПЛАТЕ КОЈУ ПРИМА У ЗЕМЉИ, УВЕЋАНА ЗА
ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У РАДНОМ ОДНОСУ.
Члан 91.
Војнику на служењу војног рока, ученику и кадету војношколске установе и лицу
на другом стручном оспособљавању за официре и подофицире припадају новчана
примања која одреди НОВЧАНА ПРИМАЊА И ДРУГЕ НАКНАДЕ КОЈЕ ОДРЕДИ
министар одбране.

Члан 92.
(1) Професионалном војном лицу припадају накнаде трошкова за службено
путовање, за рад на терену,
долазак на посао и одлазак са посла, приликом вршења службених послова и
других материјалних трошкова којима је изложено у току вршења службе.
(2) Официру и подофициру ОФИЦИРУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ И ПОДОФИЦИРУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
припадају: накнада трошкова због одвојеног живота од породице, накнада дела
трошкова за закуп стана, накнада трошкова приликом пријема у службу у Војсци
Србије, накнада селидбених и других трошкова којима је изложен у вези са
вршењем службе, немогућношћу избора места службовања и премештајима.
(3) Официру у радном односу на одређено време и подофициру у радном односу на
одређено време припада накнада дела трошкова за закуп стана.
Члан 94.
(1) Професионалном војном лицу припада:
1) право на бесплатну службену и свечану униформу, односно право на
набавку тих униформи по регресираним ценама;
2) право на организовану, бесплатну или субвенционисану, односно
специјалну исхрану за време обављања специфичне војне службе услед које је
изложено посебним физичким напорима, у случајевима кад постоји обавеза да се
ради дуже од пуног радног времена и за време дежурства;
3) право на бесплатан одмор после повратка из мултинационалне операције
у објектима предвиђеним за одмор и рекреацију.;
4) ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОДМОР У ОБЈЕКТИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА
ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ СПЕЦИФИЧНУ ВОЈНУ
СЛУЖБУ;
5) ПРАВО НА БОРАВАК У ОБЈЕКТИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ОДМОР И
РЕКРЕАЦИЈУ ПО РЕГРЕСИРАНИМ ЦЕНАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЧЛАНОВЕ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА.
(2) БЛИЖЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРОФЕСИО-НАЛНИХ
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ, НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА ГЕНЕРАЛ-ШТАБА.
Члан 95.
(1) Влада НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ утврђује основицу за обрачун плата
професионалних војних лица, с тим што она не може бити нижа од 75% од
просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ исплаћене у месецу који претходи месецу у којем се
утврђује основица, према последњем коначно објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
(2) Уколико одобрена средства у буџету намењена за плате не омогућавају
утврђивање основице према ставу 1. овог члана, Влада може утврдити нижу
основицу за обрачун плата професионалних војних лица у складу са одобреним
средствима.

(3) Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује: коефицијенте за обрачун
плате; услове и мерила за увећање и умањење плате, накнаде плате, рокове за
исплату, накнаду трошкова у вези са вршењем службе у иностранству и висину
стипендије за школовање у иностранству; отпремнину за лица којима је престала
служба на одређено време; новчане награде и помоћ и услове, начин остваривања и
висину накнада путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије.
Члан 97.
(1) Професионално војно лице које ради на месту под посебним условима чије се
штетно дејство на здравље и способност за војну службу не може у потпуности
отклонити заштитним мерама, има право на радно време краће од 40 часова
недељно.
(2) Припадницима Војске Србије који раде на формацијским местима на којима се
служба обавља под отежаним условима или на пословима у Војсци Србије на
којима применом заштитних мера лице није могуће у потпуности заштити од
штетних утицаја, радно време се скраћује сразмерно штетном утицају услова рада
на њихово здравље и способност за службу.
(3) Посебним условима рада сматрају се: нарочито тежак и напоран рад; рад под
повећаним или смањеним атмосферским притиском; рад у води или влази; рад
изложен јонизујућим зрачењима; рад у атмосфери загађеној отровним гасовима,
отровном прашином и слично; рад са нагризајућим материјама; рад летачког
особља; рад падобранаца; рад ронилаца; РАД НА БРОДОВИМА И ПЛОВНИМ
ОБЈЕКТИМА; рад на уклањању и уништавању неексплодираних убојних средстава;
рад на спречавању и лечењу туберкулозе; рад на лечењу душевних болесника; рад у
патолошко-анатомским просектурама.
(4) Скраћење радног времена не може износити више од 10 часова недељно.
(5) Професионално војно лице које има радно време, у смислу става 1. овог члана,
има сва права као да ради са пуним радним временом.
Члан 98.
(1) Професионално војно лице је дужно да ради дуже од пуног радног времена кад
потребе службе то захтевају.
(2) Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно нити дуже од
четири часа дневно.
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, професионално војно лице је дужно да
ради и дуже у случајевима: наређених мера приправности; ванредног и ратног
стања; за време вежбовних активности; за време службе дежурства; ЗА ВРЕМЕ
ВРШЕЊА СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА; у приликама које захтевају да се продужи
започети рад чије би обустављање или прекидање имало штетне последице за
оперативну способност команде, јединице или установе Војске Србије, или би
нанело знатну материјалну штету или угрозило живот и здравље војних лица и
других грађана и при реализацији активности, у складу са прихваћеним
међународним обавезама Републике Србије, о чему одлуку доноси надлежни
старешина оперативног нивоа командовања, односно помоћник министра одбране
за лица из свог састава.

Члан 110.
(1) Официру, односно подофициру престаје служба у Војсци Србије:
1) ако му престане држављанство Републике Србије;
2) ако се на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа
здравствене службе утврди да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије;
3) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или
седам радних дана са прекидима у току 12 месеци;
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењен;
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда
осуђен на дисциплинску казну губитак службе;
6) на његов захтев;
7) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке
који су од значаја за пријем;
8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба
психоактивних супстанци;
9) по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и:
(1) 53 године живота - подофицир и официр до чина потпуковника;
(2) 54 године живота - официр чина пуковника;
(3) 55 година живота - официр чина бригадног генерала;
(4) 56 година живота - официр чина генерал-мајора;
(5) 57 година живота - официр чина генерал-потпуковника;
(6) 58 година живота - официр чина генерала;
10) његовом смрћу.
(2) Изузетно од одредбе става 1. тачка 9. овог члана, официру, односно подофициру
уз његову сагласностможе се продужити служба у Војсци Србије до две године.
(3) Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на
располагању проведе шест месеци ако је испунио услове за пензију или ако му се
обезбеди запослење на неодређено време у својству цивилног лица на служби у
Војсци Србије, односно државног службеника или намештеника.
(4) Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на
располагању проведе шест месеци и ако није испунио услове за пензију, ако му се
обезбеди право на једнократну новчану накнаду у висини од 24 месечне брутоплате СА МИНУЛИМ РАДОМ коју би остварио у последњем месецу пре престанка
службе.
(5) Лицу из става 4. овог члана припадају и друга права која по прописима о
запошљавању остварују лица којима је радни однос престао као вишку запослених.
(5) ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 76. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ОФИЦИРУ, ОДНОСНО
ПОДОФИЦИРУ У СЛУЖБИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ЈЕ НАВРШИО
НАЈМАЊЕ 50 ГОДИНА ЖИВОТА И ИМА 20 ГОДИНА СТАЖА У СЛУЖБИ У
СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНОГ ЛИЦА, ПРЕСТАЈЕ СЛУЖБА ПО
ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ С ПРАВОМ НА ПЕНЗИЈУ, БЕЗ СТАВЉАЊА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, ИСПУЊЕЊЕМ ЈЕДНОГ ОД СЛЕДЕЋИХ УСЛОВА:
1) АКО ЈЕ ДОНЕТ АКТ КОЈИМ ЈЕ УКИНУТО ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО
ИЛИ СУ ПРОМЕЊЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА НА
КОЈЕМ ЈЕ ПОСТАВЉЕН, А НЕМА ДРУГОГ СЛОБОДНОГ ИЛИ
УПРАЖЊЕНОГ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА;

2) АКО ЈЕ АКТОМ НАДЛЕЖНОГ СТАРЕШИНЕ РАЗРЕШЕН СА
ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА, А НЕМА ДРУГОГ ОДГОВАРАЈУЋЕГ
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТА НА КОЈЕ МОЖЕ БИТИ ПОСТАВЉЕН;
3) АКО МУ ЈЕ ИЗВРШНОМ ПРЕСУДОМ ВОЈНОДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА
ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ИЗ ЧЛАНА 152. СТАВ 2. ТАЧ. 2, 3. И 5. ОВОГ ЗАКОНА,
А НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ ПОСТАВЉЕН НА ДРУГО ОДГОВАРАЈУЋЕ
ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО;
4) АКО ЈЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНЕ ВОЈНОЛЕКАРСКЕ КОМИСИЈЕ
УТВРЂЕНО ДА ЈЕ НЕСПОСОБАН ЗА ДУЖНОСТ КОЈУ ОБАВЉА, А НЕ
МОЖЕ ДА БУДЕ ПОСТАВЉЕН НА ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО У СКЛАДУ
СА ПРЕОСТАЛОМ СПОСОБНОШЋУ ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ;
5) АКО ПО ПРЕСТАНКУ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ СТАВЉЕН У СТАЊЕ У
СЛУЖБИ НА ЛЕЧЕЊУ И БОЛОВАЊУ ИЛИ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ УДАЉЕН
ОД ДУЖНОСТИ НЕ МОЖЕ БИТИ ПОСТАВЉЕН НА ДРУГУ ДУЖНОСТ;
6) АКО ЈЕ ОДЛУКОМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА ЗА
РАДОМ ОФИЦИРА ОДНОСНО ПОДОФИЦИРА РАСПОРЕЂЕНОГ ВАН
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, А НЕ МОЖЕ БИТИ ПОСТАВЉЕН НА ДРУГУ
ДУЖНОСТ.
(6) Професионална војна служба престаје и официру, односно подофициру који је
упућен на приправнички стаж ако до истека приправничког стажа не положи
приправнички испит уз обавезу да надокнади трошкове школовања, односно
стипендирања, у складу са овим законом.
Члан 112.
(1) Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном односу на
одређено време и професионалном војнику служба у Војсци Србије престаје
истеком уговореног рока.
(2) Лицу из става 1. овог члана служба престаје и пре истека уговореног рока:
1) ако је на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене
службе утврђено да је трајно неспособно за службу у Војсци Србије или да је
неспособно за дужност за коју је примљено у службу на одређено време;
2) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или седам
радних дана са прекидима у току 12 месеци;
3) ако је два пута узастопно неповољно оцењено;
4) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који су
од значаја за пријем;
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђен на
дисциплинску казну губитак службе;
6) у случају организационих промена или укидања команде, јединице или установе
Војске Србије у којој је на служби на одређено време;
7) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба
психоактивних супстанци;
7) АКО СЕ УТВРДИ ЗЛОУПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ;
8) његовом смрћу;
9) у другим случајевима предвиђеним уговором о пријему.
(3) Лицу из става 1. овог члана служба у Војсци Србије може престати и по
споразуму.

Члан 117.
(1) Професионалном војном лицу служба у Војсци Србије престаје разрешењем, на
основу акта о престанку професионалне војне службе.
(2) Лице за које је донет акт о престанку службе а налази се на дужности разрешава
се од службе даном предаје дужности, а лице које се не налази на дужности - даном
када акт о престанку службе постане коначан.
(3) Рок за разрешење од службе не може бити дужи од 30 дана од дана достављања
коначног акта о престанку професионалне војне службе, и у том року се мора
извршити предаја дужности.
(4) За лице коме служба престаје из разлога предвиђених у члану 110. став 1. тачка
5. и члану 112. став 2. тачка 5. овог закона, акт о престанку службе доноси
надлежни старешина одмах по пријему пресуде, а служба се рачуна до дана када је
пресуда постала извршна ДО ДАНА РАЗРЕШЕЊА.
(5) За лице коме је престала служба због неоправданог изостанка са службе или
губитка чина не доноси се акт о предаји дужности.
(6) За умрло лице не доноси се акт о престанку службе и предаји дужности.
Члан 120.
(1) Пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије врши се:
1) јавним конкурсом;
2) без јавног конкурса.
(2) Јавни конкурс расписује Министарство одбране у "Службеном гласнику
Републике Србије“ и неком од дневних јавних гласила које излази у целој
Републици Србији, а оглас се доставља и организацији надлежној за запошљавање.
(3) Цивилна лица на служби у Војсци Србије примају се у службу без јавног
конкурса, пријемом из другог државног органа, као стипендисти и у другим
случајевима, под условима прописаним овим законом.
(4) ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ МОРАЈУ ДА
ИСПУЊАВАЈУ БЕЗБЕДНОСНЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА СЛУЖБУ У ВОЈСЦИ
СРБИЈЕ.
Члан 121.
(1) Министар одбране, на предлог начелника Генералштаба, одређује формацијска
места на која се без јавног конкурса може примити цивилно лице на служби у
Војсци Србије.
(2) Влада, на предлог министра одбране, уређује поступак пријема цивилних лица
на служби у Војсци Србије без јавног конкурса.
ЧЛАН 122А
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ, БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ПРИЈЕМ ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА
СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ БЕЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА.

Члан 123.
(1) Цивилна лица на служби у Војсци Србије која имају IV, односно VI или VII
степен стручне спреме, морају да имају положене посебне државне стручне испите
за рад у Војсци Србије, осим лица која су примљена у службу на одређено време.
(2) Посебни стручни испити састоје се од општег и посебног дела.
(3) Лица са положеним правосудним испитом немају обавезу полагања посебног
државног стручног испита за рад у Војсци Србије, а лица са положеним државним
испитом немају обавезу полагања општег дела посебног стручног испита.
(4) Министар одбране прописује програме, начин и рокове полагања посебних
државних стручних испита за рад у Војсци Србије.
Члан 127.
(1) Влада утврђује основицу за обрачун плата цивилних лица на служби у Војсци
Србије, сагласно одредбама члана 95. став 1. овог закона.
(2) Министар одбране, уз сагласност Владе, уређује положаје, односно звања
цивилних лица на служби у Војсци Србије, коефицијенте и критеријуме за њихово
оцењивање и напредовање; додатке на плату; накнаде плате; рокове за исплату;
новчане награде и помоћ; накнаду путних и других трошкова и друга примања.
(2) МИНИСТАР ОДБРАНЕ, УЗ САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ, УРЕЂУЈЕ
КОЕФИЦИЈЕНТЕ ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ,
КРИТЕРИЈУМЕ И ПОСТУПАК ЗА ЊИХОВО ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ;
ПЛАТУ И ДОДАТКЕ НА ПЛАТУ; НАКНАДЕ ПЛАТЕ; РОКОВЕ ЗА ИСПЛАТУ;
НОВЧАНЕ НАГРАДЕ И ПОМОЋ; ПРАВО НА ОТПРЕМНИНУ ЗБОГ СТИЦАЊА
ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; НАКНАДУ ПУТНИХ И
ДРУГИХ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА, САГЛАСНО ОДРЕДБАМА ОВОГ
ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА.
(3) Услови из става 2. овог члана уређују се сагласно одредбама овог закона које се
односе на плате, накнаде и друга примања професионалних војних лица.
Члан 129.
(1) Цивилном лицу на служби у Војсци Србије престаје служба без његове
сагласности:
1) ако на пробном раду не постигне одговарајуће резултате;
2) ако одбије да ради на радном месту на које је распоређено, односно
привремено упућено;
3) ако је утврђено да нема способности за обављање послова радног места на
које је распоређено, а не прихвати распоређивање на друго радно место или ако
таквог радног места нема;
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењено;
5) ако је неоправдано изостало са посла пет радних дана узастопно или
седам радних дана са прекидима у току 12 месеци;
6) ако се не врати на рад у року од 15 дана од престанка разлога за мировање
радног односа;
7) ако му је изречена дисциплинска казна престанка службе;

7) АКО ЈЕ ИЗВРШНОМ ПРЕСУДОМ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА
ОСУЂЕНО НА ДИСЦИПЛИНСКУ КАЗНУ ГУБИТАК СЛУЖБЕ;
8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба
психоактивних супстанци;
9) ако се укида радно место на које је распоређено или се смањује број
извршилаца на једном радном месту;
10) ако је при заснивању радног односа прећутало или дало неистините
податке, значајне за обављање послова ради којих је примљено у службу;
10) АКО ЈЕ ПРИ ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА, ОДНОСНО НАКОН
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА ДАЛО НЕИСТИНИТЕ ПОДАТКЕ ИЛИ
ПРЕЋУТАЛО ПОДАТКЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РАДИ КОЈИХ ЈЕ
ПРИМЉЕНО У СЛУЖБУ, ОДНОСНО РАСПОРЕЂЕНО НА НОВО РАДНО МЕСТО.
11) ако не положи стручни испит.
(2) Служба престаје кад решење о престанку службе постане коначно.
Члан 130.
(1) Цивилном лицу на служби у Војсци Србије чије се радно место укида или се
смањује број извршилаца на једном радном месту престаје служба уз право на
једнократну отпремнину у висини од 12 бруто-плата, које би остварио у последњем
месецу пре престанка службе.
(1) ЦИВИЛНОМ ЛИЦУ НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ЧИЈЕ СЕ РАДНО
МЕСТО УКИДА ИЛИ СЕ СМАЊУЈЕ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА НА ЈЕДНОМ
РАДНОМ МЕСТУ ПРЕСТАЈЕ СЛУЖБА УЗ ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ
ОТПРЕМНИНУ У ВИСИНИ ОД 12 БРУТО ПЛАТА СА МИНУЛИМ РАДОМ,
КОЈЕ БИ ОСТВАРИЛО У ПОСЛЕДЊЕМ МЕСЕЦУ ПРЕ ПРЕСТАНКА СЛУЖБЕ,
ОСИМ АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ
ПРЕМА ПРОПИСИМА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ.
(2) Лицу из става 1. овог члана припадају и друга права која по прописима о
запошљавању остварују лица којима је радни однос престао као вишку запослених.
Члан 132.
Цивилном лицу на служби у Војсци Србије радни однос може престати по потреби
службе ако је испунило услове за пензију, прописане законом којим се уређује
пензијско и инвалидско осигурање.
Члан 134.
На војне службенике и војне намештенике примењују се одредбе овог закона које
се односе на професионална војна лица, и то:
1) о специфичности обављања војне службе ( члан 16 );
1) О ОБАВЉАЊУ СПЕЦИФИЧНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ И СЛУЖБЕ ПОД
ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА (ЧЛАН 16);
2) о ношењу и употреби ватреног оружја ( члан 47 );
3) о пријему страног одликовања и чланству у страном стручном удружењу
или међународној организацији ( члан 50 );
3А) О ЗАСТУПАЊУ (ЧЛАН 71);

4) о привременом упућивању по потреби службе у другу јединицу, односно
установу Војске Србије ради извршења одређених задатака, осим за лице чији
делокруг захтева да се послови радног места обављају ван седишта јединице,
односно установе Војске Србије - теренски рад ( члан 72. ст. 5. и 6);
5) о раду у структурама међународне организације или регионалне
иницијативе ( члан 72а );
6) о усавршавању, специјализацији и преквалификацији ( члан 74 );
7) о удаљењу од дужности (чл. 77. и 78 );
8) о стипендији за време школовања или усавршавања у иностранству и
плати и другим примањима за време службе у иностранству (члан 80. и члан 90. ст.
2. и 3);
9) о накнади путних и других трошкова (чл. 92. и 93 );
10) о радном времену, одморима и одсуствима (чл. 96. до 107 );
11) о престанку службе у Војсци Србије по захтеву (члан 110. став 1. тачка
6);
12) о заштитним мерама (чл. 179. до 184 ).;
13) О ПЛАТИ (ЧЛАН 81. СТАВ 1);
14) О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ СЛУЖБА
(ЧЛАН 83. СТ. 1. И 2).
Члан 136.
(1) Министар одбране, поред послова из члана 18. овог закона, односно лице које
он овласти:
1) решава о пријему у службу професионалних припадника Војске Србије;
2) решава о стањима у служби официра у чину мајора, потпуковника и
пуковника;
2А) РЕШАВА О СТАЊИМА У СЛУЖБИ ПОДОФИЦИРА И ОФИЦИРА
ЗАКЉУЧНО СА ЧИНОМ КАПЕТАНА РАСПОРЕЂЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ НА
ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА ВАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ;
3) решава о односима у служби професионалних припадника Војске Србије
распоређених ван Војске Србије.
(2) Министар одбране одређује лица која решавају о управним стварима
професионалних војних лица распоређених ван Војске Србије, у смислу одредаба
чл. 141. и 142. овог закона.
Члан 137.
Начелник Генералштаба поред послова из члана 19. овог закона, односно
старешине команди, јединица или
установа Војске Србије које он одреди:
1) решава о стањима у служби подофицира и официра до чина капетана, у Војсци
Србије;
2) производи у почетни чин подофицира;
3) решава о постављењу, одређивању плате, престанку службе у Војсци Србије и
другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци Србије.
3) РЕШАВА О РАСПОРЕЂИВАЊУ, ОДРЕЂИВАЊУ ПЛАТЕ, ПРЕСТАНКУ
СЛУЖБЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ДРУГИМ ОДНОСИМА У СЛУЖБИ ЦИВИЛНИХ
ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ.

Члан 138.
Акт о разрешењу од дужности професионалног припадника Војске Србије за кога је
донет акт о престанку службе доноси претпостављени старешина на положају
команданта батаљона или њему раван или виши старешина.
ЧЛАН 138.
АКТ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ОД
ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВОЈНЕ
СЛУЖБЕ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНОГ ЛИЦА, ЗА КОГА ЈЕ ДОНЕТ АКТ О ПРЕСТАНКУ
СЛУЖБЕ ДОНОСИ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ СТАРЕШИНА НА ПОЛОЖАЈУ
КОМАНДАНТА БАТАЉОНА ИЛИ ЊЕМУ РАВАН ИЛИ ВИШИ СТАРЕШИНА.
Члан 139.
(1) Акта о пријему у службу, унапређењу, премештају и престанку службе, као и
акта којима се решава о стањима у служби официра и подофицира управна су акта.
(2) Жалба професионалног припадника Војске Србије против аката о премештају,
постављењу, стављању на располагање и удаљењу од дужности не задржава
њихово извршење.
(3) Против аката из става 1. овог члана може се водити управни спор.
ЧЛАН 139.
(1) АКТИ О УНАПРЕЂЕЊУ, ПРЕМЕШТАЈУ И ПОСТАВЉЕЊУ ОФИЦИРА И
ПОДОФИЦИРА НЕ ОБРАЗЛАЖУ СЕ.
(1) ЖАЛБА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ ПРОТИВ АКАТА О
ПОСТАВЉЕЊУ И ПРЕМЕШТАЈУ, СТАВЉАЊУ НА РАСПОЛАГАЊЕ И
УДАЉЕЊУ ОД ДУЖНОСТИ НЕ ЗАДРЖАВА ЊИХОВО ИЗВРШЕЊЕ.
(3) ПРОТИВ АКАТА О ПОСТАВЉЕЊУ И ПРЕМЕШТАЈУ ОФИЦИРА И
ПОДОФИЦИРА И АКАТА О УНАПРЕЂЕЊУ НЕ МОЖЕ СЕ ВОДИТИ УПРАВНИ
СПОР.
Члан 146.
(1) За повреду дужности из службе одговоран је припадник Војске Србије док је у
служби.
(2) За повреду дужности из службе одговорно је и лице коме је престала служба у
Војсци Србије, ако је дисциплински поступак против њега покренут док је било у
служби.
(3) Лице или тело надлежно за вођење дисциплинског поступка обуставиће
дисциплински поступак против лица коме је престала служба у Војсци Србије, а
против кога је дисциплински поступак покренут док је било у служби, ако нађе да
је вођење дисциплинског поступка немогуће или нецелисходно.
(4) Сматра се да је лице у резервном саставу на војној дужности у Војсци Србије од
тренутка ступања у команду, јединицу или установу Војске Србије, ако се јавља
непосредно, односно од тренутка јављања у месту прикупљања, односно на

зборном месту означеном у општем или појединачном позиву или ратном
распореду, до отпуштања из команде, јединице или установе Војске Србије.
Члан 147.
Приликом утврђивања дисциплинске одговорности припадника Војске Србије
сходно се примењују начела, односно правила материјалног кривичног права која
нису у супротности са одредбама овог закона и природом дисциплинске
одговорности.

ЧЛАН 147.
ПРИЛИКОМ
УТВРЂИВАЊА
ДИСЦИПЛИНСКЕ
ОДГОВОРНОСТИ
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ПОСТУПЦИМА КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ
ПРЕСТУПЕ, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ НАЧЕЛА, ОДНОСНО ПРАВИЛА
МАТЕРИЈАЛНОГ И ПРОЦЕСНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА КОЈА НИСУ У
СУПРОТНОСТИ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПРИРОДОМ
ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ.
Члан 148.
Дисциплинске грешке су:
1) учестало закашњавање или ранији одлазак с дужности или из службе;
2) неоправдан изостанак с дужности или из службе један радни дан;
3) неоправдано необавештавање непосредно претпостављеног о разлозима
спречености за долазак на дужност, односно у службу у року од 24 сата од времена
предвиђеног за долазак;
4) повреда прописа о ношењу војне униформе, односно друге прописане одеће,
војничком, односно другом прописаном изгледу и личној хигијени;
5) долазак на дужност у стању алкохолисаности или довођење себе у току
дужности у стање алкохолисаности;
6) непристојно понашање према сарадницима, подређенима и надређенима;
7) повреда правила о поздрављању, обраћању, представљању и јављању;
8) прикривање или непријављивање лакше повреде дужности из службе, односно
из радног односа;
8А) НЕБЛАГОВРЕМЕНО, НЕПОТПУНО ИЛИ НЕМАРНО ИЗВРШАВАЊЕ
НАРЕЂЕЊА, ОДЛУКЕ ИЛИ НАЛОГА ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ;
9) други поступак супротан правилима вршења службе који није обухваћен неком
од повреда
дужности из службе предвиђених овим или посебним законом.
Члан 149.
Дисциплински преступи су:
1) одбијање извршења наређења, односно налога претпостављеног, изузев
наређења, односно налога чијим би се извршењем учинило кривично дело;

2) неизвршавање или несавесно, неблаговремено, непотпуно или немарно
извршавање наређења, одлуке или налога претпостављеног;
2) НЕИЗВРШАВАЊЕ ИЛИ НЕСАВЕСНО ИЗВРШАВАЊЕ НАРЕЂЕЊА,
ОДЛУКЕ ИЛИ НАЛОГА ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ;
3) самовољно напуштање команде, јединице или установе;
4) насилничко, увредљиво или недолично понашање или изазивање нереда,
свађе или туче у служби;
5) поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с обзиром
на пол, верско убеђење или националну припадност или кршење права која им по
закону припадају;
6) уживање опојних дрога или неовлашћено држање супстанци или
препарата који су проглашени за опојне дроге;
7) навођење другога на уживање опојне дроге или давање другоме опојне
дроге да је ужива он или треће лице или омогућавање другоме да ужива опојну
дрогу;
8) повреда стражарске, патролне или друге сличне службе;
9) неоправдан изостанак с дужности или из службе најмање два радна дана
узастопно или три радна дана са прекидима у периоду од 12 месеци;
10) злоупотреба права из службе;
11) незаконито располагање средствима;
12) злоупотреба службеног положаја или прекорачење службеног
овлашћења;
13) незаконит рад или пропуштање радњи на које је лице у служби
овлашћено ради спречавања незаконитости или штете;
14) немаран однос према повереној имовини и присвајање или наношење
штете војној или другој имовини у вези са обављањем службе;
15) повреда војне или службене тајне или несавесно чување службених
списа или података;
16) подношење лажног извештаја;
17) давање нетачних података или докумената који су од утицаја на пријем у
службу или напредовање;
18) фалсификовање, прикривање или противправно уништење службене
исправе, књиге или списа или употреба фалсификоване исправе;
19) непредузимање прописаних мера за чување живота и здравља људи и
исправности објеката и технике;
20) додатни рад професионалног припадника Војске Србије мимо услова
одређених законом;
20) РАД УЗ НАКНАДУ ИЛИ НАГРАДУ ВАН ЈЕДИНИЦЕ, ОДНОСНО
УСТАНОВЕ
ИЛИ
САМОСТАЛНО
ОБАВЉАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРОТИВНО УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ЗАКОНОМ;
21) преузимање дужности директора, заменика или помоћника директора у
правном лицу без одобрења надлежног државног органа или повреда ограничења
чланства у органима правног лица од стране професионалног припадника Војске
Србије;
22) оснивање привредног друштва, јавне службе и бављење
предузетништвом од стране професионалног припадника Војске Србије;
23) непреношење управљачких права у привредном субјекту на друго лице,
недостављање података руководиоцу о лицу на које су пренета управљачка права

или недостављање руководиоцу доказа о преносу управљачких права од стране
професионалног припадника Војске Србије;
24) примање поклона у вези с вршењем послова мимо одредаба закона,
примање услуге или користи за себе или друго лице или коришћење службе ради
утицања на остваривање сопствених права или права лица повезаних с
припадником Војске Србије;
25) непријављивање интереса који припадник Војске Србије или с њиме
повезано лице може имати у вези са одлуком државног органа у чијем доношењу
учествује;
26) повреда начела непристрасности или политичке неутралности или
изражавање и заступање политичких уверења у служби;
27) штрајковање или учествовање у противправном синдикалном
организовању, односно у противправним синдикалним активностима;
28) непоступање по захтеву војног дисциплинског тужиоца или војног
дисциплинског суда;
28А) НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКТОРА ИНСПЕКТОРАТА
ОДБРАНЕ ОДНОСНО ЛИЦА КОЈА СУ АКТОМ НАДЛЕЖНОГ СТАРЕШИНЕ
ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА;
29) прикривање или непријављивање теже повреде дужности из службе,
односно из радног односа;
30) лакша повреда дужности учињена у периоду од годину дана од повреде
дужности утврђене правноснажним актом којим је изречена дисциплинска
санкција;
31) извршење кривичног дела против државних органа, службене дужности,
човечности и других добара заштићених међународним правом или Војске Србије,
утврђено правноснажном осуђујућом пресудом;
32) свако поступање припадника Војске Србије, ван службе, које је
противно прописима или добрим обичајима, а којим се наноси штета угледу
припадника Војске Србије.
32) СВАКО ДРУГО ПОСТУПАЊЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ЈЕ
ПРОТИВНО ПРОПИСИМА, А КОЈИМ СЕ НАНОСИ ШТЕТА УГЛЕДУ
ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.
Члан 161.
(1) О одговорности професионалног припадника Војске Србије за дисциплинске
преступе и за повреде дужности прописане за Министарство одбране, други
државни орган или правно лице у које је професионално војно лице упућено на
службу, односно на рад, у првом степену одлучују првостепени војни
дисциплински судови., ПРЕМА МЕСНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ.
(2) Првостепени војни дисциплински суд утврдиће одговорност за дисциплинску
грешку ако у поступку за утврђивање одговорности за дисциплински преступ нађе
да није учињен дисциплински преступ, већ да је учињена дисциплинска грешка
односно да је поред дисциплинског преступа учињена и дисциплинска грешка.
(3) Првостепени војни дисциплински судови образују се у Војсци Србије са
седиштем у Београду, Нишу и Новом Саду.

(4) Првостепени војни дисциплински судови су надлежни за вођење
дисциплинских поступака против професионалних војних лица распоређених ван
Војске Србије, према месној надлежности.
Члан 167.
(1) Против првостепене одлуке донете у дисциплинском поступку може се поднети
жалба, а против пресуде Вишег војног дисциплинског суда којом су
професионалним припадницима Војске Србије изречене дисциплинске казне
прописане чланом 152. став 2. тач. 3, 7. и 8, чланом 153. став 2. тачка 5, чланом 154.
став 2. тачка 4. и чланом 155а овог закона, може се водити управни спор.
(2) Жалба задржава извршење дисциплинске санкције.
ЧЛАН 167.
(1) ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНЕ ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ У ДИСЦИПЛИНСКОМ
ПОСТУПКУ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ ЖАЛБА.
(2) ПРОТИВ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРИЦАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ, КАО
И ПРОТИВ ПРЕСУДЕ ВИШЕГ ВОЈНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРА, ОСИМ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ
КОЈОМ СУ ПРОФЕСИОНАЛНИМ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ИЗРЕЧЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ ПРОПИСАНЕ ЧЛАНОМ 152. СТАВ 2.
ТАЧ. 2А, 5, 6. И 7, ЧЛАНОМ 153. СТАВ 2. ТАЧКА 5, ЧЛАНОМ 154. СТАВ 1.
ТАЧКА 5. И СТАВ 2. ТАЧКА 4. И ЧЛАНОМ 155А ОВОГ ЗАКОНА.
(3) ЖАЛБА ЗАДРЖАВА ИЗВРШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ САНКЦИЈЕ.
Члан 170.
(1) Председник Републике, на предлог министра одбране, правилом ближе уређује
дисциплинску одговорност, дисциплински поступак, извршење дисциплинских
санкција и ТРОШКОВЕ НАСТАЛЕ ТОКОМ ВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНСКИХ
ПОСТУПАКА ПРЕД ВОЈНИМ ДИСЦИПЛИНСКИМ СУДОВИМА, месну
надлежност, организацију, састав и рад војних дисциплинских судова и војних
дисциплинских тужилаца, с тим да одредбе правила не могу бити у супротности са
одредбама Законика о кривичном поступку.
Члан 172.
(1) О захтеву оштећеног лица да му Република Србија надокнади штету, одлучује
надлежни суд.
(2) Оштећено лице може да поднесе захтев за обештећење ван спора и јавном
правобранилаштву ВОЈНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ или другом надлежном
органу.
(3) Ако се у поступку из става 2. овог члана закључи вансудско поравнање, оно има
карактер извршне исправе.

Члан 197.
(1) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Војсци
Југославије ("Службени лист СРЈ", бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и
"Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 44/05).
(2) До доношења прописа о војној обавези, социјалном, здравственом и пензијском
и инвалидском осигурању професионалних војних лица остају на снази следеће
одредбе Закона о Војсци Југославије: одредбе о попуни резервног састава (чл. 26. и
27), одредбе о правима на продужено осигурање и на накнаду због престанка
запослења (чл. 59. и 59а ), поглавље XV - Здравствено осигурање (чл. 211. до 239 ),
поглавље XVI - Пензијско и инвалидско осигурање (чл. 240. до 260. и од 262. до
278 ) и поглавље XVII - Војна обавеза (чл. 279. до 336 ) и поглавље XIX - Казнене
одредбе (чл. 340. до 345 ).

