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„Један који хоће,
увек је јачи од двојице
који морају.”
Војвода Живојин Мишић
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ПРИЈАВА ЗА ДОБРОВОЉНО
СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА
На добровољно служење војног рока са оружјем у
Војсци Србије и на војностручно оспособљавање за
резервне официре могу се пријавити кандидати мушког и
женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30
година.
Општи услови:
да је држављанин Републике Србије;
да је оцењен способним за војну службу (на основу
извршених лекарских и других прегледа и
психолошких испитивања у овлашћеној здравственој
установи);
да није правоснажно осуђен на казну малолетничког
затвора или безусловно на казну затвора због
кривичног дела (док казну не издржи или не буде
пуштен на условни отпуст);
да се не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности;
да није одслужио војни рок са оружјем;
да има место пребивалишта на територији
Републике Србије.
Поред општих, кандидат за војностручно оспособљавање
за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
да има завршене основне академске студије,
односно основне струковне студије од значаја за
Војску Србије;
да испуњава услове прописане за регруте који се
упућују у посебне јединице Војске Србије;
да не постоји безбедносни ризик (у складу са
резултатом претходно извршене безбедносне
провере).
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Заинтересована лица непосредно подносе пријаву
за добровољно служење војног рока са оружјем и
војностручно оспособљавање за резервне официре:
надлежном Центру Министарства одбране за локалну
самоуправу према месту пребивалишта;
електронским путем преко eUprave (услуга: одбрана и
безбедност – служење војног рока) и
на шалтерима јавног предузећа „Пошта Србије”
Београд.
Кандидати који имају боравиште у иностранству
пријаву подносе надлежном дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије у иностранству.
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ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Након подношења пријаве за служење војног рока
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу
позива пријављене кандидате појединачним позивом на
лекарски преглед у надлежним војноздравственим
установама.
Центар Министарства одбране за локалну
самоуправу обезбеђује кандидатима превоз или исплату
накнаде путних трошкова у вези са утврђивањем оцене
способности за војну службу.
Након извршених лекарских прегледа Центар
Министарства одбране за локалну самоуправу утврђује
ранг-листу пријављених кандидата за добровољно
служење војног рока.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
РАНГ-ЛИСТЕ
Критеријуми за утврђивање ранг-листе су:
утврђен потребан број војника за добровољно
служење војног рока са оружјем;
школска спрема;
оцена здравствене способности;
разлози које је кандидат навео у пријави за
добровољно служење војног рока са оружјем.
Са изабраним кандидатима територијално надлежни
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу
закључује уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе.
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ШТА ОПРЕДЕЉУЈЕ ГДЕ ЋЕ РЕГРУТ
БИТИ РЕГРУТОВАН
На одређивање рода, службе и војноевиденционе
специјалности опредељујуће утичу:
психофизичка способност регрута, која се одређује
на лекарским прегледима и психолошким
испитивањима;
потребе Војске Србије за специјалностима ради
попуне њених јединица;
образовање и стручна способност регрута;
афинитети, активности и интересовања у цивилству;
жеља регрута да буде регрутован у одређени
род – службу.
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СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА
Добровољно служење војног рока са оружјем у
Војсци Србије траје шест месеци.
Започиње даном ступања кандидата у Центар за
обуку, када кандидат постаје војник на добровољном
служењу војног рока.
Упућивање на служење војног рока врши се у четири
упутна рока: 1. марта, 1. јуна, 1. септембра или
1. децембра.
Прва три месеца служење војног рока са оружјем у
Војсци Србије извршава се у центрима за обуку Војске
Србије. Након завршене тромесечне индивидуалне
обуке војници се упућују у команде, јединице и установе
Војске Србије на целој територији Републике Србије ради
колективне обуке и активног укључивања у живот и рад
јединица Војске до завршетка војног рока.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
За време трајања добровољног служења војног рока
са оружјем војнику се, у складу са законом, обезбеђују:
новчана примања у месечном износу од око
38.000,00 динара;
права из здравственог осигурања по прописима из
здравственог осигурања у Војсци Србије за војне
обвезнике;
накнада путних трошкова за јављање на
добровољно служење војног рока са оружјем у
назначени Центар за обуку од места пребивалишта
у Републици Србији;
накнада путних трошкова за повратак кући по
одслужењу добровољног служења војног рока са
оружјем од Центра за обуку до места пребивалишта
у Републици Србији;
смештај и исхрана, војна одећа и обућа.
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ПРЕКИД ДОБРОВОЉНОГ СЛУЖЕЊА
ВОЈНОГ РОКА И ОТПУСТ
У случају самовољног прекида добровољног служења
војног рока са оружјем војник је дужан да надокнади
стварне трошкове Министарства одбране, у складу с
потписаним уговором.
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Војнику се, на његов захтев, може извршити прекид
добровољног служења војног рока са оружјем без обавезе
накнаде трошкова из следећих разлога:
смрт или тежа болест члана породице;
рођење детета;
елементарна непогода којом би породица војника
била доведена у тежак материјални положај.
Војнику се прекида добровољно служење војног рока
са оружјем када се утврди да је:
оценом надлежне војноздравствене установе
оглашен привремено неспособним или
неспособним за војну службу;
против њега у време добровољног служења војног
рока покренут кривични поступак (надокнађује
трошкове);
учинио дисциплински преступ из Закона о Војсци
Србије (надокнађује трошкове).
Војник се отпушта из Војске Србије по истеку
прописаног рока за добровољно служење војног рока са
оружјем, односно даном доношења акта о прекиду
добровољног служења војног рока са оружјем.
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ШТА СЕ ДОБИЈА ДОБРОВОЉНИМ
СЛУЖЕЊЕМ ВОЈНОГ РОКА
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Могућност пријема у професионалну војну службу у
својству професионалног војника одмах након
добровољног одслужења војног рока (процедура се
започиње и завршава током служења војног рока,
довољан је један лекарски преглед за утврђивање
способности за пријем у професионалну војну
службу у својству професионалног војника), уз
могућност даљег напредовања и каријерног вођења
(професионални војници који желе да постану
подофицири морају да заврше основну обуку за
подофицире – Лидерски курс и Основни курс за
подофицире, након чега стичу услове да буду
унапређени у чин водника на одређено време)
Оспособљеност за руковање наоружањем и
техником
Знања и вештине корисне за живот и рад
Осећај припадности држави Србији
Пријатељи и успомене за цео живот
Понос због ношења униформе славног српског
војника
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ВОЈСКА СРБИЈЕ
Војска Србије брани земљу од оружаног угрожавања
споља и извршава друге мисије и задатке, у складу са
Уставом, законом и принципима међународног права
који регулишу употребу силе.
Војска Србије се по структури дели на видове, родове
и службе, а функционално организује у команде,
јединице и установе на стратегијском, оперативном и
тактичком нивоу.
Видови Војске Србије су Копнена војска и Ратно
ваздухопловство и противваздухопловна одбрана.
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РОДОВИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Родови су делови Војске Србије који имају сродно
основно наоружање и опрему, специфичну организацију,
обуку, употребу и носиоци су једног дејства у оквиру
борбених операција.
Родови Војске Србије су:
пешадија;
оклопне јединице;
артиљерија;
инжињерија;
артиљеријско-ракетне јединице за
противваздухопловна дејства;
авијација;
речне јединице;
јединица за електронска дејства.

СЛУЖБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Службе су делови Војске Србије који имају специфичну
опрему, организацију, обуку и употребу, а намењене су за
остваривање једног од садржаја обезбеђења и подршке
командовању.
Службе Војске Србије се деле на опште и логистичке.
Опште службе су:
кадровска;
телекомуникације;
информатичка;
ваздушно осматрање и јављање;
атомско-биолошко-хемијска;
обавештајна;
безбедносна;
геодетска;
метеоролошка и навигацијска;
финансијска;
правна;
музичка;
верска.
Логистичке службе су:
техничка;
интендантска;
санитетска;
ветеринарска;
саобраћајна;
грађевинска.
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Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно
служење војног рока са оружјем и кандидата за
војностручно оспособљавање за резервне официре
Војске Србије је стално отворен, а рангирање кандидата
врши се периодично, у складу са упутним роковима.
Све потребне информације могу се добити путем
телефона или електронске поште на следећим адресама:
Управа за обавезе одбране, Сектор за људске ресурсе
Министарства одбране
Телефон: 011/3203-042
Имејл: uoo@mod.gov.rs
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Регионални центар Министарства одбране Београд
Телефон: 011/3000-291
Имејл: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs
Регионални центар Министарства одбране Нови Сад
Телефон: 021/547-964
Имејл: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs
Регионални центар Министарства одбране Ниш
Телефон: 018/524-223
Имејл: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs
Регионални центар Министарства одбране Крагујевац
Телефон: 034/335-235
Имејл: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs
Регионални центар Министарства одбране Ваљево
Телефон: 014/220-215
Имејл: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs
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