
НАЦРТ 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

У Закону о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 –др. 

закон, 10/15 и 88/15–УС) у члану 6. став 4. мења се и гласи : 

„Службом у Војсци Србије сматра се и вршење дужности цивилних лица на служби 

у Војсци Србије распоређених у Министарство одбране.” 

 

Члан 2. 

 

У члану 18. тачка 8) мења се и гласи: 

„8) доноси план развоја Војске Србије, на предлог начелника Генералштаба;” 

 

После тачке 8) додају се тачке 8а), 8б) и 8в) које гласе: 

„8а) доноси план опремања Војске Србије, на предлог организационе јединице 

Министарства одбране надлежне за наоружање и војну опрему; 

 

8б) усваја план истраживања и развоја за средства наоружања и војне опреме и 

уређује начин и поступак истраживања развоја производње, промета и набавке наоружања 

и војне опреме за потребе Војске Србије, на предлог организационе јединице 

Министарства одбране надлежне за наоружање и војну опрему; 

 

8в) закључује уговоре о извозу, увозу и продаји наоружања и војне опреме за 

потребе Министарства одбране и Војске Србије, односно овлашћује лица за њихово 

закључење, на предлог организационе јединице Министарства одбране надлежне за 

наоружање и војну опрему;”. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 19. став 2. тачка 1) речи „и опремања” бришу се. 

 

Члан 4. 

 

У члану 53. став 1. мења се и гласи: 

„Послове сузбијања криминалитета, контроле и одржавања војног реда и 

дисциплине, обезбеђења одређених личности, најзначајнијих војних објеката, докумената 

и наоружања, регулисање и контролу војног путног саобраћаја, противтерористичке 

заштите у Министарству одбране и Војске Србије, а по одлуци надлежног државног 

органа и ван Министарства одбране и Војске Србије, врши Војна полиција.”  

 

У ставу 2. после речи: „обављају и” додају се речи: „полицијске мере и радње и 

полицијска”. 

 



 У ставу 3. после речи: „примене” додају се речи: „полицијских мера и радњи и 

полицијских”. 

 

У ставу 5. речи: „При обављању послова из става 4. овог члана” бришу се, а реч: 

„овлашћена” замењује се речју: „Овлашћена”. 

 

У ставу 8. тачке 3) и 3а) мењају се и гласе: 

„3) када обавља послове обезбеђења одређених личности, војних објеката, 

наоружања и регулисања и контроле војног путног саобраћаја; 

3а) када постоје основи сумње да су учинили кривично дело на штету 

Министарства одбране и Војске Србије за које се гони по службеној дужности;”. 

 

Став 9. брише се.  

 

Досадашњи ст. 10, 11. и 12. постају ст. 9, 10. и 11. 

 

У досадашњем ставу 12. који је постаје став 11. после речи: „уређује” додају се 

речи: „полицијске мере и радње и полицијска”. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 53а став 1. речи: „у погледу законитости примене полицијских 

овлашћења” бришу се. 

 

 После става 1. додаје се став 2, који гласи: 

 „Унутрашња контрола врши контролу законитости рада припадника Војне 

полиције, а нарочито у погледу поштовања и заштите људских права и слобода при 

извршавању службених задатака и примени полицијских овлашћења, мера и радњи 

односно при вршењу послова Војне полиције.” 

 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 6. 

 

 

У члану 53б став 2. речи: „војнополицијски инспектор” замењују се речима: 

„припадник унутрашње контроле”. 

 

У ставу 2. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) узме изјаве од припадника Војне полиције и других запослених у Министарству 

одбране и Војсци Србије, оштећених лица и сведока;” 

 

У ст. 3. и 7. речи: „војнополицијски инспектор” замењују се речима: „припадник 

унутрашње контроле”. 

 

Члан 7. 



 

У члану 69. став 6. мења се и гласи: 

„Ако се неко формацијско место 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, односно државни службеник или 

намештеник, под условом да има одговарајуће образовање.” 

 

После става 6. додаје се став 7, који гласи: 

„Ако се неко формацијско место, односно радно место не може попунити 

цивилним лицем на служби у Војсци Србије, односно државним службеником или 

намештеником, на то место може се уз свој пристанак поставити или одредити за 

заступника официр, односно подофицир, под условом да има одговарајуће образовање.” 

 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 8. речи: „из става 6.” замењују се речима: 

„из ст. 6. и 7.” 

 

Члан 8. 

 

У члану 72. став 5. после речи: „Војске Србије” додаје се запета и речи: „односно у 

други државни орган или правно лице”. 

 

У ставу 6. после речи: „Војске Србије” додаје се запета и речи: „односно у други 

државни орган или правно лице”. 

 

Члан 9. 

 

У члану 72а додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Изузетно од става 1. овог члана, министар одбране може професионалном војном 

лицу одобрити рад у структурама међународне организације или регионалне иницијативе 

и без закљученог међународног уговора, у случају да међународна организација или 

регионална иницијатива, на основу гаранција Владе, закључи уговор са ангажованим 

професионалним војним лицем.” 

 

 Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

 После досадашњег става 4. који постаје став 5. додаје се став 6, који гласи: 

 „За време рада из става 2. овог члана професионално војно лице не остварује права 

која проистичу из службе у Војсци Србије, осим права на напредовање, као лице 

постављено на дужност са које је упућено на рад, под условима прописаним овим законом 

и права на решавање стамбених потреба у складу са прописима Министарства одбране.” 

 

 

 

Члан 10. 

 

 



У члану 90. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Професионалном војном лицу привремено упућеном у други државни орган или 

правно лице припада плата, друга новчана примања, накнада путних и других трошкова и 

посебна примања према одредбама овог закона, а уколико је то за њега повољније према 

прописима другог државног органа или правног лица, с тим да се исплата по основу 

наведених права врши на терет средства другог државног органа, односно правног лица.” 

 

 Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

У досадашњем ставу 4. који је постао став 5. после речи: „министар одбране” 

додаје се запета и речи: „на основу закљученог међународног уговора,”. 

 

Члан 11. 

 

У члану 90а додају се нови ставови 4. и 5, који гласе: 

 

„Изузетно, професионалног припадника Војске Србије министар одбране може, уз 

његову сагласност, упутити на рад у иностранство ради извршавања обавеза преузетих 

уговором закљученим између домаћег и иностраног правног лица, уколико је извршење 

таквог уговора у интересу Републике Србије. 

 

Професионални припадник Војске Србије из става 4. овог члана има право на плату 

и друга новчана примања у складу са закљученим уговором, као и посебна права у складу 

са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, односно радни однос и пензијско 

и инвалидско осигурање, с тим да се исплата наведених права врши на терет средстава 

домаћег правног лица.” 

 

Члан 12. 
 

 У члану 110. став 2. тачка се замењује запетом и додају се речи: „а официру 

санитетске службе и официру у звању наставника на служби на Универзитету одбране до 

пет година.” 

 

Члан 13. 

 

У члану 119. став 2. брише се. 

 

Члан 14. 

 

У члану 122. став 1. после тачке 3), додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) ради обављања послова физичко-техничког обезбеђења у оквиру делатности 

војних установа које су организационо и функционално везане за Министарство 

одбране.”. 

 

Тачка 4) брише се. 

 



После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Са лицем из става 1. тачка 3а) овог члана, које испуњава услове прописане 

одредбама закона који уређује приватно обезбеђење, закључује се уговор о раду на 

временски период до три године и може се обнављати, с тим да важност последњег 

уговора истиче моментом испуњења услова за одлазак у пензију у складу са прописима 

који регулишу пензијско и инвалидско осигурање.” 

 

Досадашњи став 4. постаје став 5.  

 

Члан 15. 

 

У члану 123. став 3. после речи: „комисије” додају се запета и речи: „трошкове 

поновног полагања стручног испита, евиденцију о полагању посебног стручног испита.” 

 

Члан 16. 

 

У члану 125. додаје се став 2, који гласи: 

„При избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци 

Србије на одређено време из члана 122. став 1. тачка 3а) овог закона, првенство под 

једнаким условима има лице које је као професионални војник вршило службу по основу 

уговора о раду на одређено време.” 

 

Члан 17. 

 

У члану 134. став. 1. тачка 4) реч: „односно” брише се, а после речи: „установу 

Војске Србије” додаје се запета и речи: „односно у други државни орган или правно 

лице”.  

 

У члану 134. став. 1. тачка 8) речи у загради „(члан 80. и члан 90. ст. 2. и 3.)” 

замењују се речима: „(члан 80, члан 90. ст. 2. и 3. и 5. и члан 90а);”. 

 

Члан 18. 
 

У члану 145. став 1. после речи: „службе” брише се тачка и додају се запета и речи: 

„као и за свако поступање ван службе које је неспојиво са дужностима припадника Војске 

Србије.” 

 

Члан 19. 

 

У члану 149. тачка 32) реч: „друго” брише се, а после речи: „у служби” додају се 

речи: „и ван службе”. 

 

 

Члан 20. 

 



Прописи донети за извршавање Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15 и 88/15–УС) ускладиће се са одредбама овог закона у 

року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 21. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 


