
 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Основ за доношење овог закона садржан je у одредби члaна 97. став 1. тачка 17. Устава 

према којој Република Србија уређује и обезбеђује друге односе од интереса за Репу-

блику Србију, у складу с Уставом и у одредби члана 141. став 2. Устава према којој се o 

Војсци Србије доноси закон.  

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Разлог за доношење Закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије је потреба 

усклађивање важећих решења са искуствима у практичној примени закона, отклањање 

уочених непрецизности у појединим решењима које стварају тешкоће у тумачењу 

одредаба закона и потреба прецизирања појединих овлашћења за доношењу 

подзаконских аката за извршавање овог закона. 

 

Доношење овог закона је неопходно јер предложена правна решења представљају  

законодавну материју и не могу бити уређена и усклађена подзаконским актима за 

извршење Закона о Војсци Србије. 

  

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Уз члан 1.  

 

Чланом 1. Предлога закона предлаже се измена предмета уређивања Закона о Војсци 

Србије у члану 1, имајући у виду предлог да се овим законом не уређују звања у Војсци 

Србије, а да се додатно уреде питања која се односе на специфичну војну службу и 

служба под отежаним условима, називе јединица и установа и евиденције у Војсци 

Србије. 

 

Уз члан 2. 

 

Чланом 2. Предлога закона предлаже се прецизирање организације Војске Србије у 

члану 3, у складу са Стратегијом одбране Републике Србије (5.1).  

 

Уз члан 3. 

 

Чланом 3. Предлога закона предлаже се прецизирање члана 4. у погледу структуре 

Војске Србије која се дели на видове, родове и службе, а родови и службе на врсте и 

специјалности. 

У ставу 2. предлаже се измена назива вида Ваздухопловство и противваздухопловна 

одбрана у Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана, како би се наставила 

традиција и континуитет вида. Појам „ратно“ одражава суштину постојања и намене 

овог вида (одбрана и заштита суверенитета ваздушног простора Републике Србије). 

Предложено решење у складу је са решењима у другим земљама у којима званични 
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називи ближе упућује на то да се ради о делу оружаних снага (у оружаним снагама које 

се налазе у склопу НАТО-а ваздухопловне снаге као што је Хрватска имају назив 

ратно). 

 

Уз члан 4. 

 

Чланом 4. Предлога закона предлаже се измена у члану 14. став 2. како би се забрана 

чланства у политичким странкама односила једнако на све професионалне припаднике 

Војске Србије (професионална војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије), 

што је у складу са чланом 55. став 5. Устава Републике Србије. 

 

Уз члан 5. 

 

Чланом 5. Предлога закона предлажу се измена назива одељка 6. и члана 16. којим се 

јасно уређују специфична војна служба и служба под отежаним условима и прецизира 

овлашћење министра одбране да ближе уреди одређивање послова, радних и 

формацијских места у Војсци Србије и Министарству одбране и услове за остваривање 

посебних права по основу вршења специфичне војне службе, односно службе под 

отежаним условима. 

 

        Уз члан 6. 

 

Чланом 6. Предлога закона предлаже се измена и допуна члана 18, који се односи на 

овлашћења министра одбране у командовању и руковођењу Војском Србије. У тачки 2) 

прецизира се да министар одбране, између осталог, доноси и аката којима се уређује 

организација Војске Србије (одлуке о организацијским променама и формације), а у 

тачки 3) да одлучује о организовању заједничких војних вежби у земљи односно учешћу 

припадника Војске Србије у заједничким војним вежбама у иностранству. Тачком 7а) 

предлаже се искључива надлежност министра одбране у погледу одлучивања о 

престанку службе официра односно подофицира закључно са чином пуковника по 

потреби службе због потребе максималног степена контроле употребе овог института. 

Тачком 9) прецизира се надлежност за доношење планова школовања, усавршавања и 

стипендирања за потребе Министарства одбране и Војске Србије и упућивање на 

школовање и усавршавање професионалних припадника Војске Србије. Такође, 

предлаже се брисање тачке 10) јер је цивилно-војна сарадња, која обухвата материју из 

ове тачке, предмет доктринарних докумената и брисање тачке 11) јер се непотребно 

понавља одредба из члана 4. став 4.  

 

Уз члан 7. 

 

Чланом 7. Предлога закона предлаже се прецизирање овлашћења начелника 

Генералштаба у командовању и руковођењу Војском Србије из члана 19. став 2. тач. 2) и 

4) тако да обухвата и распоређивање официра у Војсци Србије до чина капетана и 

подофицира и професионалних војника. Такође, предлаже се допуна овлашћења новом 

тачком 5а) која се односи на доношење доктринарних докумената нижег нивоа. 

Брисање тач. 6. и 7. предлаже се јер су правила обухваћена појмом доктринарних 

докумената. 

 

Уз члан 8. 

 

Чланом 8. Предлога закона предлаже се измена у члану 21. став 2. којом се прецизира да 

дужност старешине може вршити и лице које нема чин, с тим да то лице има 
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одговарајуће образовање за дужност коју врши, а ради усаглашавања са предлогом за 

измену члана 22.  

 

Уз чл. 9. и 10. 

 

Чл. 9. и 10. Предлога закона предлаже се изостављање звања у Војсци Србије из назива 

одељка 8. и из члана 22. став 3, јер се ова материја уређује посебним прописима којима је 

уређено војно школство и општим прописима којима се утврђује листа стручних, 

академских  и научних звања у Републици Србији. 

 

У члану 10. предлаже се и враћање чинова припадницима рода речних јединица, 

имајући у виду да носе униформе и чинове тог рода, а овакво решење не захтева 

никаква додатна средства. 

 

Уз члан 11. 

 

Чланом 11. Предлога закона предлаже се прецизирање решења у члану 23. у вези са 

симболима и обележјима Војске Србије, имајући у виду да је неопходно дефинисати 

симболе и обележја команди, јединица и установа Војске Србије и војних јединица и 

војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство 

одбране.  

 

Уз члан 12. 

 

Чланом 12. Предлога закона предлаже се допуна одељком 10а и чланом 24а, којим се 

уређује материја назива јединица и установа односно предлаже могућност да 

јединицама и установама Војске Србије и војним јединицама и војним установама које 

су организационо и функционално везане за Министарство одбране председник 

Републике одреди назив по значајним историјским личностима и догађајима, који 

представљају непролазну војну вредност и традицију. 

 

Уз члан 13. 

 

Чланом 13. Предлога закона предлаже се допуна одељком 16. и чланом 31а, који се 

односе на евиденције у Војсци Србије и овлашћење министра одбране за прописивање 

врсте, садржаја и начина вођења евиденција, као и начина прикупљања, обраде, 

коришћења и заштите података из тих евиденција.  

 

Уз члан 14. 

 

Чланом 14. Предлога закона предлаже се брисање речи: „и оперативне готовости“ у 

члану 36. став 1. јер наведени појам није доктринарно усвојен и представља 

комбинацију новоусвојених и старих ставова.  

 

Уз члан 15. 

 

Чланом 15. Предлога закона предлажу се измене услова за пријем у професионалну 

војну службу прописаних чланом 39. став 1, и то: изменом тачке 7) изједначава се горњи 

лимит година живота за пријем у професионалну војну службу на одређено и 

неодређено време официра односно подофицира; изменом тачке 8) прописује се као 

услов испуњавање безбедносних критеријума за службу у Војсци Србије што 

представља општи услов приликом пријема у професионалну војну службу; изменом 

тачке 9) врши се усклађивање са изменама Закона о војној, радној и материјалној 
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обавези којима је укинуто обавезно служење војног рока за лица мушког пола и 

омогућено добровољно служење војног рока лицима оба пола под једнаким условима 

јер се сматра да лице које жели да буде официр треба да је одслужило војни рок са 

оружјем. Измена става 3. предлаже се јер се досадашње решење сматра сувишним с 

обзиром на предложено решење у тачки 7), а постоји потреба да се дода одредба о 

ништавости акта о пријему у професионалну војну службу донетог супротно одредби 

става 1. овог члана јер се према члану 257. тачка 5. Закона о општем управном поступку 

ништавим може огласити решење које садржи неправилност која је по некој изричитој 

законској одредби предвиђена као разлог ништавости. 

 

Уз члан 16. 

 

Чланом 16. Предлога закона предлаже се измена члана 40. став 2. ради прецизирања да 

кадет у моменту пријема у професионалну војну службу односно произвођења у чин 

потпоручника мора да буде здравствено способан за службу у Војсци Србије и да 

испуњава услове који се односе на неосуђиваност и безбедносне критеријуме за службу 

у Војсци Србије.   
 

Уз члан 17. 

 

Чланом 17. Предлога закона предлаже се измена члана 45. став 2. по којој се,  уколико 

потребе службе захтевају, у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије без 

јавног конкурса може примити и професионални војник који је у радном односу на 

одређено време провео девет година без прекида. Предложено решење засновано је на 

потреби да се обезбеди одговарајућа кадровска структура запослених у Министарству 

одбране и Војсци Србије. 

  

Уз члан 18.   

 

Чланом 18. Предлога закона предлаже се измена у члану 48. ст. 2. и 3. ради прецизирања 

да је предмет уређивања правила које доноси председник Републике војна униформа и 

ознаке чинова, а не и знак припадности Војсци Србије, који се уређује правилом на 

основу овлашћења из члана 23. став 2. Закона о Војсци Србије, нити ознаке звања с 

обзиром да се у складу са предложеним решењима уређивање звања изостаља из овог 

закона. 

 

Уз члан 19. 

 

Чланом 19. Предлога закона предлаже се измена члана 50. став 1. имајући у виду да је 

чланом 4. Закона о одликовањима Републике Србије (''Службени гласник РС'', 88/09 и 

36/10) прописано да држављани Републике Србије могу носити одликовања стране 

државе, односно међународне организације уз претходну сагласност министарства за 

спољне послове, ако законом није другачије одређено. 

 

Уз чл. 20. и 21.  

 

Чл. 20. и 21. Предлога закона предлаже се измена члана 51. и допуна чланом 51а, којима 

се прецизније уређују врсте војних легитимација и идентификационих картица и њихов 

садржај, као и овлашћење министра одбране које се односи на војне легитимације и 

идентификационе картице, имајући у виду да садрже податке који се штите у складу са 

законом којим се уређује заштита података о личности . 
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Уз члан 22. 

 

Чланом 22. Предлога закона предлаже се допуна у члану 53. новим ставом 6. којим се 

прописује да 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.“ 

У ставу 7, који постаје став 8, предлаже се нова тачка 3а) којом се примена службеног 

овлашћења Војне полиције према цивилима проширује и на случај 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. 

 

Уз члан 23. 

 

Чланом 23. Предлога закона предлаже се измена члана 58. став 1, којом се прецизира да  

се листа кандидата ради постављења на формацијска места вишег чина и унапређења у 

виши чин утврђује и за подофицире, а не само за официре и предлаже овлашћење 

министра одбране да утврди критеријуме за утврђивање ових листа.  

 

Уз члан 24. 

 

Чланом 24. Предлога закона предлаже се измена члана 65, којом се прецизира да се 

оцењују само професионална војна лица. 

 

Уз члан 25. 

 

Чланом 25. Предлога закона предлаже се измена члана 69, којом се дефинишу 

формацијска места  у Војсци Србије и елиминише подела формацијских места официра 

и подофицира на одређено време и на неодређено време, чиме се отклањају препреке за 

постављење на свако формацијско место без обзира на категорију радног односа 

(одређено или неодређено време).  

 

Уз члан 26.  

 

Чланом 26. Предлога закона предлаже се прецизирање решења из члана 72. став 2, 

односно да се под премештајем подразумева и промена места службовања због 

организацијских промена у размештају команди, јединица и установа Војске Србије, 

имајући у виду да дислокација јединице повлачи потпуно исте активности припадника 

као и приликом премештаја. Предлаже се и терминолошко усаглашавање у ставу 3. тако 

што се појам „организацијско-мобилизацијске промене” замењује појмом „организацијске 

промене”. 

  

Уз члан 27. 

 

Чланом 27. Предлога закона предлаже се нови члан 72б, којим се уређује обавезно 

здравствено осигурање супружника премештеног професионалног официра, односно 

професионалног подофицира коме престане стално запослење због премештаја, имајући 

у виду да према прелазним и завршним одредбама члана 197. Закона о Војсци Србије 

одредбе о правима на продужено осигурање и на накнаду због престанка запослења (чл. 

59. и 59а) остају на снази до доношења прописа о пензијском и инвалидском осигурању, 

када престају да важе. Стога се уједно предлаже овлашћење Владе да уреди начин и 

услове остваривања ових права.  
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Уз члан 28. 

 

Чланом 28. Предлога закона у члану 74. став 1. прецизира се да се разрешење од 

дужности врши само из разлога упућивања на усавршавање у земљи и иностранству и  

школовање у иностранство које траје најмање једну школску годину. Предложеном 

изменом спречава се могућност разрешавања од дужности лица која се  школују у 

земљи уз рад. 

 

Уз члан 29.  

 

Чланом 29. Предлога закона предлаже измена члана 75. ст. 2. и 3. ради усклађивања са 

одредбама републичких прописа и изричито се наводи која лица се не разрешавају од 

дужности, а у циљу заштите професионалног војног лица за време трудноће, 

породиљског одсуства, неге детета или посебне неге детета. 

 

Уз члан 30.  

 

Чланом 30. Предлога закона предлаже се допуна члана 76. став 1. тачком 5. којом се на 

располагање ставља и официр и подофицир коме је изречена дисциплинска казна 

смењивање са командне, односно руководеће дужности уз забрану постављења на такву 

дужност у трајању од једне до четири године. 

 

Уз члан 31.  

 

Чланом 31. Предлога закона предлаже се допуна члана 83. став 2, којом се прецизира да 

се под радом дужим од пуног радног времена за који се  складу са ставом 1. овог члана 

утврђује коефицијент за обрачун плате од 20% до 50% већи од коефицијента који се 

утврђује на основу положаја и чина сматра и рад на терену и рад за време вршења 

службе обезбеђења. 

 

Уз члан 32. 

. 

Чланом 32. Предлога закона предлаже се допуна члана 88. ст. 1. и 2, којом се прецизира 

да се у износ бруто плате за отпремнину урачунава и минули рад. Такође, кад је у 

питању отпремнина која припада професионалном војном лицу примљеном у службу на 

одређено време због тога што је оглашен неспособним за дужност за коју је примљен на 

одређено време услед професионалне болести или повреде на раду, прецизира се као 

услов да је до тога дошло услед професионалне болести или повреде на раду у току 

трајања уговореног рока. 

 

Уз члан 33. 

 

Чланом 33. Предлога закона предлажу се измене у члану 90. ст. 2. и 3, које су неопходне 

како би се одредбе Закона о Војсци Србије ускладиле са одредбама Закона о спољним 

пословима у погледу плата, додатака, накнада и других примања запослених у 

дипломатско-конзуларним представништвима уз обухватање специфичности војне службе.  

 

Уз члан 34.  

 

Чланом 34. Предлога закона предлаже се нови члан 90а, којим се регулише статус лица 

упућених на рад у иностранство у случајевима који нису обухваћени чланом 90, а који се 

односе извршавање обавеза преузетих закљученим међународним споразумом.  
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Уз члан 35. 

 

Чланом 35. Предлога закона предлаже се измена у члану 91, која омогућава да војнику, 

ученику и кадету војношколских установа и лицу на другом стручном оспособљавају за 

официра и подофицира министар одбране, поред новчаних примања, утврди и друге 

накнаде које у складу са прописима о путним и другим трошковима и другим 

примањима у Војсци Србије припадају професионалним војним лицима.  

 

Уз члан 36. 

 

Чланом 36. Предлога закона предлаже се измена у члану 92, којим се прецизира да се  

накнада путних и других трошкова у Војсци Србије из става 2. овог члана припада 

официру на неодређено време и подофициру на неодређено време, Предлаже се 

брисање става 3. јер официр у радном односу на одређено време и подофицир у радном 

односу на одређено време бирају место службовања и самим тим не треба да остварују 

право на накнаду дела трошкова за закуп стана. 

 

Уз члан 37. 

 

Чланом 37. Предлога закона предлаже се допуна члана 94, који се односи на посебна 

примања професионалних војних лица, тач. 4. и 5. којима се омогућава бесплатан одмор 

у објектима предвиђеним за одмор и рекреацију лицима која врше специфичну војну 

службу и даје могућност да професионални припадници Војске Србије и чланови 

њихових породица користе објекте за одмор и рекреацију по регресираним ценама, 

имајући у виду да су ови објекти грађени првенствено за њихове потребе, а да се у ту 

сврху тренутно користи свега 13,14% капацитета (до 1992. године то је било 85%). 

Такође, предлаже се овлашћење министра одбране да утврди ближе критеријуме за 

остваривање права професионалних припадника Војске Србије приписаних овим 

чланом.  

 

Уз члан 38.  

 

Чланом 38. Предлога закона предлаже се измена у члану 95. став 1, како би се  

утврђивањем основице за обрачун плате најмање једном годишње омогућила заштита 

од инфлације и пада животног стандарда професионалних војних лица. Ова основица 

треба да се рачуна полазећи од просечне месечне зараде у Републици Србији, с обзиром 

да у складу са европским стандардима Републички орган надлежан за послове 

статистике више не публикује податке о просечној месечној заради у привреди 

Републике Србије. Брисање овлашћења за доношење прописа о накнади трошкова у 

вези са вршењем службе у иностранству које је садржано у ставу 3. овог члана предлаже 

се због тога што је исто овлашћење већ садржано у члану 93. Закона о Војсци Србије. 

 

Уз члан 39. 

 

Чланом 39. Предлога закона предлаже се допуна одредбе члана 97. став 3, којом је 

регулисано шта се сматра посебним условима рада, тако да се обухвати и рад на 

бродовима и пловним објектима, имајући у виду константну изложеност утицајима које 

је немогуће отклонити применом заштитних мера (влага, вештачко осветљење, испарење 

погонског горива, повећан ниво буке услед рада бродских уређаја и механизама; рад у 

затвореном и скученом простору, јонизујуће и електромагнетно зрачење радара) и време 

проведено на радном месту (у току седмице лице просечно проведе 56 сати на радном 

месту, од тога 40 сати је редовно радно време, а 16 сати у службеној смени).  
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Уз члан 40.  

 

Чланом 40. Предлога закона предлаже се допуна одредбе члана 98. став 3, којом је 

прописана обавеза рада дуже од прописаног трајања прековременог рада, имајуђи у 

виду да у пракси у појединим војним објектима из надлежности Гарде није могуће 

организовати смењивање лица која врше службу обезбеђења у периодима који су краћи 

од 24 сата.  

 

Уз члан 41. 

 

Чланом 40. Предлога закона предлаже се допуна члана 110. став 4, ради усклађивања са 

предложеним решењима у чл. 32. и 50. Предлога закона која се односе на отпремнину за 

професионална војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије. 

Предлаженом изменом става 5. омогућио би се престанак службе по потреби службе с 

правом на пензију, без стављања на располагање 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, ако је испуњен један од услова 

наведених у тач. 1-6.тог става. Предложено решење омогућило би да се усклади 

годишњи прилив и одлив кадра у Војсци Србије. 

 

Уз члан 42. 

 

Чланом 42. Предлога закона предлаже се измена у члану 112. став 2. тачка 7), која се 

односи на престанак службе у Војсци Србије официру у радном односу на одређено 

време, подофициру у радном односу на одређено време и професионалном војнику пре 

истека уговореног рока тако да овим лицима служба престаје ако се утврди злоупотреба 

психоактивних супстанци, а не као у важећој одредби ако се после лечења од болести 

зависности поново утврди употреба психоактивних супстанци. На предложени начин 

битно се убрзава поступак престанка професионалне војне службе наведеним лицима, 

што је од значаја за оперативне способности Војске Србије. 

 

Уз члан 43. 

 

Чланом 43. Предлога закона предлаже се измена у става 4. у члану 117. јер је у пракси 

скоро немогуће спровести одредбу по којој се лице које се не налази на дужности 

разрешава од службе са даном када пресуде војног дисциплинског суда постане 

извршна. Наиме, од дана када је пресуда постала извршна до дана престанка радног 

односа мора постојати рок у којем би се могле предузети све неопходне радње за 

разрешење лица којем престаје служба.  

 

Уз члан 44.  

 

Чланом 44. Предлога закона предлаже се допуна члана 120. ставом 4,  која се односи на 

испуњавања безбедносних критеријума за службу у Војсци Србије као услов за пријем 

цивилних лица на служби у Војсци Србије. 

 

Уз члан 45.  

 

Чланом 45. Предлога закона предлаже се брисање овлашћења Владе из члана 121. став 

2. да уреди поступак пријема цивилних лица на служби у Војсци Србије без јавног 

конкурса због тога што је овлашћење који се односи на уређивање поступка пријема 
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цивилних лица на служби у Војсци Србије у целости обухваћено чланом 46. Предлога 

закона.  

 

Уз члан 46. 

 

Чланом 46. Предлога закона предлаже се нови члан 122а, којим се даје овлашћење 

Влади да на предлог министра одбране ближе уреди спровођење јавног конкурса и 

пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије без јавног конкурса, чиме се  

поступак пријема цивилних лица на служби у Војсци Србије уређује у целости. 

Предложена измена је неопходна јер није могуће у потпуности применити све одредбе 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

државним органима. 

 

Уз члан 47. 

 

Чланом 47. Предлога закона предлаже се брисање одредбе члана 123, која уређује 

обавезу цивилних лица на служби у Војсци Србије да полажу посебан државни стручни 

испит за рад у Војсци Србије, имајући у виду да ови испити до сада нису организовани  

с обзиром на разнородност послова које цивилна лица на служби у Војсци Србије  

обављају на целој територији Републике Србије, као и да није неопходно да лица која су 

у служби 10, 20, 30 и више година доказују оспособљеност за рад у Војсци Србије 

полагањем испита.  

 

Уз члан 48.  

 

Чланом 48. Предлога закона предлаже се измена члана 127. став 2, којом се прецизније 

одређује овлашћење министра одбране у погледу уређивања плата, накнада и других 

примања цивилних лица на служби у Војсци Србије и врши усаглашавање са одредбама 

овог закона у којима се предлаже брисање звања чиме одредба става 3. члана 127. 

постаје сувишна. 

 

Уз члан 49.  

 

Чланом 49. Предлога закона предлаже се измена у члану 129. став 1. тач. 7) и 10), којима 

се прецизира када цивилном лицу на служби у Војсци Србије служба престаје без 

његове сагласности. У тачки 7) прецизирају се називи дисциплинске казне и органа који 

је изриче, а тачком 10) обухвата се и случај кад након заснивања радног односа у 

Војсци Србије лице достави надлежном органу неистините податке у вези са додатним 

образовањем и сл. (фалсификовање исправа и сл.) значајне за обављање послова ради 

којих је распоређено на ново радно место. Предлог за брисање тачке 11) у вези је са 

предлогом за брисање члана 123, који се односи на полагање посебног државног 

стручног испита за рад у Војсци Србије. Брисање одредбе става 2 предлаже се због тога 

што није могуће на јединствен начин одредити престанак службе за различите разлоге 

наведене у члану 129, а уз то је став 2. делимично у супротности са чланом 133. којим је 

прописан отказни рок од 30 дана.  

 

Уз члан 50. 

 

Чланом 50. Предлога закона предлаже се измена члана 130. став 1, којом се  прецизира 

да цивилном лицу на служби у Војсци Србије коме служба престаје због укидања 

радног места или смањења броја извршилаца на једном радном месту а испуњава услове 

за остваривање права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском 
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осигурању не припада отпремнина у висини од 12 бруто плата. Једновремено прецизира 

се да се бруто плате обрачунавају са минулим радом. 

 

Уз члан 51. 

Чланом 51. Предлога закона предлаже се брисање одредбе члана 132, која је нејасна с 

обзиром на то да у Закону није прецизно уређено када постоји потреба службе да 

цивилном лицу на служби у Војсци Србије радни однос престане, а разлози који по 

својој природи имају карактер потребе службе су већ наведени у члану 130.  

 

Уз члан 52. 

 

Чланом 52. Предлога закона предлаже се измена члана 134. тачка 1. којом се врши 

усаглашавање са чланом 16, и допуна такама 3а), 13 и 14 , којом се на цивилна лица на 

служби у Војсци Србије, поред већ наведених, примењују и поједине друге одредбе које 

се односе на професионална војна лица: о заступању (члан 71), о плати (члан 81. став 1). 

о посебним условима под којима се врши служба (члан 83. ст. 1. и 2) и Такође, 

предлаже се брисање тачке 6) јер се одредба члана 74. Закона о Војсци Србије не може 

применити на цивилна лица на служби у Војсци Србије због тога што је овом одредбом 

прописано разрешење од дужности официра, односно подофицира упућеног на 

школовање или усавршавање које траје једну школску годину и признавање времена 

проведеног на школовању или усавршавању као времена проведеног у служби у Војсци 

Србије.  

 

Уз члан 53.  

 

Чланом 53. Предлога закона предлаже се да се допуна члана 136. став 1. новом тачком 

2а) којом се прецизира овлашћење министра одбране за решавање о стањима у служби 

подофицира и официра закључно са чином капетана распоређених и постављених на 

формацијска места ван Војске Србије, због тога што досадашњим решењем није 

обухваћено овлашћење за решавање стања у служби официра чина нижег од чина 

мајора који су на служби ван Војске Србије. 

 

Уз члан 54.  

 

Чланом 54. Предлога закона предлаже се измена тачке 3) у члану 137, којом се 

прецизира овлашћење начелника Генералштаба за решавање о распоређивању цивилних 

лица на служби у Војсци Србије, имајући у виду члан 126. Закона о Војсци Србије по 

којем се ова лица распоређују, а не постављају. 

 

Уз члан 55. 

 

Чланом 55. Предлога закона предлаже се измена члана 138, којом се прецизира да се  

професионално војно лице за кога је донет правноснажни акт о престанку службе 

разрешава од професионалне војне службе, а не од дужности.  

 

Уз члан 56. 

 

Чланом 56. Предлога закона предлаже се измена члана 139. у погледу природе аката у 

Војсци Србије, ради омогућавања несметаног функционисања војне службе. 
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Уз члан 57. 

 

Чланом 57. Предлога закона предлаже се брисање  одредаба ст. 2. и 3. у члану 146, које се 

односе на дисциплинску одговорност лица којима је престала служба у Војсци Србије, 

јер је пракса показала да су оба решења нецелисходна. Наиме, према лицу коме је 

престала служба не може се применити ниједна дисциплинска санкција предвиђена 

Законом о Војсци Србије јер су све везане за радноправни статус тог лица.  

 

Уз члан 58.  

 

Чланом 58. Предлога закона предлаже се усклађивање одредбе члана 147. са одредбом 

члана 170. Закона о Војсци Србије, којом је, између осталог, прописано да одредбе 

правила којима се ближе уређује дисциплински поступак не могу бити у супротности са 

одредбама Законика о кривичном поступку, а у дисциплинским поступцима који се воде 

пред надлежним војним дисциплинским судовима непосредно се примењују општа 

начела кривичног процесног права.  

 

Уз члан 59.  

 

Чланом 59. Предлога закона предлаже се допуна у члану 148. тачком 8а), којом се 

предлаже дисциплинска грешка: неблаговремено, непотпуно или немарно извршавање 

наређења, одлуке или налога претпостављеног, како би се у наведеним случајевима 

ефикасније спровео дисциплински поступак и постигла његова сврха која се састоји у 

генералној и специјалној превенцији.  

 

Уз члан 60.  

 

Чланом 60. Предлога закона предлаже се измена појединих дисциплинских преступа у 

члану 149. Дисциплинским преступом из предложене тачке 2) сматра се неизвршавање 

или несавесно извршавање наређења, одлуке или налога претпостављеног (а не и 

неблаговремено, непотпуно или немарно извршавање наређења које се сходно предлогу 

за допуну члана 148. сматра дисциплинском грешком). Брисање тачке 12) предлаже се 

јер је обухваћена тачком 10) овог члана. Измена тачке 20) предлаже се ради 

терминолошког усаглашавања са одредбом члана 52. Закона о Војсци Србије. Брисање 

тач. 21), 22) и 23) предлаже се због тога што су овим тачкама обухваћени само одређени 

облици додатног рада из тачке 20), а у пракси се није десило да се професионалном 

припаднику Војске Србије стави на терет извршење ових преступа. Допуна тачком 28а)  

предлаже се како би се обезбедило извршавање налога инспектора Инспектората 

одбране односно лица која су актом надлежног старешине овлашћена за послове 

инспекцијског надзора. Брисање тачке 30)  предлаже се јер свака лакша повреда војне 

дисциплине учињена у  периоду од године дана од раније дисциплинске грешке нема 

потребну тежину да буде расправљена пред војним дисциплинским судом, имајући у 

виду да је сврха тог суда да расправља теже повреде војне дисциплине. Брисање 

тачке 31) предлаже се јер поред правноснажне осуђујуће пресуде у кривичном поступку 

нема сврхе да се одговара за дисциплински преступ. Измена тачке 32) предлаже се због 

потребе да се санкционише свако поступање припадника Војске Србије које је противно 

прописима и којим се наноси штета угледу припадника Војске Србије. 

 

Уз члан 61. 

 

Чланом 61. Предлога закона предлаже се измена у члану 161, којом се прецизирају 

одредабе које се односе на надлежност војних дисциплинских судова. 
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Уз члан 62.  

 

Чланом 62. Предлога закона предлаже се прецизирање решења из члана 167. које се 

односи на жалбу против првостепене одлуке донете у дисциплинском поступку тако 

што се актима против којих није дозвољено вођење управног спора обухватају и 

коначне одлуке о изрицању дисциплинских мера. 

 

Уз члан 63. 

 

Чланом 63. Предлога закона предлаже се допуна члана 170, којом прецизира овлашћење 

председника Републике да Правилом о војној дисциплини, између осталог, уреди 

трошкови настале током вођења дисциплиснског поступка пред војним дисциплинским 

судовима. 

 

Уз члан 64. 

 

Чланом 64. Предлога закона предлаже се измена у члану 172. став 2. ради усклађивања 

са предложеним допунама Закона о одбрани по којима имовинскоправне интересе 

Министарства одбране и Војске Србије штити Војно правобранилаштва,а не јавно 

правобранилаштво. 

 

Уз члан 65. 

 

Чланом 65. Предлога закона предлаже се да се из члана 197. став 2. бришу речи: 

„одредбе о правима на продужено осигурање и на накнаду због престанка запослења      

(чл. 59. и 59),” имајући у виду да је уређивање ове материје предложено чланом 27. 

Предлога закона. 

 

Уз члан 66. 

 

Чланом 66. Предлога закона предлаже се ступање на снагу овог закона. 

 

 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету 

Републике Србије, јер се њиме на ставрају додатне обавезе за Буџет Републике Србије. 

 

 


