
НАЦРТ 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ОДБРАНИ 

 

 

Члан 1. 

 

У Закону о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09-др.закон, 104/09-др. 

закон и 10/15) у члану 9. став 2. тачка 7) иза речи: „за одбрану” додају се речи: „на 

седници надлежног одбора;” 
 
 

Члан 2. 

 

У члану 14. став 2. после тачке 25) додаје се тачка 25а), оја гласи: 

„25а) уређивање начина, поступка, рационализације и унапређења саобраћаја и 

транспорта људи и средстава у систему одбране;” 

 

Тач. 35) и 39) мењају се и гласе: 

„35) доношење аката о организацији Министарства одбране и Војске Србије; 

39) уређивање начина и поступка израде предлога средњорочног и финансијског 

плана у Министарству одбране и Војсци Србије;” 
 
 

Члан 3. 

 

 У члану 15. став 2. тачка 5) реч: „аката” замењује се речју: „предлога”. 
 
 

Члан 4. 

 

У члану 16. став 1. тачка 9) после речи: „о заштити животне средине” додају се 

речи: „и заштити од пожара и експлозије”. 
 
 

Члан 5. 

 

 У члану 44. став 1. брише се. 
 
 

Члан 6. 

 

У члану 45. став 1. речи: „Војске Србије” замењују се речима: „у Министарству 

одбране и Војсци Србије”, а после тачке 11) додаје тачка 11а), која гласи: 

„11а) физичко-техничког обезбеђења објеката у којима се не складишти наоружање 

и војна опрема;”. 



 

У ставу 3. тачка 2) после речи: „објеката инфраструктуре” додају се речи: „и 

физичко – техничког обезбеђења”, а реч: „судски” замењује се речју: „одговарајући”. 
 
 

Члан 7. 

 

У члану 81. став 7. после речи: „подлежу безбедносној провери” додају се речи: „и 

издаје им се одговарајући сертификат у складу са законом којим се уређује заштита тајних 

података.” 
 
 

Члан 8. 

 

Члан 102. мења се и гласи: 

„Члан 102. 

 

Тајни подаци који се односе на систем одбране означени као подаци од интереса за 

националну безбедност Републике Србије, као и тајни подаци настали у раду команди, 

јединица и установа Војске Србије, чијим би неовлашћеним откривањем настала штета, 

штите се у складу са законом и не могу се учинити доступним јавности.  

 

Тајним подацима значајним за систем одбране сматрају се: 

1) документа која садрже писане, штампане, цртане, снимљене и сличне материјале с 

подацима значајним за систем одбране чијим би откривањем неовлашћеним лицима могла 

настати штета по интересе одбране и безбедности земље; 

2) подаци о плановима употребе Војске Србије, ратној организацији и формацији 

команди, јединица и установа Војске Србије, подаци о борбеним и другим материјалним 

средствима, односно врстама покретних ствари намењених потребама одбране чијим би 

откривањем неовлашћеним лицима могла настати штета по оперативну и функционалну 

способност Војске Србије; 

3) подаци о патентима значајним за одбрану земље и средствима и уређајима 

намењеним одбрани, који су у процесу усвајања и испитивања; 

4) подаци о објектима, односно о свим врстама грађевинских објеката и других 

надземних и подземних градњи, као и другим вештачким или природним објектима 

значајним за одбрану земље; 

5) подаци о мерама и радњама – одлуке, наређења, саопштења, задаци, предузете 

радње и поступци у области одбране земље. 

 

Влада ће на предлог Министарства одбране ближе уредити податаке значајне за 

систем одбране који се морају чувати и штити у складу са законом, као и послове од 

посебног значаја за систем одбране које у државним органима, предузећима и другим 

правним лицима треба штитити применом посебних мера безбедности и критеријуме за 

попуну радних места на којима се ти задаци и послови обављају.” 
 
 

Члан 9. 

 



 У члану 107а став 1. реч: „посебна” брише се. 
 
 

Члан 10. 

 

У члану 108. став 1. речи: „професионална војна лица, која су распоређена” 

замењују се речима: „професионални припадници Војске Србије, који су распоређени”. 
 
 

Члан 11. 

 

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

116/07, 88/09-др.закон, 104/09-др. закон и 10/15) ускладиће се са одредбама овог закона у 

року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу. 
 
 

Члан 12. 

 

Пропис из члана 9. став 3. овог закона донеће се у року од 90 дана од дана његовог 

ступања на снагу. 
 
 

Члан 13. 

 

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

Републике Србије”. 

 


