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11. 

На основу члана 48. став 2. Закона о Војсци Ср-
бије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), председник Републике 
доноси 

П Р А В И Л О 
О ВОЈНИМ УНИФОРМАМА И ОЗНАКАМА 

ЧИНОВА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилом уређују се изглед војнe униформe 
и ознакe чинова у Војсци Србије. 

Члан 2. 

Војна униформа је део визуелног идентитета Вој-
ске Србије. 

Војну униформу имају право и обавезу да носе 
војна лица и професионална војна лица распоређена 
ван Војске Србије.  

Поред лица из става 2. овог члана, право и обаве-
зу да носе поједине врсте војних униформи имају ци-
вилна лица на служби у Војсци Србије у току оба-
вљања одређених задатака.  

Униформа без ознаке припадности Војсци Срби-
је, ознака чинова и других војних ознака Војске Ср-
бије не сматра се војном униформом.  

II. ИЗГЛEД ВОЈНE УНИФОРМE 

Члан 3. 

Војнa униформa класификујe се према намени, ви-
ду односно роду и времену ношења. 

Изглед војне униформе приказан је у Прилогу 1. 
који чини саставни део овог правила. 

1. Врсте војне униформе према намени 

Члан 4. 

Врсте војне униформе према намени јесу: 
1) теренска униформа; 
2) службена униформа; 
3) свечана униформа. 

Теренска униформа 

Члан 5. 

Основни дезен за теренску униформу за оба вида 
и род речних јединица је маскирни са доминантном зе-
леном бојом.  

Теренска униформа за припаднике Војске Србије 
за извршење појединих специјалних задатака и припад-
нике Војске Србије који учествују у мултинационал-
ним операцијама може бити израђена у редукованим 
бојама, у складу са одобреним дизајном. 

Члан 6. 

Преглед делова комплета теренске униформе и ва-
ријанте ношења дат је у Прилогу 2. који чини саставни 
део овог правила. 

Члан 7. 

Теренска униформа у комплету са чизмама и опа-
сачем обавезна је за војна лица: 

1) у строју и у другим приликама када се носи ору-
жје, а када се носи борбени прслук не носи се опасач; 

2) када врше дужност органа унутрашње службе; 
3) за време извођења – присуствовања практично 

примењеном делу обуке, на вежбама, логоровањима 
и слично; 

4) приликом службеног разговора и рапорта, осим 
официра и подофицира; 

5) у строју на војним свечаностима, уколико на-
ређењем није другачије дефинисано; 
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6) на кондиционом маршевању; 
7) приликом контрола и инспекцијског надзора; 
8) приликом доласка на посао и одласку са посла 

– по избору. 
Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, у вршењу 

дужности оперативних дежурних, дежурних стационар-
но-телекомуникационо-информатичких центара и де-
журних установа у летњем периоду у условима висо-
ких температура уместо чизама носе се ципеле. 

Члан 8. 

Теренска униформа у комплету са чизмама, шле-
мом и опасачем обавезна је за војна лица: 

1) на проверама оперативне способности, за вре-
ме приправности, вежби, мобилизације, непосредне рат-
не опасности и рата; 

2) приликом извршења гађања; 
3) приликом извођења војних почасти, уколико на-

ређењем није другачије одређено; 
4) у заставном воду; 
5) када учествују на војним парадама, уколико се 

одлуком команданта параде не одреди другачије.  

Члан 9. 

Теренска униформа у комплету са чизмама и опа-
сачем обавезна је за војнике на добровољном служе-
њу војног рока и слушаоце Курса за резервне официре: 

1) приликом изласка у град и одласка на одсуство, 
боловање и кућно лечење, уколико не носе цивилно 
одело; 

2) када одлазе у војноздравствене установе ван гар-
низона (гарнизоног места) ради добијања медицинске 
помоћи; 

3) приликом колективних посета цивилним уста-
новама и другим организацијама, уколико наређењем 
није другачије одређено. 

Изузетно од тач. 1) и 2) овог члана, у летњем перио-
ду уместо чизама могу се носити ципеле плитке. 

Члан 10. 

Теренска униформа у комплету са ципелама без 
опасача обавезна је за: 

1) кадете за време наставе у објектима, приликом 
постројавања за обедовање и у слободно време, уко-
лико наређењем није другачије одређено; 

2) војна лица – возаче, приликом извршавања ре-
довних задатака када управљају путничким мотор-
ним возилом; 

3) војнике на добровољном служењу војног рока 
и слушаоце Курса за резервне официре приликом по-
стројавања за обедовање и у слободно време док су у 
јединици односно установи, уколико наређењем није 
другачије одређено; 

4) сва лица рода речних јединица када се налазе на 
бродовима, пловним објектима и сидриштима, осим 
на јутарњој смотри. 

Члан 11. 

Председник Републике и министар одбране могу 
носити теренску униформу са прописаним ознакама у 
следећим приликама: посета командама, јединицама 
и установама Министарства одбране и Војске Србије, 
за време војних вежби и током службених посета при-
падницима Војске Србије на локацијама мултинацио-
налних операција у иностранству. 

Цивилна лица на служби у Војсци Србије и запо-
слени у Министарству одбране при извршавању од-
ређених задатака (дежурство, вежба јединице, лого-
ровање и сл.) ако то природа задатка захтева носе те-
ренску униформу прописану за војна лица, што одре-
ђује старешина на положају команданта батаљона, ње-
му равном и вишем положају. 

Члан 12. 

Делови теренске униформе носе се на следећи 
начин: 

1) бере се носи мало накривљено у десну страну 
тако да покрива део потиљка и пола чела; ознака на 
береу је изнад левог ока; 

2) капа се носи тако да сунцобран буде на чеоном 
делу главе до висине обрва, а ознаком на централном 
делу капе изнад сунцобрана; 

3) шлем се носи тако да се његова предња ивица на-
лази водоравно одмах изнад очију; 

4) шешир се носи са гајтаном за притезање испод 
браде и ознаком на централном делу шешира; 

5) поткапа се носи испод береа, капе, шешира и 
шлема, по потреби, зависно од временских услова; 

6) мајица са кратким рукавима увек се носи уву-
чена у панталоне; 

7) мајица са рол-крагном у затвореним објектима 
носи се са спуштеном крагном и закопчана до полови-
не рајсфершлуса, а ван објеката, зависно од временских 
услова, са подигнутом или спуштеном крагном, што 
одређује надлежни старешина; када је крагна подигну-
та, рајсфершлус је закопчан до краја; 

8) кошуља се носи у свим приликама увучена у пан-
талоне; када се преко кошуље носи блуза, сва дугмад 
на кошуљи се закопчава, а лети када се кошуља носи 
као спољни део униформе, горње дугме се не закоп-
чава, а зависно од временских услова може се носити 
са подврнутим рукавима; 

9) џемпер се носи испод блузе, по потреби, зави-
сно од временских услова, а џемпер са војним ознака-
ма може се носити као спољни део теренске униформе 
М-03 и М-10; 
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10) блуза се носи увек закопчана, изузев горњег 
дугмета које се закопчава само ако дува јак ветар и за 
време атмосферских падавина када је дозвољено и по-
дизање крагне односно када се преко блузе носи ве-
тровка; 

11) ветровка се носи ради заштите од хладноће и 
кише, а зависно од временских услова, уложак (међу-
постава или постава) може се скинути; ветровка се но-
си увек закопчана, изузев горњег дугмета које се за-
копчава само ако је веома хладно, ако дува јак ветар 
и за време атмосферских падавина када је дозвољено 
и подизање крагне; 

12) пододело се носи ради заштите од хладноће у 
условима екстремно ниских температура; 

13) капуљача на ветровци носи се по потреби ради 
заштите од атмосферских падавина и јаког ветра; ка-
да се не употребљава, капуљача се скида односно 
слаже у одговарајући џеп на оковратнику; 

14) комбинезон се носи закопчан са улошком или 
без улошка односно са поткомбинезоном или без пот-
комбинезона, зависно од временских услова; 

15) чизме се носе са увученим ногавицама панта-
лона; 

16) каиш за панталоне се носи увучен кроз гајке са 
копчом на средини предњег дела панталона; 

17) опасач се носи закопчан преко блузе, ветровке 
и комбинезона; када се као спољни део униформе но-
си кошуља, опасач се може провући кроз гајке на 
панталонама и тада се не носи каиш; 

18) упртачи када се носе провлаче се испод нара-
меница.  

Службена униформа 

Члан 13. 

Основна боја за службену униформу: 
1) за вид Копнене војске је сивомаслинаста; 
2) за вид Ратног ваздухопловства и противваздухо-

пловне одбране је оловноплава; 
3) за род речних јединица је светлодрап за летњу, 

а тамноплава за зимску. 

Члан 14. 

Преглед делова комплета службене униформе 
официра и подофицира дат је у Прилогу 3. који чини 
саставни део овог правила. 

Члан 15. 

Службена униформа у комплету без опасача и упр-
тача обавезна је за официре и подофицире: 

1) на служби када није предвиђено ношење друге 
војне униформе; 

2) приликом одазивања на позиве војних дисци-
плинских судова; 

3) на завршним односно дипломским и другим ис-
питима и одбрани радова у војним школама;  

4) приликом упућивања на курсеве (усавршавање) 
у земљи и иностранству, ако је актом о упућивању пред-
виђено да се носи војна униформа, а није одређено да 
се носи друга врста униформе;  

5) на званичним скуповима, свечаностима и про-
славама којима присуствују као представници Мини-
старства одбране и Војске Србије, ако није предвиђе-
но ношење друге врсте униформе; 

6) на комеморацијама, погребима са војним поча-
стима (у почасној стражи, при изношењу ковчега, но-
шењу венаца, одликовања и надгробног знака), уко-
лико није другачије одређено; 

7) приликом учешћа у обележавању годишњица ис-
торијских догађаја ослободилачких ратова Србије, уко-
лико није посебним наређењем другачије одређено;  

8) на свечаним пријемима које организују страни 
дипломатски представници, ако није предвиђено но-
шење друге врсте униформе;  

9) приликом службених и колективних присуствова-
ња културним и спортским приредбама и колективних 
посета предузећима, установама културе и другим ор-
ганизацијама;  

10) и у другим приликама, што одређује старешина 
на положају команданта батаљона, њему равном или 
вишем положају. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако потребе слу-
жбе другачије не захтевају (пријем рапорта при ула-
ску у касарну и слично), војна лица могу носити слу-
жбену униформу приликом доласка на посао и одла-
ску са посла – по избору. 

Официри на служби у Војном кабинету председ-
ника Републике, ађутант министра одбране, изаслани-
ци одбране и помоћници изасланика одбране када уче-
ствују у протоколарним активностима када није предви-
ђено ношење друге врсте униформе, носе акселбендер. 

Члан 16. 

Службена униформа у комплету са опасачем и упр-
тачем обавезна је за официре и подофицире: 

1) на свим постројавањима, у строју, уколико ни-
је одређено да се носи друга врста униформе; 

2) у строју на војним свечаностима, прославама и 
почастима када није предвиђено ношење друге врсте 
униформе; 
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3) приликом дочека и испраћаја председника Репу-
блике, министра одбране, начелника Генералштаба Вој-
ске Србије, команданта оперативног састава и гене-
рала када долази у најављену службену посету једи-
ници односно установи (командант јединице односно 
начелник установе и старешине ужег дела команде 
односно управе);  

4) приликом јављања на дужност; 
5) приликом службеног разговора и рапорта;  
6) и у другим приликама, што одређује старешина 

на положају команданта батаљона, њему равном или 
вишем положају. 

Члан 17. 

Као спољни део летње униформе, блуза или кошу-
ља носи се по избору, осим у случајевима из члана 15. 
став 1. тач. 6), 7) и 8), као и у случајевима из члана 16. 
став 1. тач. 3) и 4) овог правила када се обавезно носи 
блуза.  

Када се као спољни део летње униформе носи ко-
шуља са кратким рукавима не носи се кравата.  

Члан 18. 

Професионална војна лица жене уз службену уни-
форму у комплету без опасача и упртача по избору 
носе сукњу или панталоне. Уз сукњу, чија дужина не 
сме бити изнад колена, обавезно се носе чарапе светло-
драп боје. Лети уз сукњу носе ципеле плитке, а зими, 
зависно од временских услова, ципеле плитке или чи-
змице.  

Професионална војна лица жене уз службену уни-
форму у комплету са опасачем и упртачем носе пан-
талоне. 

Припадници Гарде, Војне полиције, Специјалне бри-
гаде и припадници извиђачко-диверзантских једини-
ца, као и рониоци у речним јединицама и органи за 
обавештајно-извиђачке послове уз службену унифор-
му носе бере.  

Свечана униформа  

Члан 19. 

Основна боја за свечану униформу: 
1) за вид Копнене војске је сивомаслинаста за по-

дофицире и официре до чина пуковника односно там-
ноплава за официре чина пуковника и генерала; 

2) за вид Ратног ваздухопловства и противваздухо-
пловне одбране је оловноплава; 

3) за род речних јединица је бела за летњу, а тамно-
плава за зимску; 

4) припадника Гарде је светлоплава; 
5) припадника војних оркестара и Уметничког ан-

самбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ је 
сивомаслинаста за наступну, а тамноплава за свечану; 

6) кадета Војне академије је у боји вида односно 
рода за који се школују, а за кадете општих и логи-
стичких служби и кадете Медицинског факултета Вој-
номедицинске академије је сивомаслинаста.  

Члан 20. 

Преглед делова комплета свечане униформе официра 
и подофицира дат је у Прилогу 4. који чини саставни део 
овог правила. 

Члан 21. 

Свечана униформа у комплету без ешарпе обаве-
зна је за војна лица:  

1) на свечаним пријемима код председника Репу-
блике, председника Владе, министра одбране и начел-
ника Генералштаба Војске Србије; 

2) приликом свечаног испраћаја председника Ре-
публике у иностранство и свечаном дочеку приликом 
повратка из иностранства;  

3) приликом свечаног дочека и испраћаја шефова 
страних држава, потпредседника, односно других лич-
ности тог ранга, престолонаследника и председника вла-
да, министара одбране страних држава и шефова стра-
них дипломатских мисија; 

4) на свечаним пријемима које Војска Србије ор-
ганизује за стране дипломатске представнике; 

5) на војним свечаностима и прославама предви-
ђеним Правилом службе Војске Србије (лица која при-
мају рапорт и представници команди, јединица и ус-
танова Војске Србије на трибини); 

6) на свечаности поводом завршетка школовања 
или усавршавања, наставници и представници коман-
ди, јединица и установа Војске Србије; 

7) на трибини за време војне параде, ако се дру-
гачије не одреди; 

8) приликом учешћа и присуства верским обре-
дима поводом верских празника прописаних законом 
(припадници верске службе Војске Србије обавезно, 
а остали припадници Војске Србије по избору);  

9) и у другим приликама, што регулише стареши-
на на положају команданта самосталног батаљона, 
њему равном и вишем положају. 

На војна лица Гарде која реализују војне почасти 
у оквиру протокола и носе свечану униформу Гарде 
не односе се тач. 1)–3) из става 1. овог члана. 
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Члан 22. 

Свечана униформа у комплету са ешарпом и бе-
лим рукавицама обавезна је за војна лица: 

1) на активностима поводом прославе државних 
и војних празника; 

2) приликом додељивања указа и унапређења у 
чинове генерала; 

3) на завршној свечаности поводом завршетка шко-
ловања, усавршавања и унапређења у почетне чинове 
официра и подофицира (командант свечаности, коман-
дант и заменик команданта свечаног строја, командант 
ешелона и подешелона, слушаоци на Генералштаб-
ном усавршавању и Командно-штабном усавршавању 
и новоунапређени официри и подофицири); 

4) приликом свечаног уручивања одликовања. 
Изузетно од става 1. овог члана, војна лица могу но-

сити свечану униформу и у другим свечаним прили-
кама (приликом венчања и слично) – по избору. 

Члан 23. 

Официри до чина пуковника и подофицири који 
носе службену униформу вида Копнене војске или Рат-
ног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, у 
случајевима из чл. 21. и 22. овог правила, уместо ко-
шуље у боји вида носе кошуљу беле боје. 

Професионална војна лица жене уз свечану уни-
форму носе сукњу, а панталоне када су у строју. 

Члан 24. 

Преглед делова комплета свечане униформе Гар-
де дат је у Прилогу 5. који чини саставни део овог пра-
вила. 

Члан 25. 

Свечана униформа Гарде обавезна је за припад-
нике Гарде: 

1) приликом реализације војних почасти у оквиру 
протокола државних органа које даје Гарда, у складу 
са Правилом службе Војске Србије; 

2) и у другим приликама, што одређује коман-
дант Гарде. 

Члан 26. 

Преглед делова комплета наступне и свечане уни-
форме припадника војних оркестара и Уметничког ан-
самбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ дат 
је у Прилогу 6. који чини саставни део овог правила. 

Члан 27. 

Наступна униформа обавезна је за припаднике вој-
них оркестара и Уметничког ансамбла Министарства 
одбране „Станислав Бинички“:  

1) приликом давања војних почасти у складу са 
Правилом службе Војске Србије; 

2) на војним свечаностима у строју (при полага-
њу заклетве, додељивању војне заставе и одликовања 
јединици, примопредаји дужности, завршетку школова-
ња, унапређењу у почетне чинове старешина и почет-
ку и завршетку обуке); 

3) на променадним концертима и приредбама кул-
турно-уметничког, забавног или спортског карактера ко-
ји се одржавају на отвореном простору уколико другачије 
није одређено. 

Члан 28. 

Припадници војних оркестара на комеморацијама и 
погребима са војним почастима и приликом учешћа у 
обележавању годишњица историјских догађаја ослобо-
дилачких ратова Србије носе униформу из члана 27. 
овог правила, уколико посебним наређењем није дру-
гачије одређено. 

Члан 29. 

Свечана униформа обавезна је за припаднике вој-
них оркестара и Уметничког ансамбла Министарства 
одбране „Станислав Бинички“: 

1) приликом свечаних пријема које приређује пред-
седник Републике, председник Народне скупштине, 
председник Владе, министар одбране и начелник Гене-
ралштаба Војске Србије;  

2) на свечаним смотрама и парадама, у строју при-
ликом прославе државних и војних празника; 

3) на концертима и академијама, снимањима те-
левизијских емисија и приредбама културно-уметнич-
ког, забавног или спортског карактера у затвореном 
простору.  

Члан 30. 

Преглед делова комплета свечане униформе кадета 
Војне академије и кадета Медицинског факултета Вој-
номедицинске академије дат је у Прилогу 7. који чи-
ни саставни део овог правила. 

Члан 31. 

Свечана униформа у комплету са опасачем оба-
везна је за кадете Војне академије и кадете Медицин-
ског факултета Војномедицинске академије: 

1) приликом полагања испита; 
2) на свечаности поводом завршетка школовања 

и унапређења у почетне чинове; 
3) на осталим војним свечаностима и прославама;  
4) на комеморацијама, погребима са војним поча-

стима (у почасној стражи, при изношењу ковчега, но-
шењу венаца, одликовања и надгробног знака), уко-
лико су у саставу почасне јединице; 
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5) приликом учешћа у обележавању годишњица ис-
торијских догађаја ослободилачких ратова Србије, уко-
лико су у саставу почасне јединице;  

6) и у другим приликама, што одређује начелник 
Војне академије и декан Медицинског факултета Вој-
номедицинске академије односно њима претпостављени 
старешина. 

Члан 32. 

 Свечана униформа у комплету без опасача оба-
везна је за кадете: 

1) приликом службених излазака и одласка у војно-
здравствене установе ван своје јединице односно уста-
нове (ван касарне) ради добијања медицинске помоћи; 

2) при колективним посетама предузећима и дру-
гим организацијама; 

3) и у другим приликама, што одређује начелник 
Војне академије и декан Медицинског факултета Вој-
номедицинске академије односно њима претпоставље-
ни старешина. 

Изузетно од става 1. овог члана, кадети могу носи-
ти свечану униформу и приликом редовних и ванред-
них излазака ван круга касарне, као и на одсуству и 
боловању ван касарне – војног објекта – по избору. 

Члан 33. 

У приликама из члана 31. овог правила, кадети 
носе кошуљу беле боје, осим у приликама из тач. 1), 
4) и 5) када носе кошуљу у боји вида односно рода. 

Приликом реализације активности из члана 31. 
тач. 2) и 3) овог правила, кадети у летњем периоду но-
се блузу и рукавице беле боје, а у приликама из тач. 4) 
и 5) блузу и рукавице у боји вида односно рода. 

Кадеткиње уз свечану униформу у комплету са опа-
сачем носе панталоне. 

Уз свечану униформу из члана 32. овог правила, 
кадети носе кошуљу у боји вида односно рода. 

Начелник Војне академије и декан Медицинског 
факултета Војномедицинске академије могу посебним 
наређењем одредити начин одевања кадета који испите 
полажу практично на теренима и логоровањима, као и 
на испитима на којима рукују специфичним матери-
јалним средствима, наоружањем и војном опремом. 

Члан 34. 

Делови службене и свечане униформе носе се на 
следећи начин: 

1) шапка се носи тако да њена доња ивица иде во-
доравно по линији највећег обима главе, а сунцобран 
да буде на чеоном делу главе до висине обрва са оз-
наком према средини лица, по потреби (јак ветар и 
сл.) војна лица мушкарци могу да спусте подбрадник; 

по киши или снегу на шапки може се носити навлака, 
и то само када се носи мантил кишни; 

2) кошуља са краватом у свим приликама носи се 
закопчана и увучена у панталоне; кошуља са дугач-
ким рукавима са војним ознакама и краватом може се 
носити као спољни део зимске униформе у канцела-
ријама и зградама, а кошуља са кратким рукавима као 
спољни део летње униформе носи се без кравате са 
откопчаним горњим дугметом, осим кошуље са крат-
ким рукавима са реверима на којој је горње дугме за-
копчано; 

3) блуза се носи увек закопчана; за време рада у кан-
целаријама, блуза се може раскопчати или скинути; када 
се преко блузе носи опасач, набори на леђном делу рас-
поређују се равномерно са обе стране блузе и није до-
звољено подизање оковратника на блузи; 

4) шињел се носи закопчан и са отвореним реве-
рима, а по потреби, може се носити и са закопчаним 
реверима, а у строју ревери се могу закопчавати само 
по наређењу надлежног старешине; 

5) мантил се носи преко блузе увек закопчан и са 
притегнутим каишем; 

6) мантил кишни носи се увек закопчан само за 
време атмосферских падавина, и то преко спољних 
делова одеће; горње дугме се откопчава по потреби, а 
каиш мора бити притегнут; када се мантил кишни не 
користи носи се преко руке, пресавијен са наличјем 
окренутим ка споља или у посебној торбици; 

7) џемпер или пуловер носи се по избору као део 
зимске униформе, и то преко кошуље дугачких рука-
ва и испод блузе; џемпер или пуловер не може се но-
сити као спољни део униформе; 

8) рукавице кожне црне носе се по избору ван 
строја; 

9) шал се носи по избору, уз шињел и мантил ван 
строја, тако да се не види много изнад оковратника; 

10) каиш за панталоне носи се увучен кроз гајке пан-
талона односно сукње са шналом на средини предњег 
дела панталона односно сукње; игла шнале провлачи 
се кроз гајку на средини предњег дела панталона од-
носно сукње; 

11) кравата се носи тако да њен врх односно доњи 
део не буде удаљен више од 3 cm од горње ивице ка-
иша за панталоне; 

12) шнала за кравату носи се између трећег и четвр-
тог дугмета на кошуљи, рачунајући дугмад од крагне; 

13) опасач се носи са шналом на средини предњег 
дела спољнег дела униформе; опасач се носи између 
последња два дугмета блузе односно између послед-
ња два пара дугмади на предњем делу и изнад драго-
на на задњем делу шињела, а упртач се провлачи ис-
под леве нараменице и носи се преко груди ка десној 
страни појаса; 
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14) ешарпа се носи преко блузе или шињела све-
чане униформе исто као опасач, а не носи се уз ман-
тил вунено-синтетички тамноплаве боје када се носи 
као део свечане униформе; 

15) опасач кожни црни са пафтом носи се исто као и 
ешарпа; 

16) торбица женска носи се уз службену и свечану 
униформу преко десног рамена; 

17) акселбендери се носе преко блузе или шињела 
закачени испод леве нараменице и левог ревера. 

2. Врсте војне униформе према виду односно роду 

Члан 35. 

Врсте војне униформе према виду односно роду јесу: 
1) униформа вида Копнене војске; 
2) униформа вида Ратног ваздухопловства и про-

тивваздухопловне одбране; 
3) униформа рода речних јединица. 

Члан 36. 

Војна униформа вида Копнене војске намењена 
је припадницима родова пешадије, оклопних јединица, 
артиљерије, инжињерије и јединица за електронска деј-
ства, припадницима логистичких служби и припадници-
ма општих служби, осим родова артиљеријско-ракетних 
јединица за противваздухопловна дејства и авијације и 
служби ваздушног осматрања и јављања и метеороло-
шке и навигацијске службе.  

Члан 37. 

Војна униформа вида Ратног ваздухопловства и про-
тивваздухопловне одбране намењена је припадницима ро-
дова артиљеријско-ракетних јединица за противваздухо-
пловна дејства и авијације, припадницима општих слу-
жби ваздушног осматрања и јављања и метеоролошке и 
навигацијске службе и припадницима осталих родова, 
општих и логистичких служби на служби у командама, 
јединицама и установама Ратног ваздухопловства и про-
тивваздухопловне одбране. 

Члан 38. 

 Војна униформа рода речних јединица намењена 
је припадницима рода речних јединица и припадници-
ма осталих родова, општих и логистичких служби на 
служби у командама и јединицама речних јединица. 

Члан 39. 

Официри и подофицири на служби у организаци-
оним јединицама Министарства одбране и Генерал-

штаба Војске Србије носе војну униформу коју су носи-
ли и пре премештаја у организационе јединице Мини-
старства одбране и Генералштаба Војске Србије. 

Официри и подофицири који су премештени из јед-
ног вида односно рода речних јединица у други вид Вој-
ске Србије, осим официра и подофицира који припадају 
родовима артиљеријско-ракетних јединица за против-
ваздухопловна дејства, авијације и речних јединица и оп-
штим службама ваздушног осматрања и јављања и ме-
теоролошке и навигацијске службе, у обавези су да носе 
униформу новог вида односно рода речних јединица, с 
тим што имају право да униформу ранијег вида односно 
рода речних јединица носе још две године, рачунајући од 
дана премештаја.  

 Професионални војници који су премештени из ко-
манди, јединица или установа једног вида односно рода 
речних јединица у други вид односно у род речних једи-
ница мењају бере са ознаком припадности виду одно-
сно роду речних јединица односно ознаку на капи. 

3. Врсте војне униформе према времену ношења 

Члан 40. 

Врсте војне униформе према времену ношења су 
зимска и летња. 

Члан 41. 

Летња униформа начелно је обавезна од 1. апри-
ла до 30. септембра, а зимска од 1. октобра до 31. мар-
та, зависно од временских услова.  

Наређењем команданта гарнизона (гарнизонског ме-
ста) или старешина на вишем положају односно ста-
решина јединице – ако је јединица на задатку ван гар-
низона (гарнизонског места) може се одредити ноше-
ње летње односно зимске униформе и ван периода из 
става 1. овог члана.  

III. ОЗНАКЕ ЧИНОВА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 42. 

Ознаке чинова у Војсци Србије су: 
1) ознаке чинова војника – чинови војника озна-

чавају се ширитом црне боје на теренској униформи, 
а ширитом црвене боје на свечаној униформи Гарде, 
и то: 

(1) разводник – jeдан преломљен ширит са врхом 
окренутим нагоре,  

(2) десетар – два преломљена ширита са врхови-
ма окренутим нагоре,  

(3) млађи водник – три преломљена ширита са врхо-
вима окренутим нагоре;  
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2) ознаке чинова подофицира – чинови подофи-
цира означавају се ширитом зелено-драп боје на терен-
ској униформи, а ширитом од срме у боји сребра на 
службеној и свечаној униформи, и то: 

(1) водник – један преломљен ширит са врхом 
окренутим нагоре,  

(2) старији водник – два преломљена ширита са вр-
ховима окренутим нагоре и један преломљен ширит са 
врхом окренутим надоле, 

(3) стaрији водник прве класе – три преломљена 
ширита са врховима окренутим нагоре и један прело-
мљен ширит са врхом окренутим надоле, 

(4) заставник – два преломљена ширита са врхови-
ма окренутим нагоре и два преломљена ширита са вр-
ховима окренутим надоле, а између супротно прело-
мљених ширита је елемент ознаке чина заставника ви-
да односно рода речних јединица,  

(5) заставник прве класе – три преломљена шири-
та са врховима окренутим нагоре и два преломљена 
ширита са врховима окренутим надоле, а између су-
протно преломљених ширита је елемент ознаке чина 
заставника вида односно рода речних јединица; 

3) ознаке чинова официра – чинови официра, осим 
официра рода речних јединица, означавају се розета-
ма и ширитима зелено-драп боје за теренску унифор-
му, розетама и ширитима у боји злата на службеној и 
свечаној униформи, и то:  

(1) потпоручник – једна розета,  
(2) поручник – две розете у низу,  
(3) капетан – три розете у низу,  
(4) мајор – једна розета оивичена са леве и десне 

стране са по једним паралелно постављеним ширитом,  
(5) потпуковник – две розете у низу оивичене са 

леве и десне стране са по једним паралелно постав-
љеним ширитом,  

(6) пуковник – три розете у низу оивичене са леве 
и десне стране са по једним паралелно постављеним 
ширитом,  

(7) бригадни генерал – једна розета испод које је 
елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске или 
Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране,  

(8) генерал-мајор – две розете у низу испод којих 
је елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске 
или Ратног ваздухопловства и противваздухопловне 
одбране,  

(9) генерал-потпуковник – три розете испод којих 
је елемент ознаке чина генерала вида Копнене војске 
или Ратног ваздухопловства и противваздухопловне 
одбране,  

(10) генерал – четири розете испод којих је елемент 
ознаке чина генерала вида Копнене војске или Ратног 
ваздухопловства и противваздухопловне одбране; 

4) ознаке чинова официра – чинови официра ро-
да речних јединица и официра који носе униформу 
рода речних јединица означавају се ширитима у боји 
злата на рукавима блуза службене зимске и свечане зим-
ске униформе, и то: 

(1) потпоручник – један ширит ширине 12 mm,  
(2) поручник корвете – један ширит ширине 12 mm, 

а изнад њега један ширит ширине 6 mm, 
(3) поручник фрегате – два ширита ширине по 12 mm, 
(4) капетан корвете – три ширита ширине по 12 mm,  
(5) капетан фрегате – три ширита ширине по 12 mm, 

а изнад њих један ширит ширине 6 mm, 
(6) капетан бојног брода – четири ширита шири-

не по 12 mm,  
(7) комодор – један ширит ширине 40 mm, а изнад 

њега један ширит ширине 12 mm, 
(8) контраадмирал – један ширит ширине 40 mm, а 

изнад њега два ширита ширине по 12 mm, 
(9) вицеадмирал – један ширит ширине 40 mm, а 

изнад њега три ширита ширине по 12 mm, 
(10) адмирал – један ширит ширине 40 mm, а изнад 

њега четири ширита ширине по 12 mm; 
5) ознаке чинова кадета – чинови кадета означа-

вају се преломљеним ширитима црвене боје и у боји 
сребра, и то: 

(1) кадет – нема преломљен ширит, има само део 
подлоге од срме у боји злата, 

(2) кадет разводник – један преломљен ширит црве-
не боје са врхом окренутим нагоре изнад дела подлоге 
од срме у боји злата, 

(3) кадет десетар – два преломљена ширита црвене 
боје са врховима окренутим нагоре изнад дела подлоге 
од срме у боји злата, 

(4) кадет млађи водник – три преломљена ширита 
црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела 
подлоге од срме у боји злата, 

(5) кадет водник – један преломљен ширит у боји сре-
бра са врхом окренутим нагоре изнад дела подлоге од 
срме у боји злата,  

(6) кадет старији водник – два преломљена ширита 
у боји сребра са врховима окренутим нагоре изнад дела 
подлоге од срме у боји злата и један преломљен ширит у 
боји сребра са врхом окренутим надоле преко подлоге 
од срме у боји злата, 

(7) кадет старији водник прве класе – три преломље-
на ширита у боји сребра са врховима окренутим нагоре 
изнад дела подлоге од срме у боји злата и један прело-
мљен ширит у боји сребра са врхом окренутим надоле 
преко подлоге од срме у боји злата; 

6) чинови слушалаца Kурса за резервне официре 
означавају се ширитима црвене боје и у боји сребра 
на теренској униформи, и то: 
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(1) слушалац – нема ширит, има само део подло-
ге од срме у боји сребра, 

(2) слушалац разводник – један преломљен ширит 
црвене боје са врхом окренутим нагоре изнад дела подло-
ге од срме у боји сребра, 

(3) слушалац десетар – два преломљена ширита цр-
вене боје са врховима окренутим нагоре изнад дела под-
логе од срме у боји сребра, 

(4) слушалац млађи водник – три преломљена ши-
рита црвене боје са врховима окренутим нагоре изнад де-
ла подлоге од срме у боји сребра, 

(5) слушалац водник – један преломљен ширит у 
боји сребра са врхом окренутим нагоре изнад дела под-
логе од срме у боји сребра. 

Чинови официра рода речних јединица до чина 
комодора на теренској униформи и на мантилу киш-
ном означавају се на начин прописан у тачки 4) овог 
члана. 

Чинови официра до чина бригадног генерала и ко-
модора који носе униформу рода речних јединица, осим 
ознака чинова на рукавима блуза службене зимске и све-
чане зимске униформе, означавају се на начин пропи-
сан у тачки 4) овог члана односно ознаке чинова се 
постављају на еполете. 

Чинови комодора и адмирала рода речних једи-
ница из тачке 4) овог члана, осим ознака чинова на 
рукавима блуза службене зимске и свечане зимске уни-
форме, означавају се на начин прописан за генерале из 
тачке 3) овог члана односно са розетама и елементом 
ознаке комодора и адмирала рода речних јединица.  

На ознакама чинова официра до чина генерала, 
размак између розета је 6 mm, а за чинове генерала, 
комодора и адмирала 2 mm. 

1. Ознаке чинова на теренској униформи 

Члан 43. 

Ознаке чинова на теренској униформи израђују се на 
правоугаоној подлози светлозелене боје, димензија 5×9 
cm која се поставља на чичак-траку на левој страни или 
средини грудног дела униформе, зависно од модела те-
ренске униформе. Подлога са ширитима и елементима 
ознаке чина израђује се у технологији ткања. 

Oзнаке чинова на теренској униформи приказане 
су у Прилогу 8. који чини саставни део овог правила.  

2. Ознаке чинова на службеној 
и свечаној униформи  

Члан 44. 

Ознаке чинова на службеној и свечаној унифор-
ми израђују се на еполетама које се постављају на на-
раменице спољних делова униформе. 

Ознаке чинова генерала на службеној и свечаној 
униформи израђују се на еполетама које су саставни део 
спољних делова униформе или се постављају на на-
раменице. 

Официри и подофицири који носе униформу ро-
да речних јединица на блузама из комплета службене 
зимске и свечане зимске униформе носе ознаку чина 
на рукавима блузе.  

Еполета на службеној униформи Копнене војске је 
сивомаслинасте боје, Ратног ваздухопловства и против-
ваздухопловне одбране је оловноплаве боје, а речних 
јединица је црне боје. Ширити за означавање чинова 
подофицира су од срме у боји сребра са црним иви-
цама, а за означавање чинова официра су од срме у 
боји злата са црним ивицама.  

Еполета на свечаној униформи пуковника и гене-
рала Копнене војске, свечаној униформи Гарде и свеча-
ној униформи војних оркестара и Уметничког ансамбла 
Министарства одбране „Станислав Бинички“ је тамно-
плаве боје. Ширити за означавање чинова војника су 
од срме црвене боје са црним ивицама, а за означавање 
чинова подофицира и официра су од срме у боји злата 
са црним ивицама. 

На еполетама чинова официра Копнене војске и Рат-
ног ваздухопловства и противваздухопловне одбране 
које се постављају на нараменице блузе, мантила и ши-
њела, розета је метална, а на еполетама које се поста-
вљају на нараменице кошуље официра до чина гене-
рала, розета је ткана односно везена на еполетама ко-
је се постављају на нараменице кошуље официра чина 
генерала. 

На еполете чинова официра и подофицира који 
носе униформу рода речних јединица поставља се ме-
тална ознака рода или службе. Означавање чинова на 
блузи службеној и свечаној зимској врши се нашива-
њем ширита на доњем делу оба рукава и поставља-
њем металне ознаке рода или службе (поставља се на 
црној кружној подлози) на рукавима изнад ширита, a 
официрима и нашивањем ширита на раменима. 

Ознаке чинова на службеној униформи приказане 
су у Прилогу 9, а ознаке чинова на свечаној униформи 
приказане су у Прилогу 10. који чине саставни део овог 
правила. 

3. Ознаке чинова на мантилу кишном 

Члан 45. 

Ознаке чинова официра и подофицира на манти-
лу кишном израђују се на металној плочици правоу-
гаоног облика, димензија 40×50 mm која се поставља 
на левој страни груди и причвршћује наврткама. По-
вршина делова ознака чина подофицира је у боји па-
тинираног сребра, а површина делова ознака чина офи-
цира у боји патинираног злата. 
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Ознаке чинова на мантилу кишном приказане су 
у Прилогу 11. који чини саставни део овог правила. 

4. Елементи ознака чинова на војној униформи 

Елементи ознаке чина заставника 

Члан 46. 

Елементи ознаке чина заставника су стилски прика-
зи хералдичких елемената војних ознака у складу са Пра-
вилом о грбу Војске Србије, војним ознакама и другим 
симболима и обележјима Војске Србије и израђују се од 
легуре технологијом ливења. Површина ознаке је у бо-
ји патинираног сребра са рељефним микрофактурама. На 
полеђини елемената ознаке чина уграђени су трнови ко-
јима се спречава окретање елемента око осе. 

Елементи ознаке чина генерала, комодора 
и адмирала 

Члан 47. 

Елементи ознаке чина генерала Копнене војске и Рат-
ног ваздухопловства и противваздухопловне одбране 
и комодора и адмирала речних јединица су стилски при-
кази хералдичких елемената војних ознака у складу са 
Правилом о грбу Војске Србије, војним ознакама и дру-
гим симболима и обележјима Војске Србије и израђују 
се од легуре технологијом ливења. Површина ознаке 
је у боји злата са рељефним микрофактурама. На по-
леђини елемената ознаке чина уграђени су трнови ко-
јима се спречава окретање елемента око осе. 

Розета 

Члан 48. 

Розета као елемент ознаке чина официра, генера-
ла, комодора и адмирала израђује се од легуре техно-
логијом ливења. Површина розете је у боји злата са 
микрофактурама. На полеђини розете уграђени су тр-
нови којима се спречава окретање розете око осе. 

Елементи ознака чинова на војној униформи при-
казани су у Прилогу 12. који чини саставни део овог 
правила. 

5. Метална дугмад на службеној 
и свечаној униформи 

Члан 49. 

На службеној и свечаној униформи припадника Вој-
ске Србије дугмад је метална и има исти изглед, без 
обзира на припадност виду.  

Метална дугмад на службеној и свечаној униформи 
подофицира је у боји патинираног сребра, а за официре 
и кадете је у боји патинираног злата. 

Метална дугмад на свечаној униформи Гарде, војних 
оркестара и Уметничког ансамбла Министарства одбране 
„Станислав Бинички“ је у боји патинираног злата.  

Метална дугмад, зависно од намене, може бити: 
1) за шињел; 
2) за блузу; 
3) за џепове на блузи; 
4) за еполете на блузи и шињелу, за разрез на шиње-

лу и еполете на кошуљи официра чина генерала; 
5) за шапку. 
Метална дугмад на службеној и свечаној униформи 

подофицира и официра приказана је у Прилогу 13. који 
чини саставни део овог правила. 

6. Пафте 

Пафта за ешарпу 

Члан 50. 

Пафта за ешарпу је метална и састоји се од основе 
на којој је стилизовани хералдички елемент двоглавог 
орла са круном и укрштеним сабљама са рукохватима 
грба Војске Србије који се налази унутар укрштене ло-
ворове гранчице са леве стране и храстове гранчице са 
десне стране. Пафта има пар алки за копчање. Основа 
пафте је у боји злата за официре, а у боји сребра за по- 
дофицире, усклађених са текстилним елементима ешар-
пе. Подлога пафте која није покривена рељефом је хо-
ризонтално гравирана. Ловорове и храстове гранчице 
су у боји злата, а укрштене сабље су никловане. 

Пафта за опасач 

Члан 51. 

Пафта за опасач кадета и опасач за свечану уни-
форму Гарде састоји се од основе пафте у облику пра-
воугаоника. На подлози је стилизовани хералдички еле-
мент двоглавог орла са круном и укрштеним сабљама 
са рукохватима грба Војске Србије који се налази уну-
тар укрштене ловорове гранчице са леве стране и хра-
стове гранчице са десне стране. Основа пафте израђује 
се од црног лима технологијом ковања. Површина ос-
нове пафте, двоглави орао и оштрице укрштених са-
бљи су хромирани и полирани. Ловорова и храстова 
гранчица, двоглави орао са круном, укрштеним сабљама 
и криновима израђују се од легуре цинка, алуминију-
ма и бакра технологијом ливења у рељефу са каскада-
ма. Круна, кљунови и канџе двоглавог орла, ловорова 
и храстова гранчица и рукохвати сабљи су у боји злата.  

Пафте су приказане у Прилогу 14. који чини са-
ставни део овог правила. 
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IV. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52. 

Официри и подофицири, уколико то не захтевају 
потребе службе (дужност органа унутрашње службе, 
обука, терен, радови и сл.) у радно време носе слу-
жбену униформу, осим у јединицама Војске Србије 
до нивоа батаљона у којима се у радно време носи те-
ренска униформа.  

Члан 53. 

Војна лица приликом боравка ван војних објека-
та и у другим случајевима које прописује Правило 
службе Војске Србије носе бере, капу, шешир, шапку 
(у даљем тексту: капу) и шлем.  

Војна лица нису у обавези да носе капу:  
1) у условима високих спољних температура при-

ликом извођења организованих радова или часова обу-
ке на отвореном простору, када то није неопходно;  

2) на паузама, када нису у покрету;  
3) у средствима превоза; 
4) у затвореним просторијама; 
5) на стајанкама аеродрома и у случају да ноше-

ње капе може утицати на безбедност; 
6) и у другим случајевима које прописује Прави-

ло службе Војске Србије. 

Члан 54. 

Боја береа: 
1) за вид Копнене војске је сивомаслинаста; 
2) за вид Ратног ваздухопловства и противваздухо-

пловне одбране је оловноплава; 
3) за род речних јединица је тамноплава; 
4) за припаднике Гарде је светлоплава; 
5) за припаднике Војне полиције је црна; 
6) за припаднике Специјалне бригаде и припад-

нике извиђачко-диверзантских јединица, као и ронио-
це у речним јединицама и органе за обавештајно-извиђач-
ке послове је тамноцрвена. 

Члан 55. 

Војна лица после престанка службе и обављања 
дужности у Војсци Србије и другим државним орга-
нима не могу носити војне униформе прописане овим 
правилом. 

Изузетно, уз посебно одобрење министра одбра-
не, пензионисана војна лица, када присуствују обеле-
жавању државних и војних празника, могу носити слу-
жбену или свечану униформу са ознакама које су биле 
на снази у тренутку када им је престала професионална 
војна служба.  

Члан 56. 

Војна лица нису у обавези да носе војну униформу:  
1) ван радног времена;  
2) када службено путују у иностранство, осим ако 

је актом о упућивању у иностранство предвиђено да 
се путује у војној униформи;  

3) за време извршавања посебних задатака, што 
се одређује посебним наређењем;  

4) када се налазе на школовању у цивилним висо-
кошколским установама; 

5) када одлазе у војноздравствене установе ради 
добијања медицинске помоћи. 

Члан 57. 

Поред војне униформе из чл. 4, 35. и 40. овог пра-
вила, војна лица носе радну, заштитно-радну и специ-
јалну одећу и обућу приликом обављања службених 
задатака на радним местима на којима је то прописано. 

Члан 58. 

Војна лица, по одобрењу лекара, уз униформу мо-
гу носити ортопедска помагала. 

Члан 59. 

Војна лица могу носити наочаре за сунце уз војну 
униформу ако нису у строју и када не носе службену 
униформу у комплету са опасачем и упртачем, осим 
ако су наочаре са диоптријом. 

Члан 60. 

Флор (црна плочица) или врпца као знак жалости 
може се носити на војној униформи. Флор се носи на 
блузи и кошуљи на поклопцу левог џепа, а на блузи 
без џепова или блузи са косим џеповима носи се на 
средини леве стране груди у висини значке за личну 
идентификацију. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61. 

 Даном ступања на снагу овог правила престајe да 
се примењује Одлукa о знаку припадности Војсци Ср-
бије и ознакама чинова („Службени војни лист“, бр. 41/06, 
7/08 и 32/09). 

Члан 62. 

 Ово правило ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном војном листу“. 

ВК ПРС број 2-4 од 21. децембра 2016. године 

Председник Републике 
Томислав Николић, с. р.
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