
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. тачка 17. Устава Републике 

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

Републику Србију, у складу са 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 овог закона је потреба усклађивања важећих решења са искуствима у 

практичној примени Закона о Војсци Србије и усаглашавањa са променама у правном 

систему Републике Србије извршеним након ступања на снагу измена важећег закона 

извршених у Закону о изменама и допунама Закона о Војсци Србије („Службени гласник 

РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10–др. закон, 10/15 и 88/15–УС), отклањање уочених правних 

празнина и непрецизности у појединим решењима које стварају тешкоће у тумачењу 

одредаба закона, као и потреба прецизирања појединих овлашћења за доношење 

подзаконских аката за извршавање овог закона. Посебан разлог за доношење закона је 

стварање услова да се професионалним војницима и после навршених 40 година живота 

омогући да могу обављати одређене послове у својству цивилних лица на служби у Војсци 

Србије до испуњења услова за одлазак у пензију у складу са прописима који регулишу 

пензијско и инвалидско осигурање. 

 

Истовремено се стварају услови да се професионални припадници Војске Србије могу 

упутити по потреби службе у други државни орган или правно лице, да им се може 

одобрити ангажовање у структурама међународних организација и регионалних 

иницијатива без закљученог посебног међународног уговора, као и да се могу упутити на 

рад у иностранство ради извршавања обавеза преузетих (комерцијалним) уговорима 

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

уговора у интересу Републике Србије. 

 

Циљ који треба постићи доношењем овог закона је ефикасније руковођење и 

обезбеђивање ефикасног функционисања Војске Србије. 

 

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. Нацрта закона предлаже се измена члана 6. став 4. ради додатног прецизирања 

шта се сматра службом у Војсци Србије, имајући у виду да послове државне управе у 

Министарству одбране, поред државних службеника и намештеника и професионалних 

војних лица обављају и цивилна лица на служби у Војсци Србије. 

 

Уз члан 2. и 3. 

 

Чланом 2. Нацрта закона предлажу се измене члана 18. тачке 8), тако што се овлашћења 

министра одбране за доношење плана развој и опремања Војске Србије раздвајају, 

односно прописује се да план развоја доноси на предлог начелника Генералштаба, а план 

опремања на предлог организационе јединице Министарства обране надлежне за 

наоружање и војну опрему. Са изменом члана 18. тачка 8) усаглашена је измена члан 19. 

став 2. тачка 1), којом се врши прецизирање овлашћења начелника Генералштаба у 

командовању и руковођењу Војском Србије  

 

Уз члан 4, 5. и 6. 

 

Чл. 3, 4. и 5. Нацрта закона врши се усаглашавање законских решења из члана 53, 53а и 

53б са одредбама новог Закона о полицији који прописује да полиција предузима 

полицијске мере и радње и полицијска овлашћења, односно први пут је регулисано да 

овлашћена службена лица примењују полицијске мере и радње. Имајући у виду да 

службена лица Војне полиције у поступању према запосленима у Министарству одбране и 

припадницима Војске Србије имају обавезе и овлашћења у складу са законом којим се 

уређује полиција и прописима донетим на основу тог закона, било је потребно 

усаглашавање наведених одредби. Истовремено се ствара могућност да Војна полиција, 

уколико се за тим укаже потреба, по одлуци надлежног државног органа одређене задатке 

врши и ван Министарства одбране и Војске Србије. 

 

Уз члан 7. 

 

Чланом 7. Нацрта закона врши се измена члана 69. став 6. како би се отклонио пропуст 

уочен у важећој одредби услед којег цивилним лицима на служби у Војсци Србије 

ускраћена могућност заступања, односно постављења на формацијским местима 

професионалних војних лица у Министарству одбране. Новим ставом 7. омогућено је и 

официрима и подофицирима са одговарајућим образовањем да буду постављени, односно 

да на формацијским местима заступају цивилно лице на служби у Војсци Србије, односно 

на радним местима државног службеника или намештеника. 

 

 

Уз члан 8. 

 

Чланом 8. Нацрта закона врши се допуна члана 72. како би се омогућило упућивање 

професионалних војних лица, по потреби службе, у други државни орган или правно лице. 



 

 

Уз члан 9. и 10. 

 

Чланом 9. Нацрта закона врши се измена члана 72а ради прецизнијег дефинисања 

ангажовања професионалних војних лица на рад у структурама међународне организације 

или регионалне иницијативе по основу конкурса. Према важећој одредби, без закљученог 

међународног уговора није било могуће ангажовање професионалних припадника Војске 

Србије у структурама међународних организација и регионалних иницијатива. 

Предложеним изменама и допунама омогућено је да професионалним припадницима 

Војске Србије буде одобрен рад и без закљученог међународног уговора, уколико 

међународна организација или регионална иницијатива, на основу гаранција Владе, 

закључи уговор са ангажованим професионалним припадником Војске Србије, који у том 

случају, не остварује права која проистичу из службе у Војсци Србије, осим права на 

напредовање и права на решавање стамбених потреба у складу са прописима 

Министарства одбране. Предложеном допуном у члану 10. врши се усаглашавање члана 

90. став 4. са претходним изменама и допунама. 

 

 

Уз члан 11. 

 

Чланом 11. Нацрта закона врши се измена члана 90а како би се професионални 

припадници Војске Србије могли 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, што као могућност до сада није 

било прописано. 

 

 

Уз члан 12. 

 

Чланом 12. Нацрта закона врши се измена члана 110. којом је прописано да се официру 

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

може уз његову сагласност продужити служба у Војсци Србије до пет године, а имајући у 

виду да њихова стручна знања доприносе усавршавању млађих лекара, односно млађих 

наставника и доприносе континуитету у квалитету пружања здравствене заштите, односно 

реализације наставе. 

 

 

 

Уз члан 13. 

 

Чланом 13. Нацрта закона врши се измена члана 119. и предлаже се брисање става 2. јер се 

разлози и услови за престанак службе професионалних војних лица за време ратног стања 

не могу уређивати подзаконским прописом већ искључиво законом. 

 

Уз члан 14. 



 

Чланом 14. Нацрта закона врши се измена члана 122. став 1, тако што се додавањем тачке 

3а) стварају услови да се професионалним војницима и после навршених 40 година живота 

омогућава да могу обављати послове физичко-техничког обезбеђења у својству цивилних 

лица на служби у Војсци Србије, све до испуњења услова за одлазак у пензију у складу са 

прописима који регулишу пензијско и инвалидско осигурање. Истовремено брисањем 

тачке 4) врши се усаглашавање са одредбама Закона о здравственој заштити, којим 

могућност специјализације није прописана за лица која се налазе у радном односу на 

одређено време.  
 
 

Уз члан 15. 

 

Чланом 15. Нацрта закона врши се измена члана 123. став 3. како би се отклонила 

постојећа правна празнина и омогућило министру одбране да пропише висину трошкова 

поновног полагања стручног испита и обавезу вођења евиденције о војним службеницима 

који су полагали посебан стручни испит. 
 
 

Уз члан 16. 

 

Чланом 16. Нацрта закона врши се измена члана 125, тако што се новим ставом 2. 

прописује да првенство при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на 

служби у Војсци Србије на одређено време, под једнаким условима, ради обављања 

послова физичко-техничког обезбеђења, има лице које је као професионални војник 

вршило службу по основу уговора о раду на одређено време. 
 
 

Уз члан 17. 

 

Чланом 17. Нацрта закона врши се измена посебне одредбе члана 134. којом се омогућава 

да се на војне службенике и војне намештенике примењују одредбе чл. 8, 10. и 11. овог 

закона, које се односе на професионална војна лица. 
 
 

Уз члан 18. и 19. 

 

Чл. 18. и 19. Нацрта закона допуњују се одредбе члана 134. став 1. и 139. тачка 32) како би 

се омогућило дисциплинско санкционисање лица која ван службе поступају на начин 

којим наносе штету угледу припадника  Војске Србије. 

 

    

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 

 

Средства за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 

2016. годину („Службени гласник РС“, број 103/15), са извршеним изменама са пресеком 



на дан 4. новембар 2016. године, код Раздела 18 – Министарство одбране у оквиру 13 

програмских активности и пројеката у програму „Операције и функционисање 

Министарства одбране и Војске Србије“, по функцијама 210 – Војна одбрана, 220 – 

Цивилна одбрана и 250 – Одбрана некласификована на другом месту. 

 

За 2018. и 2019. годину средства ће бити планирана у оквиру лимита које Министарство 

финансија одреди за раздео 18 – Министарство одбране. 

 

 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са чланом 167. 

Пословника Народне скупштине  („Службени гласник РС”, број 20/12- пречишћен текст), 

јер је неопходна хитна примена одредаба којима се уређује упућивање по потреби службе 

професионалних припадника Војске Србије у други државни орган или правно лице, 

одобрење за њихово ангажовања у структурама међународних организација и 

регионалних иницијатива без закљученог посебног међународног уговора, као и да се 

могу упутити на рад у иностранство ради извршавања обавеза преузетих (комерцијалним) 

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

таквог уговора у интересу Републике Србије. 

 

Имајући у виду да се са професионалним војником може закључити уговор на одређено 

време чија важност истиче најкасније истеком године у којој лице пуни 40 година живота, 

а како се ради о лицима која су у потпуности оспособљена за послове чије обављање могу 

наставити до испуњења услова за одлазак у пензију у складу са прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању, применом нових одредби истовремено би се регулисао њихов 

статус и омогућило квалитетно обезбеђење објеката Министарства одбране и Војске 

Србије, што је такође разлог за доношење закона по хитном поступку. 

 

  



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

 

 

Члан 6. 

 

Припадници Војске Србије су војна лица и цивилна лица на служби у Војсци Србије. 

 

Службом у Војсци Србије сматра се вршење војних и других дужности у сталном и 

резервном саставу Војске Србије. 

 

Службом у Војсци Србије сматра се и вршење војних и других дужности на радним 

местима у Министарству одбране и другим државним органима и правним лицима на која 

се на неодређено или одређено време упућују на службу, односно на рад професионална 

војна лица (у даљем тексту: професионална војна лица распоређена ван Војске Србије).  

 

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

Војсци Србије распоређених на радна места у војним јединицама и војним установама у 

којима се не обављају послови из надлежности Министарства одбране, а које су 

организационо и функционално везане за Министарство одбране. 

 

СЛУЖБОМ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ СМАТРА СЕ И ВРШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЦИВИЛНИХ 

ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ РАСПОРЕЂЕНИХ У МИНИСТАРСТВО 

ОДБРАНЕ. 

 

Службом у Војсци Србије сматра се вршење дужности професионалних припадника 

Војске Србије у мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству у 

складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије ван граница Републике Србије. 

 

Службу у Војсци Србије могу да врше само држављани Републике Србије, а изузетно, у 

рату, и лица која немају држављанство Републике Србије ако ступе у Војску Србије као 

добровољци. 

 

Службом у Војсци Србије, у погледу права и обавеза уређених овим законом, сматра се и 

школовање држављана Републике Србије за војне дужности у војношколским установама 

и друго стручно оспособљавање за официре и подофицире.  

 

 

 

 

Члан 18. 

 

Министар одбране: 

 



1) координира и спроводи утврђену одбрамбену политику и руководи Војском Србије; 
 
2) доноси акта о организацији команди, јединица и установа Војске Србије на предлог 

начелника Генералштаба и акта о организацији војних јединица и војних установа 

које су организационо и функционално везане за Министарство одбране; 
 
3) усваја план међународне војне сарадње и одлучује о организовању заједничких војних 

вежби у земљи, односно учешћу припадника Војске Србије у заједничким војним 

вежбама које организују оружане снаге других земаља, у складу са законом и 

закљученим међународним уговорима, односно споразумима о њиховом 

организовању; 
 
4) даје мишљење председнику Републике за постављење и разрешење начелника 

Генералштаба; 

 

5) предлаже председнику Републике постављење, унапређење и разрешење и престанак 

службе генерала и старешина на дужности за које је формацијом утврђен чин 

генерала, уз мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у 

Министарству одбране за професионална војна лица распоређена ван Војске Србије; 
 
6) поставља, унапређује и разрешава професионална војна лица Војске Србије на 

формацијска места ван Војске Србије и одлучује о престанку њихове службе, уз 

мишљење начелника Генералштаба, односно овлашћеног руководиоца у 

Министарству одбране за професионална војна лица распоређена ван Војске Србије;  
 
7) поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије у Војсци Србије у чину 

мајора, потпуковника и пуковника и одлучује о престанку њихове службе, на предлог 

начелника Генералштаба; 
 
7а) одлучује о престанку службе, по потреби службе, подофицира и официра Војске 

Србије закључно са чином пуковника; 
 
8) усваја план развоја и опремања Војске Србије, на предлог начелника Генералштаба; 
 
8) ДОНОСИ ПЛАН РАЗВОЈА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, НА ПРЕДЛОГ НАЧЕЛНИКА 

ГЕНЕРАЛШТАБА; 
 
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; 



 
9) доноси планове школовања, усавршавања и стипендирања за потребе Министарства 

одбране и Војске Србије и упућује на школовање и усавршавање професионалне 

припаднике Војске Србије; 
 
10) БРИСАНО - са 10/2015 
 
11) БРИСАНО - са 10/2015 
 
12) обавља и друге послове утврђене законом.  

 

Министар одбране може овластити начелника Генералштаба за обављање послова из става 

1. тачка 7. овог члана, који се односе на постављање, унапређивање, разрешавање и 

одлучивање о престанку службе официра Војске Србије у Војсци Србије, у чину мајора и 

потпуковника.  

 

 

Члан 19. 

 

Начелник Генералштаба и старешине Војске Србије командују и руководе Војском Србије 

у складу са законом и актима командовања претпостављених. 

 

Начелник Генералштаба: 

 

1) предлаже план развоја и опремања Војске Србије; 
 
2) поставља, унапређује, распоређује и разрешава официре у Војсци Србије до чина 

капетана и одлучује о престанку њихове службе, на предлог непосредно потчињених 

старешина; 
 
3) даје мишљење министру одбране на његов предлог за постављење, унапређење и 

разрешење и престанак службе генерала и старешина на дужности за које је 

формацијом утврђен чин генерала, у складу са овим законом; 
 
4) поставља, унапређује, распоређује и разрешава подофицире и професионалне војнике 

и распоређује цивилна лица на служби у Војсци Србије и одлучује о престанку 

њихове службе, на предлог непосредно потчињених старешина; 
 
5) предлаже план попуне Војске Србије и бројни распоред регрута у Војсци Србије; 
 
5а) доноси доктринарна документа нижег нивоа; 
 
6) БРИСАНО - са 10/2015 
 
7) БРИСАНО - са 10/2015 
 
8) утврђује планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица у 

резервном саставу; 
 
8а) доноси Кодекс части припадника Војске Србије; 
 
9) обавља и друге послове утврђене законом. 

 



Начелник Генералштаба може овластити непосредно потчињене старешине у Војсци 

Србије за обављање послова из става 2. тач. 2. и 4. овог члана, а команданте јединица и 

команди за које је прописан формацијски чин пуковника и виши - за обављање послова из 

става 2. тачка 4. овог члана. 

 

За извршавање аката које доноси председник Републике, односно министар одбране и 

послова командовања Војском Србије, као и других послова утврђених законом, начелник 

Генералштаба доноси правила, наредбе, упутства, директиве, одлуке и наређења.  

 

Члан 53. 

 

Послове сузбијања криминалитета, контроле и одржавања војног реда и дисциплине, 

обезбеђења најзначајнијих војних објеката, одређених лица, докумената и наоружања, 

регулисање и контролу војног путног саобраћаја, противтерористичке заштите у 

Министарству одбране и Војсци Србије, врши Војна полиција. 

 

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, 

ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКУ ЗАШТИТУ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ 

СРБИЈЕ, А ПО ОДЛУЦИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА И ВАН 

МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ВРШИ ВОЈНА ПОЛИЦИЈА. 

 

Послове полиције у Министарству одбране и Војсци Србије обављају и ПОЛИЦИЈСКЕ 

МЕРЕ И РАДЊЕ И ПОЛИЦИЈСКА овлашћења примењују овлашћена службена лица 

Војне полиције осим ако законом није другачије одређено. 

 

Која лица се сматрају овлашћеним службеним лицима Војне полиције, начин примене 

ПОЛИЦИЈСКИХ МЕРА И РАДЊИ И ПОЛИЦИЈСКИХ овлашћења и обављање задатака и 

послова Војне полиције, прописује министар одбране на предлог начелника 

Генералштаба. 

 

Овлашћена службена лица Војне полиције спроводе криминалистичку обраду према 

запосленом у Министарству одбране и припадницима Војске Србије за кога постоје 

основи сумње да је у служби или у вези са службом извршио кривично дело за које се 

гони по службеној дужности осим ако законом није другачије одређено. 

 

При обављању послова из става 4. овог члана овлашћена ОВЛАШЋЕНА службена лица 

Војне полиције у поступању према запосленима у Министарству одбране и припадницима 

Војске Србије имају обавезе и овлашћења у складу са законом којим се уређује кривични 

поступак, законом којим се уређује полиција и прописима донетим на основу тог закона. 

 

Овлашћена службена лица Војне полиције поступају по захтеву војног дисциплинског 

тужиоца и председника војног дисциплинског суда за довођење професионалних 

припадника Војске Србије и Министарства одбране за које постоје основи сумње да су 



извршили дисциплински преступ, а која избегавају саслушање у дисциплинском извиђају 

или на главном претресу пред војним дисциплинским судом. 

 

Војна полиција може се ангажовати у пружању помоћи органима унутрашњих послова 

(полиције) у миру и ванредном стању на основу захтева надлежног органа по одобрењу 

министра одбране. 

 

Војна полиција може применити службена овлашћења и према цивилима у следећим 

случајевима: 

 

1) када примењује овлашћења према лицима у Министарству одбране и Војсци Србије 

која су се затекла са њима при извршењу кривичног дела; 
 
2) ако их у рејону војних објеката, распореда војних јединица или у њима затекне у 

вршењу преступа или кривичног дела; 
 
3) када обавља послове обезбеђења војних објеката, одређених личности, наоружања и 

регулисања и контроле војног путног саобраћаја; 
 
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 против Војске Србије за које 

се гони по службеној дужности; 
 
3а) КАДА ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СУ УЧИНИЛИ КРИВИЧНО ДЕЛО НА 

ШТЕТУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ГОНИ ПО 

СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ; 
 
4) када пружа помоћ Полицији на јавним местима; 
 
5) у условима ванредног и ратног стања. 

 

У случајевима дефинисаним у ставу 7. тач. 1. и 2. овог члана или у случају потребе 

задржавања цивила, Војна полиција ће одмах известити најближи орган Полиције и с 

потребном документацијом им предати затечена или задржана лица на даљи поступак. 

 

Овлашћена службена лица Војне полиције имају посебну службену легитимацију и 

значку. 

 

Службена легитимација овлашћеног службеног лица Војне полиције садржи: фотографију, 

име и презиме и јединствени матични број грађана овлашћеног службеног лица Војне 

полиције, а значка овлашћеног службеног лица Војне полиције садржи серијски број. 

 

Влада уређује ПОЛИЦИЈСКЕ МЕРЕ И РАДЊЕ И ПОЛИЦИЈСКА овлашћења овлашћених 

службених лица Војне полиције, као и изглед, издавање, коришћење и уништавање 

посебне службене легитимације и значке овлашћених службених лица Војне полиције, на 

предлог министра одбране. 

 



 

Члан 53а 

 

Унутрашњу контролу рада Војне полиције у погледу законитости примене полицијских 

овлашћења врши посебна организациона јединица која се образује у саставу Управе Војне 

полиције. 

 

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. 

 

Војнополицијског инспектора као старешину организационе јединице из става 1. овог 

члана поставља и разрешава министар одбране, на предлог начелника Генералштаба. 

 

Члан 53б 

 

Припадници Војне полиције су дужни да војнополицијском инспектору омогуће да 

изврши контролу и да му у томе пруже потребну стручну помоћ. 

 

У вршењу контроле, војнополицијски инспектор ПРИПАДНИК УНУТРАШЊЕ 

КОНТРОЛЕ има овлашћење да: 

 

1) оствари увид у списе, документацију и збирке података које у складу са својим 

надлежностима прибавља, сачињава или издаје Војна полиција; 
 
2) узме изјаве од припадника Војне полиције, оштећених лица и сведока; 
 
2) УЗМЕ ИЗЈАВЕ ОД ПРИПАДНИКА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И 

СВЕДОКА; 
 
3) од Војне полиције и њених припадника захтева достављање других података и 

информација из њихове надлежности који су потребни у вршењу унутрашње 

контроле; 
 
4) оствари увид у службене просторије које Војна полиција користи у свом раду; 
 
5) захтева атест и техничке и друге податке о техничким средствима која користи Војна 

полиција и захтева доказе о оспособљености припадника Војне полиције за употребу 

техничких и других средстава која користи у свом раду. 

 

У вршењу контроле, војнополицијски инспектор ПРИПАДНИК УНУТРАШЊЕ 

КОНТРОЛЕ не може се мешати у ток појединих акција Војне полиције или на други 

начин ометати рад или угрозити поверљивост војнополицијске акције. 

 



Документацију која има ознаку поверљивости војнополицијски инспектор, односно лице 

које он овласти може прегледати у присуству одговорног лица које је утврдило степен 

поверљивости документа, односно лица које је оно овластило. 

 

У обављању послова из става 1. овог члана, војнополицијски инспектор непосредно је 

одговоран министру одбране. 

 

Војнополицијски инспектор редовно извештава министра одбране о утврђеним налазима. 

 

У вршењу контроле рада Војне полиције, војнополицијски инспектор ПРИПАДНИК 

УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ предузима потребне радње, утврђује чињенично стање и 

прикупља доказе. 

 

Члан 69. 

 

Формацијским местима сматрају се формацијска места у Војсци Србије, као и радна места 

одређена одговарајућим актима о систематизацији радних места на која се постављају 

професионална војна лица распоређена ван Војске Србије. 

 

Чин и положајна група за формацијска места из става 1. овог члана одређују се према 

прописаним критеријумима за утврђивање формација, односно формацијских места у 

Војсци Србије. 

 

Официр, односно подофицир, по правилу, поставља се на формацијско место, свог или 

вишег чина, према врсти стручне спреме коју има и роду и служби којој припада. 

 

Официр, односно подофицир може се изузетно, без свог пристанка а по потреби службе, 

поставити на формацијско место непосредно нижег чина уз задржавање права свог чина и 

положаја. 

 

Официр, односно подофицир може се поставити на дужност у оквиру другог рода или 

службе само уз свој пристанак. 

 

Ако се неко формацијско место у оквиру служби не може попунити официром, односно 

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

заступника цивилно лице на служби у Војсци Србије које има одговарајуће образовање - 

ако је то формацијско место у Војсци Србије, односно државни службеник и намештеник - 

ако је то формацијско место ван Војске Србије. 

 

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. 

 



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. 

 

Сагласност за постављење или одређивање за заступника из става 6. ИЗ СТ. 6. И 7. овог 

члана даје начелник Генералштаба или старешина кога он овласти за формацијско место у 

Војсци Србије, односно министар одбране или лице које он овласти за формацијско место 

ван Војске Србије. 

 

Члан 72. 

 

Официр, односно подофицир може се у току службе премештати. 

 

Под премештајем подразумева се промена места службовања због постављења на нову 

дужност или због организацијских промена у размештају команди, јединица и установа 

Војске Србије. 

 

У току професионалне војне службе официр, односно подофицир може се премештати 

највише пет пута, не узимајући у обзир премештај због организацијских промена у 

размештају команди, јединица и установа Војске Србије.  

 

Изузетно официр, односно подофицир може се премештати и више од пет пута ако на то 

пристане. 

 

Професионално војно лице може бити по потреби службе привремено упућено у другу 

команду, јединицу или установу Војске Србије, ОДНОСНО У ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАН 

ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ради извршења одређених задатака.  

 

Привремено упућивање професионалног војног лица по потреби службе у другу команду, 

јединицу или установу Војске Србије ОДНОСНО У ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАН ИЛИ 

ПРАВНО ЛИЦЕ може трајати најдуже годину дана у току три године. 

 

 

Члан 72а 

 

Професионалном војном лицу министар одбране може одобрити рад у структурама 

међународне организације или регионалне иницијативе на основу конкурса, у складу са 

законом и међународним уговором закљученим са том међународном организацијом или 

регионалном иницијативом. 

 

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. 

 

Професионалном војном лицу може се одобрити рад из става 1. овог члана у непрекидном 

трајању до четири године. 

 

Професионално војно лице по престанку рада из ст. 1. и 2. овог члана, у року од две 

године не може бити ангажовано на раду у тој међународној организацији или 

регионалној иницијативи, осим у посебним случајевима које прописује министар одбране. 

 

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. 

 

За време рада из става 1. овог члана, професионално војно лице на служби је у Војсци 

Србије. 

 

Члан 90. 

 

Професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије припада плата, односно 

накнада плате по одредбама овог закона. 

 

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 СРЕДСТАВА 

ДРУГОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО ПРАВНОГ ЛИЦА. 

 

Професионалном војном лицу које је упућено на службу у дипломатско-конзуларно 

представништво у иностранство, плата, додаци, накнаде и друга примања утврђују се по 

прописима који се примењују на запослене у дипломатско-конзуларним 

представништвима у иностранству. 

 

Основни коефицијент плате према чину и дужности, односно задацима и пословима које 

обавља професионално војно лице упућено на службу у дипломатско-конзуларно 

представништво у иностранство прописује Влада, на предлог министра одбране. 

 

Професионалном војном лицу коме је министар одбране, НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ 

МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА, одобрио рад у иностранству или међународној 

организацији, односно регионалној иницијативи, припадају плата и друге накнаде из става 



2. овог члана, ако та права не остварује на основу билатералних уговора или уговора 

закључених са међународном организацијом или регионалном иницијативом. 

 

Члан 90а 

 

Професионални припадник Војске Србије може бити упућен на рад у иностранство на 

основу извршавања обавеза преузетих закљученим међународним уговором, уз његову 

сагласност. 
 
Лице из става 1. овог члана има право на увећање плате и друга новчана примања по 

основима и мерилима које прописује Влада, ако другачије није уређено међународним 

уговором. 

 

Поред права из става 2. овог члана, лице из става 1. овог члана за време трајања 

упућивања на рад у иностранство има право на накнаду плате у износу коју би остварио да 

је на служби у Војсци Србије у земљи, као и посебна права у складу са прописима којима 

је уређена служба у Војсци Србије, односно радни однос и пензијско и инвалидско 

осигурање, ако другачије није уређено међународним уговором. 

 

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 110. 

 

Официру, односно подофициру престаје служба у Војсци Србије: 

 

1) ако му престане држављанство Републике Србије; 
 
2) ако се на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене службе 

утврди да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије; 
 
3) ако неоправдано изостане са службе пет радних дана непрекидно или седам радних 

дана са прекидима у току 12 месеци; 
 
4) ако је два пута узастопно неповољно оцењен; 
 
5) ако изгуби чин или је извршном пресудом војног дисциплинског суда осуђен на 

дисциплинску казну губитак службе; 
 
6) на његов захтев; 



 
7) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који су од 

значаја за пријем;  
 
8) ако се после лечења од болести зависности поново утврди употреба психоактивних 

супстанци; 

 

9) по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и: 

 

(1) 53 године живота - подофицир и официр до чина потпуковника; 
 

 (2) 54 године живота - официр чина пуковника; 
 

 (3) 55 година живота - официр чина бригадног генерала; 
 

 (4) 56 година живота - официр чина генерал-мајора; 
 

 (5) 57 година живота - официр чина генерал-потпуковника; 
 

 (6) 58 година живота - официр чина генерала; 

 

10) његовом смрћу. 

 

Изузетно од одредбе става 1. тачка 9. овог члана, официру, односно подофициру уз његову 

сагласност може се продужити служба у Војсци Србије до две године, А ОФИЦИРУ 

САНИТЕТСКЕ СЛУЖБЕ И ОФИЦИРУ У ЗВАЊУ НАСТАВНИКА НА СЛУЖБИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ ОДБРАНЕ ДО ПЕТ ГОДИНА. 

 

Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на располагању 

проведе шест месеци ако је испунио услове за пензију или ако му се обезбеди запослење 

на неодређено време у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије, односно 

државног службеника или намештеника.  

 

Официру, односно подофициру престаје служба по потреби службе кад на располагању 

проведе шест месеци и ако није испунио услове за пензију, ако му се обезбеди право на 

једнократну новчану накнаду у висини од 24 месечне бруто-плате коју би остварио у 

последњем месецу пре престанка службе. 

 

Изузетно од члана 76. став 1. овог закона, официру односно подофициру у служби на 

неодређено време који је навршио најмање 50 година живота и провео непрекидних 20 

година ефективне службе у Војсци Србије у својству професионалног војног лица, може 

престати служба по потреби службе с правом на старосну пензију, без стављања на 

располагање, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове 

пензијског и инвалидског осигурања, испуњењем једног од следећих услова: 

 

1) ако је актом надлежног органа укинуто формацијско место или су промењени 

елементи формацијског места на којем је постављен, а нема другог одговарајућег 

формацијског места на које би могао бити постављен; 
 



2) ако је актом надлежног старешине у складу са законом разрешен од дужности, а нема 

другог одговарајућег формацијског места на које би могао бити постављен; 
 
3) ако му је извршном пресудом војног дисциплинског суда изречена казна из члана 152. 

став 2. тач. 2), 3) и 5) овог закона, а нема другог одговарајућег формацијског места на 

које би могао бити постављен; 
 
4) ако је решењем надлежне војнолекарске комисије утврђено да је неспособан за 

дужност коју обавља, а нема другог одговарајућег формацијског места на које би 

могао бити постављен у складу са преосталом способношћу за војну службу; 
 
5) ако по престанку разлога због којих је стављен у стање у служби на лечењу и 

боловању или због којих је удаљен од дужности нема другог одговарајућег 

формацијског места на које би могао бити постављен; 
 
6) ако је одлуком надлежног органа престала потреба за радом официра, односно 

подофицира распоређеног ван Војске Србије, а нема другог одговарајућег 

формацијског места на које би могао бити постављен. 

 

Професионална војна служба престаје и официру, односно подофициру који је упућен на 

приправнички стаж ако до истека приправничког стажа не положи приправнички испит уз 

обавезу да надокнади трошкове школовања, односно стипендирања, у складу са овим 

законом. 

 

 

Члан 119. 

 

Одредбе чл. 110. до 118. овог закона не примењују се за време ратног стања. 

 

Влада уређује престанак службе професионалног војног лица за време ратног стања, на 

предлог министра одбране. 

 

Члан 122. 

 

Пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије на одређено време врши се: 

 

1) кад се привремено повећа обим рада, али не дуже од 12 месеци; 
 
2) кад треба заменити привремено одсутно лице; 
 
3) ради обуке приправника док траје приправнички стаж; 
 
3а) РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ ВОЈНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И 

ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ. 
 
4) ради специјализације и стажирања здравственог радника до завршетка 

специјализације, односно стажирања утврђених програмом на основу закона. 

 



Цивилном лицу на служби у Војсци Србије примљеном у службу на одређено време 

престаје служба даном окончања посла, истеком одређеног рока или даном повратка 

привремено одсутног лица на чије радно место је цивилно лице на служби у Војсци 

Србије примљено у службу на одређено време.  

 

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. 

 

Члан 123. 

 

Војни службеници који имају средње образовање у трајању од четири године, односно 

високо образовање дужни су да положе посебан стручни испит пред испитном комисијом 

коју образује министар одбране. 

 

Посебан стручни испит састоји се од општег и посебног дела. 

 

Министар одбране, уз сагласност Владе, прописује програм, начин и поступак полагања 

посебног стручног испита, образац уверења о положеном посебном стручном испиту и 

износ накнаде за рад чланова комисије, ТРОШКОВЕ ПОНОВНОГ ПОЛАГАЊА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА, ЕВИДЕНЦИЈУ О ПОЛАГАЊУ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ 

ИСПИТА и уређује друга питања у вези са посебним стручним испитом. 

 

Обавезе полагања посебног стручног испита ослобођена су лица са положеним 

правосудним испитом, лица са положеним државним стручним испитом и лица са 

положеним стручним испитом за рад у другим органима ако програм тог испита одговара 

програму посебног стручног испита из става 3. овог члана, као и лица која су примљена у 

службу на одређено време. 

 

 

Члан 125. 

 

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

првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог 

професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда 

задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника 

Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања. 

 

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 134. 

 

На војне службенике и војне намештенике примењују се одредбе овог закона које се 

односе на професионална војна лица, и то: 

 

1) о обављању специфичне војне службе и службе под отежаним условима (члан 16); 
 
1а) о безбедносној провери (члан 39. тачка 8); 
 
2) о ношењу и употреби ватреног оружја (члан 47); 
 
3) о пријему страног одликовања и чланству у страном стручном удружењу или 

међународној организацији (члан 50); 
 
3а) о заступању (члан 71); 
 
4) о привременом упућивању по потреби службе у другу јединицу, односно установу 

Војске Србије, ОДНОСНО У ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАН ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ради 

извршења одређених задатака, осим за лице чији делокруг захтева да се послови 

радног места обављају ван седишта јединице, односно установе Војске Србије - 

теренски рад (члан 72. ст. 5. и 6); 
 
5) о раду у структурама међународне организације или регионалне иницијативе (члан 

72а); 
 
6) БРИСАНО - са 10/2015 
 
7) о удаљењу од дужности (чл. 77. и 78); 
 
7а) о плати (члан 81. став 1); 
 
7б) о посебним условима под којима се врши служба (члан 83. ст. 1. и 2); 
 
8) о стипендији за време школовања или усавршавања у иностранству и плати и другим 

примањима за време службе у иностранству (члан 80. и члан 90. ст. 2. и 3) (ЧЛАН 80, 

ЧЛАН 90. СТ. 2. И 3. И 5. И ЧЛАН 90А); 
 
9) о накнади путних и других трошкова (чл. 92. и 93); 
 
10) о радном времену, одморима и одсуствима (чл. 96. до 107. и члан 109); 

 

11) о престанку службе у Војсци Србије по захтеву (члан 110. став 1. тачка 6); 
 
12) о заштитним мерама (чл. 179. до 184). 

 

Члан 145. 

 

Припадник Војске Србије је дисциплински одговоран за повреде дужности из службе, 

КАО И ЗА СВАКО ПОСТУПАЊЕ ВАН СЛУЖБЕ КОЈЕ ЈЕ НЕСПОЈИВО СА 

ДУЖНОСТИМА ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ.  

 



Повреде дужности из службе могу бити лакше - дисциплинске грешке и теже - 

дисциплински преступи.  

 

Члан 149. 

 

Дисциплински преступи су: 
 
1) одбијање извршења наређења, односно налога претпостављеног, изузев наређења, 

односно налога чијим би се извршењем учинило кривично дело; 
 
2) неизвршавање или несавесно извршавање наређења, одлуке или налога 

претпостављеног; 
 
3) самовољно напуштање команде, јединице или установе; 
 
4) насилничко, увредљиво или недолично понашање или изазивање нереда, свађе или 

туче у служби; 
 
5) поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с обзиром на пол, верско 

убеђење или националну припадност или кршење права која им по закону припадају; 
 
6) уживање опојних дрога или неовлашћено држање супстанци или препарата који су 

проглашени за опојне дроге;  
 
7) навођење другога на уживање опојне дроге или давање другоме опојне дроге да је 

ужива он или треће лице или омогућавање другоме да ужива опојну дрогу; 
 
8) повреда стражарске, патролне или друге сличне службе; 
 
9) неоправдан изостанак с дужности или из службе најмање два радна дана узастопно 

или три радна дана са прекидима у периоду од 12 месеци; 
 
10) злоупотреба права из службе;  
 
11) незаконито располагање средствима;  
 
12) злоупотреба службеног положаја или прекорачење службеног овлашћења; 
 
13) незаконит рад или пропуштање радњи на које је лице у служби овлашћено ради 

спречавања незаконитости или штете;  
 
14) немаран однос према повереној имовини и присвајање или наношење штете војној 

или другој имовини у вези са обављањем службе; 

 

15) повреда тајности података или несавесно чување службених списа или података; 
 
16) подношење лажног извештаја;  
 
17) давање нетачних података или докумената који су од утицаја на пријем у службу или 

напредовање; 
 
18) фалсификовање, прикривање или противправно уништење службене исправе, књиге 

или списа или употреба фалсификоване исправе; 
 



19) непредузимање прописаних мера за чување живота и здравља људи и исправности 

објеката и технике; 
 
20) рад уз накнаду или награду ван јединице, односно установе или самостално 

обављање професионалне делатности противно условима одређеним законом; 
 
21) БРИСАНО - са 10/2015 
 
22) БРИСАНО - са 10/2015 
 
23) БРИСАНО - са 10/2015 
 
24) примање поклона у вези с вршењем послова мимо одредаба закона, примање услуге 

или користи за себе или друго лице или коришћење службе ради утицања на 

остваривање сопствених права или права лица повезаних с припадником Војске 

Србије; 
 
25) непријављивање интереса који припадник Војске Србије или с њиме повезано лице 

може имати у вези са одлуком државног органа у чијем доношењу учествује; 
 
26) повреда начела непристрасности или политичке неутралности или из 

ражавање и заступање политичких уверења у служби;  
 
27) штрајковање или учествовање у противправном синдикалном организовању, односно 

у противправним синдикалним активностима; 
 
28) непоступање по захтеву војног дисциплинског тужиоца или војног дисциплинског 

суда; 
 
28а) непоступање по налогу инспектора Инспектората одбране односно лица која су 

актом надлежног старешине овлашћена за послове инспекцијског надзора; 
 
29) прикривање или непријављивање теже повреде дужности из службе, односно из 

радног односа; 
 
30) БРИСАНО - са 10/2015 
 
31) БРИСАНО - са 10/2015 
 
32) свако друго поступање припадника Војске Србије у служби И ВАН СЛУЖБЕ које је 

противно прописима и кодексу части припадника Војске Србије, а којим се наноси 

штета угледу припадника Војске Србије. 
 
 

 


