ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Закону о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и
101/10 –др. закон), члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овим законом уређују се положај и надлежност Војске Србије,
организација, састав и начела службе у Војсци Србије, специфична војна
служба и служба под отежаним условима, командовање и руковођење Војском
Србије, чинови у Војсци Србије, симболи и обележја Војске Србије, војни
празници, називи јединица и установа, верска служба, одговорност за штету
коју причини Војска Србије, демократска и цивилна контрола, јавност рада,
канцеларијско пословање и евиденције у Војсци Србије, служба у Војсци Србије
и друга питања од значаја за Војску Србије.”.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Војска Србије организује се на стратегијском, оперативном и тактичком
нивоу у команде, јединице и установе.
Организација Војске Србије успоставља се као мирнодопска и ратна.
Генералштаб Војске Србије је највиши стручни и штабни орган за
припрему и употребу Војске Србије у миру, ванредном и ратном стању.
Организацију Војске Србије и унутрашње уређење и систематизацију
формацијских места команди, јединица и установа уређује министар одбране, у
складу са основама организације које утврђује председник Републике.
Организација и унутрашње уређење и систематизација формацијских
места у Војсци Србије утврђује се актима о организацији.
Начела унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у
Војсци Србије доноси Влада, на предлог министра одбране.”.
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Војска Србије по структури дели се на видове, родове и службе, а
родови и службе на врсте и специјалности.
Видови Војске Србије су Копнена војска и Ратно ваздухопловство и
против-ваздухопловна одбрана.
Родове и службе Војске Србије одређује председник Републике, на
предлог министра одбране.
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одбране, на предлог начелника Генералштаба Војске Србије.
Организацијскe промене Војске Србије реализују се у складу са
Дугорочним планом развоја система одбране Републике Србије, Стратегијским
прегледом одбране Републике Србије и Средњорочним планом и програмом
развоја система одбране.”.
Члан 4.
У члану 13. став 1. тач. 1) и 8) мењају се и гласе:
„1) поступа у складу са Уставом, законом, другим прописима и актима
командовања, према правилима струке, непристрасно и страначки неутрално;
8) чува тајност података за време службе, као и по престанку службе у
периоду одређеном законом којим се уређује заштита тајних података, осим ако
на законом одређени начин није ослобођено обавезе чувања тајне, односно
овлашћено да одређеном органу или лицу саопшти тајни податак;”.
Члан 5.
У члану 14. став 2. речи: „Професионално војно лице” замењују се
речима: „Професионални припадник Војске Србије”.
Став 3. мења се и гласи:
„Учешће професионалних припадника Војске Србије у групама
синдикалног карактера мора бити у складу са правилима војне службе.”.
Став 4. мења се и гласи:
„Дужност је претпостављених на свим нивоима да штите интересе својих
потчињених и да командном линијом извештавају о свим општим проблемима о
којима су информисани.”.
Члан 6.
У члану 14а. речи: „није допуштено учешће” замењују се речима: „може
се, уз претходну сагласност министра одбране, одобрити учешће”.
Члан 7.
Назив одељка 6. и члан 16. мењају се и гласе:
„6. Специфична војна служба и служба под отежаним условима
Члан 16.
Специфичном војном службом која се врши у условима животне средине
неприродне за рад човека сматрају се летачка, падобранска и ронилачка
служба у Војсци Србије.
Службом под отежаним условима сматра се служба на нарочито тешким,
опасним по живот и за здравље штетним радним местима, односно пословима
на којима су професионална војна лица изложена посебним напорима и
повећаним ризицима.
Министар одбране одређује послове, радна и формацијска места у Војсци
Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба,
односно служба под отежаним условима, уз сагласност Владе, и ближе уређује
летачку, падобранску и ронилачку службу у Војсци Србије.”.
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У члану 18. став 1. тач. 2) и 3) мењају се и гласе:
„2) доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске
Србије на предлог начелника Генералштаба и акта о организацији војних
јединица и војних установа које су организационо и функционално везане за
Министарство одбране;
3) усваја план међународне војне сарадње и одлучује о организовању
заједничких војних вежби у земљи, односно учешћу припадника Војске Србије у
заједничким војним вежбама које организују оружане снаге других земаља, у
складу са законом и закљученим међународним уговорима, односно
споразумима о њиховом организовању;”.
После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи:
„7а) одлучује о престанку службе, по потреби службе, подофицира и
официра Војске Србије закључно са чином пуковника;”.
Тачка 9) мења се и гласи:
„9) доноси планове школовања, усавршавања и стипендирања за
потребе Министарства одбране и Војске Србије и упућује на школовање и
усавршавање професионалне припаднике Војске Србије;”.
Тач. 10) и 11) бришу се.
Члан 9.
У члану 19. став 2. тач. 2) и 4) мењају се и гласе:
„2) поставља, унапређује, распоређује и разрешава официре у Војсци
Србије до чина капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог
непосредно потчињених старешина;
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, на предлог непосредно потчињених
старешина;”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) доноси доктринарна документа нижег нивоа;”.
Тач. 6) и 7) бришу се.
Члан 10.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, дужност старешине може вршити и
лице које нема чин, с тим да то лице има одговарајуће образовање за дужност
коју врши.”.
Члан 11.
Назив одељка: „8. Чинови и звања у Војсци Србије” мења се и гласи:
„8. Чинови у Војсци Србије”
Члан 12.
У члану 22. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
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(1) у свим родовима и службама, осим речних јединица: потпоручник,
поручник, капетан, мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генералмајор, генерал-потпуковник и генерал;
(2) у речним јединицама: потпоручник, поручник корвете, поручник
фрегате, капетан корвете, капетан фрегате, капетан бојног брода, комодор,
контраадмирал, вице-адмирал и адмирал.”.
Став 3. брише се.
Члан 13.
Члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
Војска Србије има грб и ознаку припадности, а може имати и друге
симболе и обележја.
Команде, јединице и установе Војске Србије, као и војне јединице и војне
установе које су организационо и функционално везане за Министарство
одбране могу имати војне заставе, ознаке и друге симболе и обележја.
Постојање, изглед и коришћење симбола и обележја из ст. 1. и 2. овог
члана уређује председник Републике, на предлог министра одбране.
Забрањено је истицање и ношење симбола и обележја Војске Србије из
ст. 1. и 2. овог члана на начин којим би се нарушио углед Војске Србије.”.
Члан 14.
После члана 24. додаје се одељак 10а и члан 24а, који гласе:
„10а Називи јединица и установа
Члан 24а
Јединицама Војске Србије и војним установама које су организационо и
функционално везане за Министарство одбране могу се одређивати називи по
значајним историјским личностима и догађајима који представљају непролазну
војну вредност и традицију.
Називе из става 1. овог члана одређује председник Републике, на
предлог министра одбране.”.
Члан 15.
У члану 31. став 1. после речи: „Војске Србије” тачка се брише и додају
се речи: „и врши се у складу са прописом о канцеларијском пословању у
Министарству одбране и Војсци Србије.”.
Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
Члан 16.
После члана 31. додају се одељак 16. и члан 31а, који гласе:
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Члан 31а
За професионална војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије
воде се евиденције које садрже податке о служби у Војсци Србије, у складу са
законом којим се уређују евиденције у области рада и законом којим се уређује
заштита података о личности.
Осим података из става 1. овог члана, евиденције о служби
професионалних војних лица у Војсци Србије садрже и фотографију и податке
о: припадности роду, односно служби; занимању пре пријема у војну службу;
датуму престанка војне службе; завршеним школама и усавршавањима –
постигнут успех и трајање; унапређењима и чиновима; уговореном чину;
стањима у служби; постављењима на формацијска места; местима
службовања; називима јединица, односно установа у којима је службовао током
службе, односно у којој је на служби; службеним оценама; одликовањима и
стимулативним мерама; дисциплинским мерама и казнама; оцени здравствене
способности за професионалну војну службу; супружнику, деци и усвојеницима
(презиме, име једног од родитеља и име, јединствени матични број грађана и
сродство), стамбеној потреби, стажу осигурања и стажу с увећаним трајањем и
оствареним накнадама.
Осим података из става 1. овог члана, евиденције о служби цивилних
лица на служби у Војсци Србије садрже и податке о: припадности служби;
занимању пре пријема у службу; завршеним школама и усавршавањима –
постигнут успех и трајање; распореду на формацијска места; местима
службовања; називима јединица, односно установа у којима је службовало
током службе односно у којој је на служби; службеним оценама; одликовањима
и стимулативним мерама; дисциплинским мерама и казнама; оцени
здравствене способности за рад; супружнику, деци и усвојеницима (презиме,
име једног од родитеља и име, јединствени матични број грађана и сродство),
стамбеној потреби, стажу осигурања и стажу с увећаним трајањем и
оствареним накнадама.
Врсте докумената који се воде у евиденцијама из става 1. овог члана,
начин вођења евиденција, као и начин прикупљања, обраде, коришћења и
заштите података из тих евиденција прописује министар одбране.
Евиденције које садрже податке о ученицима и кадетима војношколских
установа уређују се посебним законом.”.
Члан 17.
У члану 36. став 1. речи: „и оперативне готовости” бришу се.
Члан 18.
У члану 39. став 1. тач. 2), 7), 8) и 9) мењају се и гласе:
„2) да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци
Србије;
7) да није старији од 35 година ако се прима у својству подофицира,
односно 40 година ако се прима у својству официра;
8) да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за
пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
9) да је одслужио војни рок са оружјем.”.
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„Акт о пријему у професионалну војну службу лица које не испуњава
услове из става 1. овог члана ништав је.”.
Члан 19.
У члану 40. став 2. мења се и гласи:
„Кадет војне високошколске установе који испуњава услове из члана 39.
став 1. тач. 2), 5) и 8) овог закона завршетком школовања прима се у
професионалну војну службу и производи у чин потпоручника и од тог дана
постаје официр.”.
Члан 20.
У члaну 41. став 1. речи: „завршио војну академију” замењују се речима:
„стекао високо војно образовање”.
Члан 21.
У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Ако потребе службе захтевају, на службу у Војсци Србије у својству
цивилног лица на служби у Војсци Србије без јавног конкурса може се примити
официр, подофицир, професионални војник који је у радном односу на
одређено време провео најмање девет година без прекида и државни
службеник и намештеник запослен у Министарству одбране.”.
Члан 22.
У члану 48. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Председник Републике, на предлог министра одбране, уређује изглед
војне униформе и ознаке чинова.
Забрањено је ношење војне униформе са ознакама чинова лицима која
не врше војну службу, осим по посебном одобрењу министра одбране.”.
Члан 23.
У члану 50. став 1. мења се и гласи:
„Војно лице може примити и носити одликовање стране државе, односно
међународне организације по одобрењу председника Републике.”.
Члан 24.
Члан 51. мења се и гласи:
„Члан 51.
Професионална војна лица имају војну легитимацију којом доказују
идентитет и својство војног лица.
Ученици и кадети војношколских установа имају ученичку, односно
кадетску легитимацију којом доказују идентитет и својство ученика, односно
кадета.
Цивилна лица на служби у Војсци Србије и запослени у Министарству
одбране имају идентификациону картицу којом доказују идентитет и својство
запосленог.
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Министарство одбране и Војска Србије, лицима ван Војске Србије и
Министарства одбране која на основу одобрења министра одбране могу имати
приступ овим објектима издају се привремене идентификационе картице.
Припадници Војске Србије за време учешћа у мултинационалним
операцијама и другим активностима у иностранству користе посебне
легитимације, у складу са правилима ангажовања у конкретној операцији.
Легитимације и идентификационе картице из ст. 1. до 3. овог члана
садрже контактни и бесконтактни микроконтролер и машински читљиву зону за
потребе аутоматског очитавања података.
Привремене идентификационе картице из става 4. овог члана могу да
садрже контактни и бесконтактни микроконтролер и машински читљиву зону за
потребе аутоматског очитавања података.
Изглед и карактеристике војних легитимација из става 1. овог члана,
начин и поступак издавања, коришћења, враћања и поништавања и начин
вођења евиденције о издатим легитимацијама уређује Влада, на предлог
министра одбране.
Изглед и карактеристике легитимација из става 2. овог члана и
идентификационих картица из ст. 3. и 4. овог члана, начин и поступак
издавања, коришћења, враћања и поништавања и начин вођења евиденције о
издатим легитимацијама и идентификационим картицама уређује министар
одбране.
Обрасце легитимација и идентификационих картица из ст. 1. до 4. овог
члана израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и
кованог новца.”.
Члан 25.
После члана 51. додаје се члан 51а, који гласи:
„Члан 51а
Легитимације и идентификационе картице из члана 51. овог закона
садрже следеће податке:
1) личне податке: фотографију; презиме, име једног од родитеља и име;
јединствени матични број грађана; пол; датум рођења и крвну групу;
2) службене податке: својство; чин; назив и матични број организационе
јединице у којој се налази; место службовања, односно школовања; од када је
на служби, односно школовању у команди, јединици и установи Војске Србије,
односно организационој јединици Министарства одбране и до када је на служби
уколико је у радном односу на одређено време, односно школовању и
идентификациони број за лице које пружа здравствене услуге;
3) податке садржане у електронским сертификатима;
4) остале податке: датум издавања и рок важења.”.
Члан 26.
У члану 52. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Одобрење из става 1. овог члана неће се издати ако се радом за који
се тражи одобрење онемогућава или отежава рад професионалног припадника
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професионалног припадника Војске Србије.”.
Члан 27.
У члану 53. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Овлашћена службена лица Војне полиције поступају по захтеву војног
дисциплинског тужиоца и председника војног дисциплинског суда за довођење
професионалних припадника Војске Србије и Министарства одбране за које
постоје основи сумње да су извршили дисциплински преступ, а која избегавају
саслушање у дисциплинском извиђају или на главном претресу пред војним
дисциплинским судом.”.
Досадашњи став 6. постаје став 7.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, после тачке 3) додаје се
тачка 3а), која гласи:
„3а) када постоје основи сумње да су учинили кривично дело против
Војске Србије за које се гони по службеној дужности;”.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9. речи: „цивилног лица”
замењују се речју: „цивила”.
После досадашњег става 9. који постаје став 10. додаје се нови став 11,
који гласи:
„Службена легитимација овлашћеног службеног лица Војне полиције
садржи: фотографију, име и презиме и јединствени матични број грађана
овлашћеног службеног лица Војне полиције, а значка овлашћеног службеног
лица Војне полиције садржи серијски број.”.
Досадашњи став 10. постаје став 12.
Члан 28.
У члану 58. став 1. мења се и гласи:
„Ради постављења официра и подофицира на формацијска места вишег
чина и унапређења у виши чин утврђују се листе кандидата на основу критеријума
које утврђује министар одбране.”.
Члан 29.
У члану 65. став 1. речи: „Војна лица” замењују се речима:
„Професионална војна лица”.
Члан 30.
У члану 66. став 1. мења се и гласи:
„Професионалним припадницима Војске Србије, командама, јединицама
и установама Војске Србије могу се додељивати одликовања, признања и
неновчане награде.”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Посебна признања (војне спомен-медаље и војне споменице) израђује
Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
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Члан 69. мења се и гласи:
„Члан 69.
Формацијским местима сматрају се формацијска места у Војсци Србије,
као и радна места одређена одговарајућим актима о систематизацији радних
места на која се постављају професионална војна лица распоређена ван Војске
Србије.
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, свог или вишег чина, према врсти стручне спреме коју има и роду и служби
којој припада.
Официр, односно подофицир може се изузетно, без свог пристанка а по
потреби службе, поставити на формацијско место непосредно нижег чина уз
задржавање права свог чина и положаја.
Официр, односно подофицир може се поставити на дужност у оквиру
другог рода или службе само уз свој пристанак.
Ако се неко формацијско место у оквиру служби не може попунити
официром, односно подофициром, на то место може се уз свој пристанак
поставити или одредити за заступника цивилно лице на служби у Војсци Србије
које има одговарајуће образовање – ако је то формацијско место у Војсци
Србије, односно државни службеник и намештеник – ако је то формацијско
место ван Војске Србије.
Сагласност за постављење или одређивање за заступника из става 6.
овог члана даје начелник Генералштаба или старешина кога он овласти за
формацијско место у Војсци Србије, односно министар одбране или лице које
он овласти за формацијско место ван Војске Србије.”.
Члан 32.
У члану 72. став 2. после речи: „дужност” додају се речи: „или због
организацијских промена у размештају команди, јединица и установа Војске
Србије”.
У ставу 3. речи: „организацијско-мобилизацијских промена” замењују се
речима: „организацијских промена”.
Члан 33.
После члана 72а додаје се члан 72б, који гласи:
„Члан 72б
Супружник премештеног официра, односно подофицира коме престане
радни однос на неодређено време због премештаја, а у месту у коме је официр,
односно подофицир премештен нема могућности да се запосли, има право на
пензијско и инвалидско осигурање и по престанку тог запослења укључивањем
у обавезно осигурање, као и на накнаду због престанка запослења.
Допринос из става 1. овог члана уплаћује се надлежном фонду
пензијског и инвалидског осигурања из средстава Министарства одбране.
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најдуже шест година.
Влада уређује начин и услове остваривања права из става 1. овог
члана.”.
Члан 34.
У члану 74. став 1. мења се и гласи:
„Официр, односно подофицир упућен на усавршавање у земљи и
иностранству и школовање у иностранство које траје најмање једну школску
годину разрешава се од дужности.”.
Члан 35.
У члану 75. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Професионално војно лице које је спречено да врши дужност због
трудноће, породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета не
разрешава се од дужности и има права прописана општим прописима о раду.
Професионално војно лице из става 1. овог члана задржава права свог
чина и положаја.”.
Члан 36.
У члану 76. став 1. тачка 4) тачка се замењује тачком и запетом и после
тачке 4) додаје се тачка 5) која гласи:
„5) ако је правноснажном одлуком војног дисциплинског суда изречена
дисциплинска казна из члана 152. став 2. тачка 3) овог закона, а не може бити
постављен на другу дужност.”.
Члан 37.
У члану 88. став 2. мења се и гласи:
„Официру у радном односу на одређено време, подофициру у радном
односу на одређено време и професионалном војнику којима престане служба у
Војсци Србије због тога што су оглашени неспособним за дужност за коју су
примљени на одређено време услед професионалне болести или повреде на
раду у току трајања уговореног рока, или ако им служба у Војсци Србије
престане због укидања формацијског места, припада отпремнина у висини до
троструког износа бруто плате која би им припадала у последњем месецу пре
престанка службе, зависно од времена проведеног у служби на одређено
време, у складу са прописом који доноси министар одбране.”.
Члан 38.
Члан 90. мења се и гласи:
„Члан 90.
Професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије припада
плата, односно накнада плате по одредбама овог закона.
Професионалном војном лицу које је упућено на службу у дипломатскоконзуларно представништво у иностранство, плата, додаци, накнаде и друга
примања утврђују се по прописима који се примењују на запослене у
дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству.

- 11 Основни коефицијент плате према чину и дужности, односно задацима и
пословима које обавља професионално војно лице упућено на службу у
дипломатско-конзуларно представништво у иностранство прописује Влада, на
предлог министра одбране.
Професионалном војном лицу коме је министар одбране одобрио рад у
иностранству или међународној организацији, односно регионалној иницијативи,
припадају плата и друге накнаде из става 2. овог члана, ако та права не
остварује на основу билатералних уговора или уговора закључених са
међународном организацијом или регионалном иницијативом.”.
Члан 39.
После члана 90. додаје се члан 90а, који гласи:
„Члан 90а
Професионални припадник Војске Србије може бити упућен на рад у
иностранство на основу извршавања обавеза преузетих закљученим
међународним уговором, уз његову сагласност.
Лице из става 1. овог члана има право на увећање плате и друга
новчана примања по основима и мерилима које прописује Влада, ако другачије
није уређено међународним уговором.
Поред права из става 2. овог члана, лице из става 1. овог члана за
време трајања упућивања на рад у иностранство има право на накнаду плате у
износу коју би остварио да је на служби у Војсци Србије у земљи, као и посебна
права у складу са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, односно
радни однос и пензијско и инвалидско осигурање, ако другачије није уређено
међународним уговором.”.
Члан 40.
У члану 91. речи: „новчана примања која одреди” замењују се речима:
„новчана примања и друге накнаде које одреди”.
Члан 41.
У члану 95. став 1. речи: „по запосленом у привреди Републике Србије”
замењују се речима: „у Републици Србији”.
У ставу 3. речи: „накнаду трошкова у вези са вршењем службе у
иностранству и” бришу се.
Члан 42.
У члану 97. став 1. мења се и гласи:
„Професионално војно лице које ради на радном односно формацијском
месту са повећаним ризиком на којем постоје опасности чије се штетно дејство
на здравље и способност за војну службу не може у потпуности отклонити
мерама безбедности и здравља на раду, има право на радно време краће од 40
часова недељно.”.
У ставу 3. речи: „Посебним условима рада сматрају се” замењују се
речима: „Радом на радном односно формацијском месту са повећаним ризиком
сматра се”, а после речи: „рад ронилаца;” додају се речи: „рад на бродовима и
пловним објектима;”.
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У члану 98. у ставу 1. тачка се замењује запетом и додају се речи: „уз
писани налог надлежног старешине.”.
Члан 44.
У члану 110. став 5. мења се и гласи:
„Изузетно од члана 76. став 1. овог закона, официру односно
подофициру у служби на неодређено време који је навршио најмање 50 година
живота и провео непрекидних 20 година ефективне службе у Војсци Србије у
својству професионалног војног лица, може престати служба по потреби службе
с правом на старосну пензију, без стављања на располагање, по претходно
прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пензијског и
инвалидског осигурања, испуњењем једног од следећих услова:
1) ако је актом надлежног органа укинуто формацијско место или су
промењени елементи формацијског места на којем је постављен, а нема другог
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен;
2) ако је актом надлежног старешине у складу са законом разрешен од
дужности, а нема другог одговарајућег формацијског места на које би могао
бити постављен;
3) ако му је извршном пресудом војног дисциплинског суда изречена казна
из члана 152. став 2. тач. 2), 3) и 5) овог закона, а нема другог одговарајућег
формацијског места на које би могао бити постављен;
4) ако је решењем надлежне војнолекарске комисије утврђено да је
неспособан за дужност коју обавља, а нема другог одговарајућег формацијског
места на које би могао бити постављен у складу са преосталом способношћу за
војну службу;
5) ако по престанку разлога због којих је стављен у стање у служби на
лечењу и боловању или због којих је удаљен од дужности нема другог
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен;
6) ако је одлуком надлежног органа престала потреба за радом
официра, односно подофицира распоређеног ван Војске Србије, а нема другог
одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен.”.
Члан 45.
У члану 112. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно, лицу из става 1. овог члана рок за који је уговором засновало
радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права на
одсуство за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, тачка 7) мења се и гласи:
„7) ако се утврди злоупотреба психоактивних супстанци;”.
После тачке 8) тачка и запета замењује се тачком, а тачка 9) брише се.
Члан 46.
У члану 113. речи: „члана 112. став 2.” замењују се речима: „члана 112.
став 3.”.
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У члану 116. ст. 1. и 2. речи: „члана 112. став 2.” замењују се речима:
„члана 112. став 3.”.
Члан 48.
У члану 117. став 4. мења се и гласи:
„За лице коме служба престаје из разлога предвиђених у члану 110. став
1. тачка 5. и члану 112. став 3. тачка 5. овог закона, акт о престанку службе
доноси надлежни старешина одмах по пријему пресуде, а служба се рачуна до
дана разрешења.”.
Члан 49
У члану 118. став 1. речи: „члана 112. став 2.” замењују се речима: „члана
112. став 3.”.
Члан 50.
У члану 121. став 2. брише се.
Члан 51.
После члана 122. додаје се члан 122а, који гласи:
„Члан 122а
Влада, на предлог министра одбране, уређује начин и поступак пријема
цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног
конкурса.”.
Члан 52.
Члан 123. мења се и гласи:
„Члан 123.
Војни службеници који имају средње образовање у трајању од четири
године, односно високо образовање дужни су да положе посебан стручни испит
пред испитном комисијом коју образује министар одбране.
Посебан стручни испит састоји се од општег и посебног дела.
Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује програм, начин и
поступак полагања посебног стручног испита, образац уверења о положеном
посебном стручном испиту и износ накнаде за рад чланова комисије и уређује
друга питања у вези са посебним стручним испитом.
Обавезе полагања посебног стручног испита ослобођена су лица са
положеним правосудним испитом, лица са положеним државним стручним
испитом и лица са положеним стручним испитом за рад у другим органима ако
програм тог испита одговара програму посебног стручног испита из става 3.
овог члана, као и лица која су примљена у службу на одређено време.”.
Члан 53.
У члану 127. став 2. мења се и гласи:
„Министар одбране, уз сагласност Владе, уређује коефицијенте
цивилних лица на служби у Војсци Србије, критеријуме и поступак за њихово
оцењивање и напредовање; плату и додатке на плату; накнаде плате; рокове за
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пензију у складу са законом; накнаду путних и других трошкова и друга
примања, сагласно одредбама овог закона које се односе на плате, накнаде и
друга примања професионалних војних лица.”.
Став 3. брише се.
Члан 54.
У члану 129. став 1. тач. 7) и 10) мењају се и гласе:
„7) ако је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђено на
дисциплинску казну губитак службе;
10) ако је при заснивању радног односа, односно након заснивања
радног односа дало неистините податке или прећутало податке значајне за
обављање послова ради којих је примљено у службу, односно распоређено на ново
радно место;”.
Став 2. брише се.
Члан 55.
Члан 130. став 1. мења се и гласи:
„Цивилном лицу на служби у Војсци Србије чије се радно место укида
или се смањује број извршилаца на једном радном месту престаје служба уз
право на једнократну отпремнину у висини од 12 бруто плата које би остварило
у последњем месецу пре престанка службе, осим ако испуњава услове за
остваривање права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском
осигурању.”.
Члан 56.
Члан 132. брише се.
Члан 57.
У члану 134. тачка 1) мења се и гласи:
„1) о обављању специфичне војне службе и службе под отежаним
условима (члан 16);”.
После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) о безбедносној провери (члан 39. тачка 8);”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) о заступању (члан 71);”.
Тачка 6) брише се.
После тачке 7) додају се тач. 7а) и 7б), које гласе:
„7а) о плати (члан 81. став 1);
7б) о посебним условима под којима се врши служба (члан 83. ст. 1.
и 2);”.
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„10) о радном времену, одморима и одсуствима (чл. 96. до 107. и члан
109);”.
Члан 58.
У члану 136. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) решава о стањима у служби подофицира и официра закључно са
чином капетана распоређених и постављених на формацијска места ван Војске
Србије;”.
Члан 59.
У члану 137. тачка 3) мења се и гласи:
„3) решава о распоређивању, одређивању плате, престанку службе у
Војсци Србије и другим односима у служби цивилних лица на служби у Војсци
Србије.”.
Члан 60.
Члан 138. мења се и гласи:
„Члан 138.
Акт о разрешењу од професионалне војне службе професионалног
војног лица за кога је донет акт о престанку службе доноси претпостављени
старешина на положају команданта батаљона или њему раван или виши
старешина.”.
Члан 61.
Члан 139. брише се.
Члан 62.
Члан 141. мења се и гласи:
„Члан 141.
Ако законом или прописом донетим на основу закона није одређена
надлежност другог лица, за решавање о управним стварима у првом степену
стварно је надлежан старешина команде, јединице или установе Војске Србије
на положају команданта бригаде или старешина њему равног или вишег
положаја.
Начелник Генералштаба за решавање о управним стварима, у смислу
става 1. овог члана, може одредити и старешину на положају команданта
батаљона или старешину њему равног положаја.
О жалби против решења старешине из ст. 1. и 2. овог члана решава
старешина команде, јединице или установе Војске Србије непосредно
претпостављен старешини који је донео првостепено решење.
Жалба професионалног припадника Војске Србије против аката о
премештају, постављењу, стављању на располагање и удаљењу од дужности
не задржава њихово извршење.”.
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У члану 146. ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 64.
Члан 147. мења се и гласи:
„Члан 147.
Приликом утврђивања дисциплинске одговорности припадника Војске
Србије у поступцима у којима се утврђује дисциплинска одговорност за
извршене дисциплинске преступе, сходно се примењују начела, односно правила
кривичног права.”.
Члан 65.
У члану 148. после тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи:
„8а) неблаговремено, непотпуно или немарно извршавање наређења,
одлуке или налога претпостављеног;”.
Члан 66.
У члану 149. тачка 2) мења се и гласи:
„2) неизвршавање или несавесно извршавање наређења, одлуке или
налога претпостављеног;”.
Тач. 15) и 20) мењају се и гласе:
„15) повреда тајности података или несавесно чување службених списа
или података;
20) рад уз накнаду или награду ван јединице, односно установе или
самостално обављање професионалне делатности противно условима
одређеним законом;”.
Тач. 21), 22) и 23) бришу се.
После тачке 28) додаје се тачка 28а), која гласи:
„28а) непоступање по налогу инспектора Инспектората одбране
односно лица која су актом надлежног старешине овлашћена за послове
инспекцијског надзора;”.
Тач. 30) и 31) бришу се.
Тачка 32) мења се и гласи:
„32)
свако друго поступање припадника Војске Србије у служби које је
противно прописима и кодексу части припадника Војске Србије, а којим се наноси
штета угледу припадника Војске Србије.”.
Члан 67.
У члану 155. став 1. и члану 155а речи: „војне академије” замењују се
речима: „војне високошколске установе”.
Члан 68.
У члану 161. став 1. тачка се замењује запетом и додају се речи: „према
месној надлежности.”.
Став 4. брише се.
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У члану 167. речи: „чланом 152. став 2. тач. 3), 7) и 8), чланом 153. став
2. тачка 5), чланом 154. став 2. тачка 4) и чланом 155а” замењују се речима:
„чланом 152. став 2. тач. 2а), 5), 6) и 7), чланом 153. став 2. тачка 5), чланом
154. став 1. тачка 5) и став 2. тачка 4) и чланом 155а”.
Члан 70.
У члану 170. после речи: „дисциплинских санкција и” додају се речи:
„трошкове настале током вођења дисциплинских поступака пред војним
дисциплинским судовима,”.
Члан 71.
У члану 172. став 2. речи: „јавном правобранилаштву” замењују се
речима: „Војном правобранилаштву”.
Члан 72.
У члану 197. став 2. речи: „одредбе о правима на продужено осигурање и
на накнаду због престанка запослења (чл. 59. и 59а),” бришу се.
Члан 73.
Прописи за извршење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 74.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о
синдикалном организовању професионалних припадника Војске Србије
(„Службени гласник РС”, број 29/11).
Члан 75.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

