
У пе ри о ду об у ста ве слу же ња вој ног ро ка ус по ста вљен је 
си стем до бро вољ ног слу же ња вој ног ро ка ко ји пре ма по чет ним

по ка за те љи ма да је од лич не ре зул та те. Сви оста ли еле мен ти 
си сте ма вој не оба ве зе (уво ђе ње у вој ну еви ден ци је, 

ле кар ски и дру ги пре гле ди и пси хо ло шка ис пи ти ва ња, 
ре гру то ва ње, оба ве зе у ре зер вном са ста ву) на ста вља ју 

да функ ци о ни шу у скла ду са за ко ном, јер са мо на тај на чин 
мо же се обез бе ди ти нео п хо дан људ ски по тен ци јал за од бра ну зе мље.
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РЕЗЕРВНИ САСТАВ 
– ДЕО ВОЈНЕ СИЛЕ

Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је 23. ју на 2011. го ди -
не Уред бу о слу жби у ак тив ној ре зер ви („Слу жбе ни гла -
сник РС“, бр. 47/2011), ко јом се про пи су ју оп шти усло ви за
слу жбу у ак тив ној ре зер ви, при јем у ак тив ну ре зер ву и пра -
ва и оба ве зе ли ца у ак тив ној ре зер ви и на тај на чин за о кру -
жен је нор ма тив но-прав ни оквир за при ме ну кон цеп та ак -
тив не ре зер ве.

С об зи ром на то да је про фе си о на ли за ци ја Вој ске Ср -
би је у бит ним сег мен ти ма за вр ше на, да су де фи ни са ни
но ви зах те ви и кри те ри ју ми за обез бе ђе ње по пу не мир -
но доп ске и рат не вој ске, те да су усво је на но ва за кон ска
и под за кон ска ре ше ња ко ја се раз ли ку ју од прет ход них,
по треб но је из у чи ти и об ја сни ти нор ма тив но прав но уре -
ђе ње си сте ма вој не оба ве зе и ука за ти на на чин и по сту -
пак ре а ли за ци је по сло ва и за да та ка с ци љем обез бе ђе ња
кван ти та тив не и ква ли та тив не по пу не Вој ске Ср би је и
дру гих сна га од бра не ра ди из вр ша ва ња до де ље них ми си -
ја и за да та ка.

Че сто се у јав но сти из но си ми шље ње да је про фе си о -
на ли за ци јом Вој ске Ср би је уки ну та вој на оба ве за, што под -
ра зу ме ва и оба ве зе у ре зер вном са ста ву и да си стем вој не
оба ве зе не тре ба ни да по сто ји. Ова кве при ступ је не у те -
ме љен и по гре шан. Да на 15. де цем бра 2010. го ди не На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је до не ла је, на пред лог Вла -
де, Од лу ку о об у ста ви оба ве зе слу же ња вој ног ро ка. Овом
од лу ком об у ста вље но је са мо слу же ње вој ног ро ка, с мо -
гућ но шћу по нов не ус по ста ве у скла ду са за ко ном, од но сно
с про це ном ње го ве нео п ход но сти. У пе ри о ду об у ста ве слу -
же ња вој ног ро ка ус по ста вљен је си стем до бро вољ ног слу -
же ња вој ног ро ка ко ји пре ма по чет ним по ка за те љи ма да је
од лич не ре зул та те. Сви оста ли еле мен ти си сте ма вој не
оба ве зе (уво ђе ње у вој ну еви ден ци је, ле кар ски и дру ги пре -
гле ди и пси хо ло шка ис пи ти ва ња, ре гру то ва ње, оба ве зе у
ре зер вном са ста ву) на ста вља ју да функ ци о ни шу у скла ду
са за ко ном јер са мо на тај на чин мо же се обез бе ди ти нео п -
хо дан људ ски по тен ци јал за од бра ну зе мље.

Људ ски ре сур си у си сте му од бра не об у хва та ју де мо -
граф ски по тен ци јал Ре пу бли ке Ср би је ко ји је спо со бан и
об у чен за вој но ан га жо ва ње и ан га жо ва ње у дру гим сна га -
ма од бра не. Под пој мом дру ге сна ге од бра не под ра зу ме ва -
ју се све ор га ни зо ва не струк ту ре су бје ка та си сте ма од бра -
не (др жав ни ор га ни, ор га ни др жав не упра ве, ор га ни ауто -
ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, при вред -
на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци од зна ча ја
за од бра ну). У окви ру људ ских ре сур са зна чај но ме сто за у -
зи ма ре зер вни са став.

Пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и функ ци о ни са ње ре зер -
вног са ста ва мо ра за до во љи ти зах те ве по ме ри по тре ба са -

вре ме но ор га ни зо ва не вој ске и дру штва за од бра ну зе мље.
Зах те ви, ко је ре зер вни са став тре ба да ис пу ни, на ла зе се у
струк тур ним и функ ци о нал ним свој стви ма Вој ске Ср би је и
дру гих сна га од бра не у но во на ста лим усло ви ма и окру же -
њу, ко ји про из и ла зе из ста ња у др жа ви, но вих ме ђу на род -
них од но са и по ло жа ја на ше зе мље у њи ма. Ком па ра тив -
ном ана ли зом струк тур них и функ ци о нал них про ме на ору -
жа них сна га зе ма ља у окру же њу и тран зи ци ји, као и ана ли -
зом ак ту ел них зах те ва и по тре ба Вој ске Ср би је и дру гих
сна га од бра не, ра ди из вр ше ња до де ље них ми си ја и за да та -
ка, усво јен је кон цеп ту ал ни мо дел ак тив не и па сив не ре -
зер ве у си сте му вој не оба ве зе ко ји тре ба да си гур но и ефи -
ка сно обез бе ди мир но доп ску и рат ну по пу ну Вој ске Ср би је
и по пу ну дру гих сна га од бра не.

Те жња Ре пу бли ке Ср би је да има во де ћу уло гу
у ства ра њу и одр жа ва њу ми ра, ста бил но сти и на -
прет ка у ре ги о ну зах те ва и са вре ме ну, мо дер но
опре мље ну и вр хун ски оспо со бље ну Вој ску. Опре -
ма ње Вој ске Ср би је мо дер ним на о ру жа њем и вој -
ном опре мом и уво ђе ње са вре ме них так ти ка, тех -
ни ка и про це ду ра, по ди же и усло жа ва зах те ве за
об у че но шћу свих при пад ни ка Вој ске укљу чу ју ћи и
при пад ни ке ре зер вног са ста ва. 
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ИСТО РИЈ СКА 
ПА РА ЛЕ ЛА

Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка укљу чу ју ћи бал кан ске
ра то ве и Пр ви свет ски рат, у Ср би ји је пре ма узо ру на нај -
мо дер ни је вој ске Евро пе, пре све га на Не мач ку и Фран цу -
ску, уве ден и раз ви јан ме шо ви ти си стем вој ске – ста ја ћа
(ре гу лар на) вој ска и на род на вој ска.

На род ну вој ску је по ред оста лих осо би на ка рак те ри -
са ла и ма сов ност јер је при ме њен си стем оп ште вој не оба -
ве зе. На род на вој ска би ла је јеф ти ни ја од дру гих об ли ка
ор га ни зо ва ња вој не си ле и на тај на чин при ла го ђе на фи -
нан сиј ским мо гућ но сти ма та да шње др жа ве. Обу ка је пре -
те жно би ла пра зни ци ма и не де љом.

Ста ја ћа вој ска се у од ре ђе ним пе ри о ди ма и сма њи ва -
ла, ка ко би се обез бе ди ли усло ви за обу ку што ве ћег бро ја
ре зер вних вој ни ка. Број об у че них ре зер ви ста био је је дан
од по ка за те ља мо ћи рат не вој ске. Упо ре до са ор га ни за циј -
ским про ме на ма, Вој ска Кра ље ви не Ср би је мо дер ни зо ва ла
је на о ру жа ње и опре му, уз про бле ме и те шко ће ко је је
усло вља вао еко ном ски по тен ци јал Кра ље ви не Ср би је.

За хва љу ју ћи, сем оста лог, мно го људ ној на род ној вој -
сци, ко ја је по ста ла ре спек тив на сна га Ср би ја је, уз Тур ску,
кра јем 19. ве ка ва жи ла за нај ја чу вој ну си лу на Бал ка ну.

На род на вој ска са сто ја ла се из пр вог, дру гог и тре ћег
по зи ва и по след ње од бра не. Пр ви по зив са чи ња ва ли су нај -
мла ђи и нај спрем ни ји ре зер ви сти и они су рас по ре ђи ва ни у
рат не је ди ни це ко је су би ле на ме ње не за ра то ва ње у пр вој
бор бе ној ли ни ји. По чет ком 20. ве ка Ср би ја је би ла ор га ни -
зо ва на у пет ди ви зиј ских обла сти (Мо рав ска, Дрин ска, Ду -
нав ска, Ти моч ка и Шу ма диј ска). Сва ка ди ви зиј ска област
де ли ла се на три пу ков ске окру жне ко ман де, а пу ков ска
окру жна ко ман да на че ти ри ба та љон ска сре за. 

Мо би ли за ци јом су по пу ња ва не већ по сто је ће мир но -
доп ске је ди ни це до рат не фор ма ци је и фор ми ра не но ве је -
ди ни це и уста но ве пре ма прет ход но утвр ђе ном мо би ли за -
циј ском и рат ном пла ну. Вој ним об ве зни ци ма је уна пред
од ре ђи ван рат ни рас по ред.

Мо би ли за ци ја на род не вој ске пред бал кан ске ра то ве и
Пр ви свет ски рат из вр ше на је у пот пу но сти и то у сто про -
цент ном од зи ву ре зер вног са ста ва. У то ку рат них деј ста ва, а
ра ди по пу не рат них је ди ни ца пр вог по зи ва ко је су има ле ве -
ли ке гу бит ке, вр ше на је мо би ли за ци ја дру гог и тре ћег по зи ва. 

Век ка снијe, кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка, раз -
вој ме ђу на род них од но са, фи зи о но ми ја са вре ме них
ра то ва и су ко ба, тех нич ко-тех но ло шки раз вој на о -
ру жа ња и вој не опре ме, из ме ње не уну тра шње и
спољ не окол но сти, те фи нан сиј ски из да ци за одр жа -
ва ње вој не си ле ути ца ли су на то да је ве ћи број раз -
ви је них и сред ње раз ви је них зе ма ља код по пу не
мир но доп ске вој ске пре шао са оп ште вој не оба ве зе
на си стем про фе си о нал не вој ске. Та кво опре де ље -
ње раз во ја си сте ма од бра не и Вој ске Ср би је усво ји -
ла је и Ре пу бли ка Ср би ја.

Пре ла ском на пот пу но про фе си о нал ну Вој ску, Ре пу бли -
ка Ср би ја до би ла је број но ма њу али тех нич ки бо ље опре -
мље ну, ефи ка сни ју, са вре ме но ор га ни зо ва ну, мо ду лар ну,
ела стич ну, оспо со бље ну за из вр ша ва ње ми си ја и за да та ка,
ин тер о пе ра бил ну и фи нан сиј ски одр жи ву ору жа ну си лу.

Раз вој рат не тех ни ке и на о ру жа ња и њи хов ути цај на
фи зи о но ми ју и на чин во ђе ња ра та ни је ума њио зна чај чо -
ве ка као фак то ра ору жа не бор бе, јер са вре ме ном тех ни -
ком и на о ру жа њем успе шно мо гу да ру ку ју са мо вр хун ски
оспо со бље ни љу ди. Са да шње и ар ми је бу дућ но сти су ар -
ми је ви со ке тех ни ке, тех но ло ги је и спе ци ја ли ста. У скла ду
са тим, пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, из бор и оспо со бља ва ње
љу ди за уче шће у од бра ни, од но сно упра вља ње људ ским
ре сур си ма с ци љем аде кват не по пу не мир но доп ских и рат -
них је ди ни ца и обез бе ђе ња усло ва за из вр ша ва ње на мен -
ских за да та ка рат ним је ди ни ца ма и дру гим сна га ма од бра -
не пред ста вља јед но од нај ва жни јих пи та ња у раз во ју си -
сте ма од бра не у це ли ни.

Вој ска Ср би је је ор га ни зо ва на ору жа на сна га ко ја бра -
ни зе мљу од ору жа ног угро жа ва ња спо ља и из вр ша ва дру -
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ге ми си је и за дат ке, у скла ду са Уста вом, за ко ном и прин -
ци пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли шу упо тре бу си ле. 

Функ ци о нал ну ор га ни за ци ју Вој ске Ср би је чи не Ге не -
рал штаб Вој ске Ср би је и мир но доп ске и рат не ко ман де, је -
ди ни це и уста но ве.

Вој ска Ср би је струк тур но се де ли на ро до ве и слу жбе,
ро до ви и слу жбе на вр сте, а вр сте на спе ци јал но сти.

На че ло тро ком по нент но сти са ста ва под ра зу ме ва да
се Вој ска Ср би је по пу ња ва про фе си о нал ним при пад ни ци -
ма, ак тив ном ре зер вом и па сив ном ре зер вом, а на че ло тро -
ком по нент но сти на ме не под ра зу ме ва ор га ни зо ва ње Вој ске
Ср би је у: сна ге за ре а го ва ње, глав не од брам бе не сна ге и
сна ге оја ча ња.

Вој ска Ср би је са сто ји се од стал ног и ре зер вног са ста -
ва. Стал ни са став Вој ске Ср би је чи не про фе си о нал ни при -
пад ни ци Вој ске Ср би је и вој ни ци на до бро вољ ном слу же њу
вој ног ро ка.

Ре зер вни са став Вој ске Ср би је де ли се на ак тив ну ре -
зер ву и на па сив ну ре зер ву.

При пад ни ци ак тив не и па сив не ре зер ве су офи ци ри,
под о фи ци ри и вој ни ци у ре зер ви ко ји ма се по пу ња ва ју са -
ста ви Вој ске Ср би је, Ми ни стар ства од бра не и дру гих сна га
од бра не, ра ди обез бе ђе ња по треб них ка па ци те та за из вр -
ша ва ње по сло ва и за да та ка.

СИ СТЕ М 
ВОЈ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је га ран ту ју се и не по сред но
при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при -
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме -
ђу на род ним уго во ри ма. Са мо у два Уста вом утвр ђе на слу -

ча ја да та је мо гућ ност да се про пи шу ме ре од сту па ња од
Уста вом за јем че них људ ских пра ва. Од сту па ње је мо гу ће
уве сти са мо у слу ча ју про гла ше ња ван ред ног или рат ног
ста ња. Устав утвр ђу је да се рад или слу жба ли ца на вој ној
слу жби као и рад или слу жба за вре ме рат ног или ван ред -
ног ста ња, у скла ду са ме ра ма про пи са ним при ли ком про -
гла ше ња рат ног или ван ред ног ста ња, не сма тра ју при нуд -
ним ра дом. 

За кон о од бра ни у чла ну 47. де фи ни ше да су пра во и
ду жно сти гра ђа на у од бра ни зе мље да „из вр ша ва ју вој ну,
рад ну и ма те ри јал ну оба ве зу и уче ству ју у ци вил ној за шти -
ти, у скла ду са за ко ном, од лу ка ма над ле жних ор га на и пла -
но ви ма од бра не“. 

Вој на оба ве за је пра во и ду жност гра ђа на да се при -
пре ма ју и оспо со бља ва ју за уче шће у од бра ни. Вој ну оба ве -
зу у ми ру, ван ред ном или рат ном ста њу има ју сви гра ђа ни,
ко ји се при пре ма ју и оспо со бља ва ју за из вр ша ва ње вој них
ду жно сти и дру гих за да та ка од бра не у скла ду са за ко ном. 

Си стем вој не оба ве зе са аспек та оп ште те о ри је си сте -
ма мо же се по сма тра ти као скуп ме ђу соб но по ве за них еле -
ме на та ко ји са чи ња ва ју функ ци о нал ну це ли ну у сми слу ре -
а ли за ци је мир но доп ске и рат не по пу не Вој ске Ср би је и дру -
гих сна га од бра не као сло же них функ ци ја, у окру же њу ко је
фор ми ра си стем од бра не зе мље. Си стем вој не оба ве зе, у
сми слу основ не на ме не и функ ци је си сте ма, мо же се по де -
ли ти на сле де ће под си сте ме: (1) ре грут на оба ве за, (2) до -
бро вољ но слу жењe вој ног ро ка, (3) оба ве зе у ре зер вном са -
ста ву.

Усло ви у ко ји ма се ор га ни зу је и функ ци о ни ше си стем
вој не оба ве зе мо гу би ти ста бил ни и оте жа ни. Ста бил ни
усло ви под ра зу ме ва ју да вој ни об ве зни ци у скла ду са ва же -
ћим за кон ским и под за кон ским про пи си ма уред но из вр ша -
ва ју про пи са не оба ве зе у ста бил ном окру же њу. 

Оте жа ни усло ви под ра зу ме ва ју од сту па ња и по ре ме -
ћа је у си сте му, као што су: не до во љан број и ква ли тет ре -
грут ног кон тин ген та и вој них об ве зни ка у ре зер вном са -
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ста ву; из бе га ва ње и од би ја ње из вр ше ња вој не оба ве зе де -
ла вој них об ве зни ка; нео р га ни зо ва ност и не до ста так дру -
штве не по др шке за ре а ли за ци ју пред ви ђе них оба ве за; не -
до ста так ма те ри јал них или нов ча них сред ста ва за из вр ше -
ње оба ве за и дру го.

С об зи ром на то да се од бра на Ре пу бли ке Ср би је спро -
во ди је дин стве ним си сте мом ор га ни зо ва ња при пре ма гра -
ђа на, др жав них ор га на, ор га на ауто ном них по кра ји на, ор га -
на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, при вред них дру шта ва,
дру гих прав них ли ца и пред у зет ни ка за из вр ша ва ње за да -
та ка од бра не, ра да и упо тре бе Вој ске Ср би је и дру гих сна -
га од бра не, а да се оства ру је ан га жо ва њем рас по ло жи вих
људ ских и ма те ри јал них ре сур са, спро во ђе ње вој не оба ве -
зе ускла ђу је се са дру гим пра ви ма и ду жно сти ма у обла сти
од бра не ка ко би се из бе гло пре пли та ње над ле жно сти, по -
сло ва и за да та ка и на тај на чин угро жа вао си стем у це ли ни. 

Ми ни стар ство од бра не ускла ђу је спро во ђе ње вој не
оба ве зе са оства ри ва њем дру гих пра ва и ду жно сти у обла -
сти од бра не и во ди је дин стве ну еви ден ци ју вој них об ве -
зни ка. Је дин стве на еви ден ци ја вој них об ве зни ка под ра зу -
ме ва је дин стве ну ба зу по да та ка о це ло куп ном рас по ло жи -
вом људ ству ко је под ле же вој ној оба ве зи, софт вер у ко ји
се пре у зи ма ју по да ци ко је во де овла шће не слу жбе и дру ги
ор га ни др жав не упра ве ко ји се ба ве при ку пља њем и еви -
ден ти ра њем по да та ка о ли ци ма, ауто мат ски при ступ, ко -
ри шће ње и об ра ду по да та ка. По да ци о вој ним об ве зни ци -
ма мо ра ју би ти за шти ће ни у скла ду са чла ном 42. Уста ва
Ре пу бли ке Ср би је и про пи си ма ко ји обез бе ђу ју за шти ту по -
да та ка о лич но сти а њи хо ва упо тре ба ван по тре ба вој не
оба ве зе је за бра ње на и ка жњи ва. 

Има ју ћи у ви ду да се вој ном оба ве зом су штин ски обез -
бе ђу је по тре бан и нео п хо дан људ ски ре сурс за од бра ну зе -
мље, нео п ход но је да се у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но -
сти ма у пот пу но сти де ми сти фи ку је и учи ни ра зу мљи вом,
пре ци зном и кон крет ном.

РЕ ЗЕР ВНИ СА СТАВ
За кон о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи у чла ну

48. про пи су је да ре зер вни са став об у хва та:
1. ре зер вни са став Вој ске Ср би је;
2. ре зер вни са став ци вил не за шти те и дру гих сна га од -

бра не;
3. не рас по ре ђе не вој не об ве зни ке.
Оба ве зи слу же ња у ре зер вном са ста ву под ле жу вој ни

об ве зни ци:
1. ко ји су од слу жи ли вој ни рок;
2. ко ји су, по од ред ба ма овог за ко на, ре гу ли са ли оба -

ве зу слу же ња вој ног ро ка на дру ги на чин (ако су оце ње ни
спо соб ним за вој ну слу жбу);

3. же не вој ни об ве зни ци ко је се во де у еви ден ци ји.

На кон об у ста ве оба ве зе слу же ња вој ног ро ка гра ђа ни
му шког по ла у Ре пу бли ци Ср би ји има ју оба ве зу уво ђе ња у
вој ну еви ден ци ју у го ди ни ка да на вр ша ва ју 18 го ди на жи -
во та. У пе ри о ду од 18 го ди на до 30 го ди на жи во та они се
не по зи ва ју и не ан га жу ју осим у слу ча ју по нов ног уво ђе ња
оба ве зе слу же ња вој ног ро ка и ако се ја ве за до бро вољ но
слу же ње вој ног ро ка. У тим слу ча је ви ма при ме њу ју се од -
ред бе За ко на о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи ко је
се од но се на ре гру то ва ње и оба ве зу слу же ња вој ног ро ка,
као и на мо гућ ност за ме не слу же ња вој ног ро ка ци вил ном
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слу жбом при ме ном устав ног пра ва на при го вор са ве сти.
Док тра је пе ри од до бро вољ ног слу же ња вој ног ро ка не
пред ви ђа се и не омо гу ћа ва ци вил на слу жба јер је она ал -
тер на тив на мо гућ ност оба ве зи слу же ња вој ног ро ка а не
пра ва на до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка.

Вој ни об ве зни ци ко ји су уве де ни у вој ну еви ден ци ју, у
30 го ди на жи во та пре во де се у ре зер вни са став у скла ду са
за ко ном. На из глед дуг пе ри од (од 18 до 30 го ди не жи во та)
ка да се вој ни об ве зни ци не ан га жу ју отво рио је про стор за
по ле ми ку да за тим не ма по тре бе и да вој не об ве зни ке на -
кон уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју тре ба од мах пре ве сти у ре -
зер вни са став. Ова кво ре ше ње би ло би по гре шно јер би
по нов ним уво ђе њем оба ве зе слу же ња вој ног ро ка, што је
за ко ном пред ви ђе на мо гућ ност у слу ча ју ука за не по тре бе,
ге не ра ци ја ма мла дих љу ди би ло ус кра ће но пра во али и про -
пи са на ду жност у ин те ре су др жа ве да од слу же вој ни рок и
на тај на чин се оспо со бе за од бра ну зе мље. Пре во ђе њем у
ре зер вни са став спре ча ва се по нов но ре гру то ва ње и оба -
ве за слу же ња вој ног ро ка а то би би ло про тив но ин те ре си -
ма си сте ма од бра не.

Ре зер вни са став об у хва та це ло ку пан рас по ло -
жи ви по тен ци јал ли ца др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је
ко ја су ре гу ли са ла оба ве зу слу же ња вој ног ро ка или
су ту оба ве зу ре гу ли са ла на дру ги на чин, а ко ји су
спо соб ни за слу жбу у ре зер вном са ста ву. Са свим
пре ци зно оба ве зи слу же ња у ре зер вном са ста ву под -
ле жу и гра ђа ни–вој ни об ве зни ци ко ји ни су би ли у
оба ве зи и ни су слу жи ли вој ни рок у скла ду са Од лу -
ком На род не скуп шти не о об у ста ви слу же ња вој ног
ро ка, као и же не ко је су до бро вољ но слу жи ле вој ни
рок, же не про фе си о нал на вој на ли ца ко ји ма је пре -
ста ла про фе си о нал на слу жба и же не ко је су уве де не
у вој ну еви ден ци ју. 

Вој ни об ве зни ци у ре зер вном са ста ву су ре зер вни
офи ци ри, ре зер вни под о фи ци ри и вој ни ци у ре зер ви.

Сви они су рас по ре ђе ни у рат не ко ман де, је ди ни це и
уста но ве Вој ске Ср би је, вој не је ди ни це, вој не уста но ве и
ор га ни за ци о не це ли не Ми ни стар ства од бра не, у са ста ве
ци вил не за шти те, у са ста ве дру гих сна га од бра не или су не -
рас по ре ђе ни. Вој ни об ве зни ци ко ји су од слу жи ли вој ни рок
са оруж јем рас по ре ђу ју се у ре зер вни са став Вој ске Ср би је
и пре ма по тре би у оста ле сна ге од бра не. Вој ни об ве зни ци
ко ји су уло жи ли при го вор са ве сти и из вр ши ли ци вил ну слу -
жбу рас по ре ђу ју се у на че лу у са ста ве ци вил не за шти те, али
се мо гу рас по ре ђи ва ти и у све оста ле су бјек те си сте ма од -
бра не из у зев Вој ске Ср би је, за ви сно од по тре ба, зна ња и
спо соб но сти за из вр ша ва ње по сло ва и за да та ка.

Рас по ре ђи ва ње вој них об ве зни ка вр ши се по сле де -
ћем ре до сле ду пр вен ства:

1. ко ман де, је ди ни це и уста но ве Вој ске Ср би је;
2. вој не је ди ни це и вој не уста но ве Ми ни старствa од -

бра не;
3. по ли ци ја;

4. је ди ни це и ор га ни ци вил не за шти те;
5. је ди ни це осма тра ња, оба ве шта ва ња и уз бу њи ва ња;
6. др жав ни ор га ни, ор га ни др жав не упра ве, ор га ни

ауто ном них по кра ји на и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, при -
вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји
про из во де пред ме те, од но сно пру жа ју услу ге од по себ ног
зна ча ја за од бра ну зе мље.

Оба ве зе ли ца у ре зер вном са ста ву на ста ле су од да на
от пу шта ња са слу же ња вој ног ро ка или ци вил не слу жбе,
од да на ка да је оба ве за слу же ња вој ног ро ка ре гу ли са на на
дру ги на чин, од да на пре стан ка про фе си о нал не вој не слу -
жбе, од да на пре во ђе ња у ре зер вни са став и тра ју до кра ја
ка лен дар ске го ди не у ко јој вој ни об ве зник (му шка рац) на -
вр ша ва 60 го ди на жи во та.

Оба ве зе у ре зер вном са ста ву за же не ко је под ле жу
оба ве зи на ста ју по чет ком ка лен дар ске го ди не у ко јој на вр -
ша ва ју 19 го ди на и тра ју до кра ја ка лен дар ске го ди не у ко -
јој на вр ша ва ју 50 го ди на жи во та.

Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду са чла ном 49. За ко на
о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи, мо же про ду жи ти
тра ја ње оба ве зе ли ци ма у ре зер вном са ста ву са мо за ре -
зер вне под о фи ци ре и ре зер вне офи ци ре и на кон на вр ше -
них про пи са них го ди на жи во та. Да то пра во је нео п ход но за
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слу ча је ве ка да ко ман де, је ди ни це и уста но ве Вој ске Ср би је
и вој не је ди ни це и вој не уста но ве Ми ни стар ства од бра не
не бу ду по пу ње не овим ли ци ма због гу би та ка и не до стат ка
ка дра, а што би угро зи ло опе ра тив ну и функ ци о нал ну спо -
соб ност је ди ни ца.

У скла ду са За ко ном о по ли ци ји, Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва мо же обра зо ва ти по моћ ну по -
ли ци ју за из вр ша ва ње по ли циј ских за да та ка у слу -
ча је ви ма ка да тре ба на док на ди ти ан га жо ва ње ве ли -
ког бро ја по ли циј ских слу жбе ни ка за: из вр ша ва ње
за да та ка ви со ког без бед но сног ри зи ка; у вре ме при -
род них и дру гих не сре ћа; обез бе ђи ва ње др жав не
гра ни це; у дру гим слу ча је ви ма ка да је те же угро же -
на уну тра шња без бед ност и у слу ча је ви ма ван ред -
ног и рат ног ста ња.

Вој ни об ве зни ци ко ји има ју рас по ред у Ми ни стар ству
уну тра шњих по сло ва не по зи ва ју се на вој ну ве жбу већ сво -
је оба ве зе из вр ша ва ју пре ма За ко ну о по ли ци ји.

По зи ва ње ли ца из ре зер вног са ста ва ра ди из вр ша ва -
ња вој не оба ве зе вр ши над ле жни те ри то ри јал ни ор ган код
ко јег се ли це во ди у еви ден ци ји, а то у кон крет ном слу ча ју
зна чи ме сно над ле жни цен тар Ми ни стар ства од бра не за
ло кал ну са мо у пра ву.

Ли це из ре зер вног са ста ва по зи ва се оп штим по зи вом
или по је ди нач ним по зи вом ко ји про из во де исто прав но деј -
ство, с тим што се по је ди нач ни по зив пре да је у пи са ној фор -
ми име но ва ном на адре су, а оп шти по зив се об ја вљу је пу -
тем ра ди ја, те ле ви зи је, пла ка та или дру гих сред ста ва оба -
ве шта ва ња гра ђа на. По је ди нач ни по зив са др жи по дат ке о
вој ном об ве зни ку, а уру чу је се у скла ду са од ред ба ма За ко -
на о оп штем управ ном по ступ ку. По зив се до ста вља по -
штом или пре ко слу жбе ног ли ца (ку рир-по зи вар). По твр ду
о из вр ше ном до ста вља њу (до став ни цу) пот пи су ју при ма лац
и до ста вљач, а при ма лац је ду жан да упи ше сло ви ма да тум
при је ма. Ако је по зи ва ње из вр ше но оп штим по зи вом, сма -
тра се да је до ста вља ње из вр ше но по ис те ку 15 да на од да -
на об ја вљи ва ња од но сно ис ти ца ња оп штег по зи ва.

Рок за по зи ва ње ли ца у ре зер вном са ста ву је нај ка сни -
је 30 да на пре по чет ка оба ве зе на ко ју се по зи ва ра ди вре -
ме на ко је је вој ном об ве зни ку по треб но да ре ши евен ту ал -
не ег зи стен ци јал не, рад не, по ро дич не и све дру ге про бле -
ме и пре ду зме по треб не рад ње ка ко би их бла го вре ме но
окон чао пре ја вља ња на из вр ше ње оба ве зе у ре зер вном
са ста ву.

Ка да се вој ни об ве зник по зи ва на мо би ли за ци ју или се
про ве ра ва мо би ли за циј ска спо соб ност, вре мен ски се не
огра ни ча ва до ста вља ње по зи ва а ја вља ње по по зи ву из вр -
ша ва се од мах, што је у скла ду са при ро дом, зах те ви ма и
по тре бом Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не.

Због нео да зи ва ња на по зив те ри то ри јал ног ор га на, на
ли це у ре зер вном са ста ву при ме њу ју се од ред бе чла на 63.
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Због нео прав да -
ног из о стан ка ли це у ре зер вном са ста ву при нуд но се при -
во ди и оно пла ћа нов ча ну ка зну и тро шко ве при во ђе ња,
што до до но ше ња За ко на о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној
оба ве зи ни је био слу чај. За кљу чак о при во ђе њу, о из ри ца -
њу ка зне и о пла ћа њу тро шко ва при во ђе ња до но си те ри то -
ри јал ни ор ган Ми ни стар ства од бра не ко ји је по звао ли це.
За кљу чак о при во ђе њу до ста вља се над ле жном ор га ну по -
ли ци је ко ји нео да зва но ли це спро во ди, од но сно при во ди
на ме сто и у ро ку озна че ном у за кључ ку. На за кљу чак о при -
во ђе њу ни је до пу ште на жал ба. 

МО ДЕЛИ АК ТИВ НЕ
РЕ ЗЕР ВЕ

У про це су пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња, за кон ског и под -
за кон ског уре ђе ња и ре а ли за ци је кон цеп та ак тив не и па -
сив не ре зер ве ко ри шће на су, по ред до ма ћих, ис ку ства и
ре зул та ти у 23 др жа ве у бли жем и да љем окру же њу. Ра ди
илу стра ци је и по ре ђе ња са до ма ћим кон цеп том ак тив не ре -
зер ве би ће при ка за на до ступ на са зна ња и ре ше ња из Грч -
ке, Сло ве ни је и Цр не Го ре. 
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Грчка
У Грч кој по сто ји ак тив на ре зер ва ко ја се зо ве Ре зер ва

ви со ке спрем но сти (Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας – ΕΦ.Υ.ΕΣ. –
Re ser ve High Pre pa red ness). Приликом израде модела актив-
не резерве, користила су се ис ку ства за пад них зе ма ља пре
све га САД и В. Бри та ни је. Ре зер ва ви со ке спрем но сти уве -
де на је са мо за КоВ и за сно ва на је на За ко ну о ак тив ној
ре зер ви, ко ји је до нет 2005. го ди не. Пр ви „пи лот“ про грам
са 700 при пад ни ка ре зер вних сна га из ве ден је 2007. го ди -
не у Тра ки ји и на два остр ва. 

Ре зер ва ви со ке спрем но сти Грч ке по зи ва се сва ке го -
ди не у вре ме ну од јед ног до че ти ри ме се ца у два го ди шња
пе ри о да, на осно ву го ди шњег рас по ре да ко ји је на пра вљен
у ГШ КоВ. По зи ви су нај че шће у зим ском пе ри о ду, док су у
лет њим и оста лим ме се ци ма при пад ни ци ак тив не ре зер ве
сло бод ни да се по све те сво јим стал ним ак тив но сти ма, про -
фе си ји или се зон ским по сло ви ма у ту ри зму. У вре ме кри зе
они се ода зи ва ју од мах, без об зи ра на све прет ход не по зи -
ве ко је су има ли у ис тој го ди ни и у том слу ча ју рас по ре ђу ју
се у са став ак тив них је ди ни ца.

Грч ка има око 35.000 при пад ни ка Ре зер ве ви со ке
спрем но сти, а до кра ја 2012. го ди не пла ни ра но је да у ору -
жа ним сна га ма бу де око 80.000 при пад ни ка (ово је ве ро -
ват но нео ства ри во због тре нут не еко ном ске си ту а ци је у
ко јој се на ла зи Грч ка еко но ми ја). Ина че у КоВ има 96.850
при пад ни ка ак тив ног са ста ва.

Ре зер ви сти EF. Y.ES Грч ке, за вре ме док се на ла зе у
уни фор ми (под оруж јем) на обу ци или на ве жба ма, има ју
обез бе ђен бес пла тан сме штај и ис хра ну. Мо гу да ко ри сте
вој не про дав ни це и вој не клу бо ве. Здрав стве но оси гу ра ње
им је обез бе ђе но у вој ним бол ни ца ма. У слу ча ју по вре ђи ва -
ња (ин ва лид ност до 67%) или смр ти при пад ни ка EF. Y.ES по -

ро ди ци се обез бе ђу ју све бе ни фи ци је као и код про фе си о -
нал ног вој ни ка.

Уго вор у Грч кој се пот пи су је на три го ди не (за три го -
ди не уго во ра, до би ја се го ди на ефек тив ног рад ног ста жа,
ко ја се до да је на по сто је ћи рад ни стаж). На пре до ва ње у ак -
тив ној ре зер ви мо гу ће је са мо два чи на из над оно га ко ји је
имао при ли ком слу же ња вој ног ро ка (за вој ни ке до чи на де -
се та ра, за под о фи ци ре до чи на пот по руч ни ка, а за офи ци -
ре до чи на ка пе та на). Про ду же ње уго во ра мо гу ће је за вој -
ни ке до 35 го ди на ста ро сти, а за офи ци ре и под о фи ци ре до
40 го ди на. 

При ступ ак тив ној ре зер ви Грч ке за сно ван је на прин -
ци пу до бро вољ но сти по сле че га се пот пи су је уго вор. Кри -
те ри ју ми кон кур са, од но сно усло ви за при јем кан ди да та су:
да је др жа вља нин Грч ке, да је слу жио вој ни рок (пред ност
има ју бив ша вој на ли ца ко ја су на пу сти ла ОС, осим у слу ча -
је ви ма ка да су учи ни ла кри вич но де ло или су от пу ште на
због здрав стве них раз ло га), да су здрав стве но спо соб ни
(да ис пу ња ва ју здрав стве не кри те ри ју ме), да стал но бо ра -
ве у по гра нич ним зо на ма (кон ти нен тал ни део гра ни це или
остр ва), да су ста ро сти, за вој ни ке у ре зер ви ви со ке спрем -
но сти до 35 го ди на, а за офи ци ре и под о фи ци ре до 40 го -
ди на и да ни су осу ђи ва ни или да им ни су од у зе та гра ђан -
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ско-по ли тич ка пра ва (у слу ча ју нео прав да ног из ла ска на из -
бо ре).

За са да у ОС Грч ке прав но ни је де фи ни сан од нос са
по сло дав ци ма, јер је уво ђе ње ак тив не ре зер ве и да ље про -
грам ко ји је у раз во ју.

Основ ни усло ви и се лек ци ја за кан ди да те EF. Y.ES ору -
жа них сна га Грч ке су: по ро дич на си ту а ци ја, го ди не ста ро -
сти, ме сто ста но ва ња (пред ност има ју ста нов ни ци гра нич -
них под руч ја у се вер ном де лу Грч ке и на остр ви ма), спе ци -
јал ност ко ју је имао слу же ћи вој ни рок или про фе си о нал ни
уго вор, вре ме од за вр шет ка вој ног ро ка.

Словенија
Ак тив на ре зер ва ОС Сло ве ни је за сни ва се на кон цеп -

ту про фе си о нал не вој ске, на прин ци пу до бро вољ ног скла -
па ња уго во ра са МО Сло ве ни је на од ре ђе ни пе ри од. При -
пад ни ци ак тив не ре зер ве ОС Сло ве ни је има ју ци вил но за -
по сле ње и по зи ва ју се у ре зер ву са мо на ве жбе и у слу ча ју
по тре бе од бра не др жа ве или дру гих за да та ка. Основ ни за -
да так при пад ни ка ак тив не ре зер ве је уве жба ва ње и обу ка
за вој ни ке, под о фи ци ре или офи ци ре, у за ви сно сти од же -
ље и ква ли фи ка ци ја. По за вр шет ку обу ке, за вре ме тра ја ња
уго во ра, при пад ни ци ак тив не ре зер ве мо гу би ти по зва ни
да уче ству ју у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и за по моћ у
при род ним и дру гим не сре ћа ма. 

Вр ше ње вој нич ке слу жбе у ми ру ван др жа ве мо же да
тра је нај ви ше се дам ме се ци. Уго во ри у Сло ве ни ји скла па ју
се на до бро вољ ној осно ви, на три до пет го ди на, са мо гућ -
но шћу про ду же ња уго во ра на још пет го ди на. Усло ви при -
је ма кан ди да та у ак тив ну ре зер ву Сло ве ни је су: да су др -
жа вља ни, да не ма ју двој но др жа вљан ство и да су здрав -
стве но спо соб ни за вој нич ку слу жбу, при мер на ста рост,
на ду жност вој ни ка: да има ју за вр ше ну нај ма ње сред њу
за нат ску шко лу, за под о фи ци ре нај ма ње сред њу шко лу и
за офи ци ре нај ма ње ви со ку струч ну шко лу, да ни су за по -
сле ни, на оспо со бља ва њу или шко ло ва њу у ино стран ству,
ду же од три ме се ца, да не ма ју пот пи са не уго во ре о до бро -
вољ ној слу жби у по моћ ној по ли ци ји, да ни су рас по ре ђе ни
на ду жност у си стем за шти те, спа са ва ња и по мо ћи, да ни -
су ка жња ва ни и да су са гла сни са из вр ше њем без бед но -
сне про ве ре. 

По сло дав ци у Сло ве ни ји код ко јих су за по сле ни при -
пад ни ци ак тив не ре зер ве не ма ју по себ них по год но сти, сем
ути ца ја на из бор тер ми на у ко јем ће при пад ни ци ре зер ве
би ти од сут ни са по сла. 

При пад ни ци ак тив не ре зер ве ОС Сло ве ни је ко ји ни су
слу жи ли оба ве зни или до бро вољ ни вој ни рок мо ра ју, у пр -
вој го ди ни пот пи са ног уго во ра, да за вр ше основ ну вој но -
струч ну обу ку у тра ја њу од три и по ме се ца. При пад ни ци
ко ји су слу жи ли оба ве зни или до бро вољ ни вој ни рок ре а ли -
зу ју обу ку у укуп ном тра ја њу до 30 да на го ди шње. За обу ку
вој ни ка у по ну ди су два тер ми на. При пад ник ак тив не ре -
зер ве у до го во ру са по сло дав цем, код ко га је стал но за по -
слен, би ра тер мин за обу ку. Обу ка за под о фи ци ре и офи -
ци ре ор га ни зу је се јед ном го ди шње. Управ ни ор ган над ле -
жан за од брам бе не по сло ве ду жан је да при пад ни ке ак тив -
не ре зер ве прет ход но упо зна са пред ло гом пла на обу ке. Са
ко нач ним пла ном обу ке управ ни ор ган ду жан је да упо зна
при пад ни ка ре зер ве и ње го вог по сло дав ца нај ка сни је 30
да на пре по чет ка обу ке. 

Мо ти ва ци ја за ак тив ну ре зер ву ОС Сло ве ни је обез бе -
ђе на је уз фи нан сиј ске при на дле жно сти, раз не по вла сти це
у си сте му МО и дру штву (по ред рад ног ме ста у ци вил ству,
ко је је за ко ном за га ран то ва но).

„Ре гру то ва ње“ ли ца за ак тив ну ре зер ву у Сло ве ни ји
вр ши се на до бро вољ ном прин ци пу.

Црна Гора
У Цр ној Го ри ак тив на ре зер ва је део ре зер вног са ста -

ва Вој ске са број ном ве ли чи ном од 400 ли ца и то 30 ре зер -
вних офи ци ра, 70 ре зер вних под о фи ци ра и 300 ре зер вних
вој ни ка. При пад ни ци ак тив не ре зер ве ан га жу ју се, на осно -
ву уго во ра, ра ди по пу не упра жње них фор ма циј ских ме ста,
обу ке, ве жби, уче шћа у ме ђу на род ним сна га ма и из вр ша -
ва њу по себ них за да та ка ко ји зах те ва ју ан га жо ва ње до дат -
них сна га. Од лу ку о ан га жо ва њу ак тив не ре зер ве до но си
ми ни стар од бра не Цр не Го ре а из вр ша ва Ге не рал штаб Вој -
ске Цр не Го ре.
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АК ТИВ НА РЕ ЗЕР ВА 
У СР БИ ЈИ

Ак тив на ре зер ва пред ста вља об у че ни ре зер вни са став
Вој ске Ср би је ко ји се ан га жу је за по пу ну је ди ни ца Вој ске
Ср би је и Ми ни стар ства од бра не, ра ди из вр ша ва ња за да та -
ка у од ре ђе ном пе ри о ду и чи ја су пра ва и ду жно сти ре гу ли -
са на за ко ном, под за кон ским про пи си ма и за кљу че ним уго -
во ром.

При пад ни ци ак тив не ре зер ве ан га жу ју се на за да ци ма
одр жа ва ња опе ра тив не и функ ци о нал не спо соб но сти, об у -
ча ва ња, ан га жо ва ња у ми си ја ма и на дру гим за да ци ма, у
скла ду са за кљу че ним уго во ром. План ским и ин тен зив ни -
јим об у ча ва њем и кон ди ци ра њем при пад ни ка ак тив не ре -
зер ве обез бе ђу је се ви ши сте пен оспо со бље но сти у од но -
су на оста ла ли ца из ре зер вног са ста ва.

Оп шти циљ уво ђе ња ак тив не ре зер ве је сте да се обез -
бе де до дат ни људ ски ре сур си ко ји ће омо гу ћи ти по у зда ну и
ефи ка сну по пу ну ко ман ди, је ди ни ца и уста но ва Вој ске Ср би -
је и вој них је ди ни ца и вој них уста но ва Ми ни стар ства од бра -
не мо ти ви са ним и об у че ним ка дром, по себ но спе ци јал но -
сти ма од по себ ног зна ча ја и не до ста ју ћим спе ци јал но сти ма.

Ли ца из ак тив не ре зер ве има ју рат ни рас по ред у ко -
ман да ма, је ди ни ца ма и уста но ва ма Вој ске Ср би је и вој ним
је ди ни ца ма и вој ним уста но ва ма Ми ни стар ству од бра не са
ко ји ма су скло пи ли уго вор о ан га жо ва њу у свој ству при пад -
ни ка ак тив не ре зер ве.

При пад ни ци ак тив не ре зер ве ан га жу ју се за:
1. ре дов но го ди шње об у ча ва ње (кон ди ци ра ње)

ра ди оспо со бља ва ња за ми си ју од бра не од ору жа -
ног угро жа ва ња – до 45 да на го ди шње;

2. уче шће у ми си ја ма из град ње и очу ва ња ми ра
у ре ги о ну и све ту – три ме се ца за при пре му и шест
ме се ци за уче шће у ми си ји;

3. уче шће у ми си ја ма по др шке ци вил ним ор га -
ни ма вла сти у су прот ста вља њу прет ња ма без бед но -
сти (по моћ ци вил ним вла сти ма у су прот ста вља њу
уну тра шњем угро жа ва њу без бед но сти, те ро ри зму,
се па ра ти зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу и по моћ
ци вил ним вла сти ма у слу ча ју при род них не по го да,
тех нич ко-тех но ло шких и дру гих не сре ћа) – до шест
ме се ци го ди шње.

При јем у ак тив ну ре зер ву
При јем у ак тив ну ре зер ву вр ши се на осно ву јав ног

кон кур са, у скла ду са Пла ном по пу не ко јим се за сва ку ка -
лен дар ску го ди ну од ре ђу ју број и спе ци јал но сти ли ца ко ја
се мо гу ан га жо ва ти у ак тив ној ре зер ви. Ге не рал штаб Вој -
ске Ср би је и ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства од -



бра не над ле жна за људ ске ре сур се утвр ђу ју и во де по себ -
ну еви ден ци ју спе ци јал но сти за ко је се мо гу ан га жо ва ти
ли ца у ак тив ној ре зер ви.

Број и струк ту ру ли ца (по чи ну, ро ду, слу жби, спе ци -
јал но сти и је ди ни ца ма) са ко ји ма се мо же за кљу чи ти уго -
вор о ан га жо ва њу у ак тив ној ре зер ви за по тре бе ко ман ди,
је ди ни ца и уста но ва Вој ске Ср би је и вој них је ди ни ца и вој -
них уста но ва Ми ни стар ства од бра не одо бра ва ми ни стар
од бра не за сва ку ка лен дар ску го ди ну у скла ду са по тре ба -
ма и одо бре ним фи нан сиј ским сред стви ма за те на ме не. 

Пред лог Пла на по пу не са чи ња ва се за сва ку ка лен дар -
ску го ди ну и до ста вља на одо бре ње ми ни стру за сва ку на -
ред ну го ди ну. Пред ло зи за по пу ну ак тив ном ре зер вом ускла -
ђу ју се са по треб ним при о ри те ти ма по пу не Вој ске Ср би је.

У скла ду са по сто је ћим без бед но сним окру же њем,
тре нут ном по пу ном Вој ске Ср би је и вој них је ди ни ца и вој -
них уста но ва Ми ни стар ства од бра не, за да ци ма ко је из вр -
ша ва Вој ска Ср би је и фи нан сиј ским ка па ци те ти ма и мо гућ -
но сти ма мо гу ће је у 2012. го ди ни обез бе ди ти број ну ве ли -
чи ну ак тив не ре зер ве до 1.000 при пад ни ка а у на ред ним
го ди на ма и до 2.000 при пад ни ка, за ви сно од по тре ба. 

На по сту пак спро во ђе ња јав ног кон кур са, при ме њу ју се
од ред бе Уред бе о при је му у про фе си о нал ну вој ну слу жбу.

На осно ву За ко на о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба -
ве зи и Уред бе о слу жби у ак тив ној ре зер ви, за при јем у
ак тив ну ре зер ву мо же кон ку ри са ти ли це из ре зер вног са -
ста ва ко је ис пу ња ва оп ште и по себ не усло ве.

Оп шти усло ви за при јем ли ца у ак тив ну ре зер ву су: 
1) да је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је;
2) да је здрав стве но спо со бан за слу жбу у Вој -

сци Ср би је; 
3) да му ра ни је ни је пре ста јао рад ни од нос због

те же по вре де ду жно сти из рад ног од но са;
4) да је при ли ком сту па ња у ак тив ну ре зер ву

мла ђе од 50 го ди на (за офи ци ра) од но сно 40 го ди на
(за вој ни ка и под о фи ци ра), осим за про фе си о нал ног
при пад ни ка Вој ске Ср би је ко ме је пре ста ла про фе -
си о нал на вој на слу жба; 

5) да ни је осу ђи ван на ка зну за тво ра од нај ма -
ње шест ме се ци; 

6) да се про тив ње га не во ди кри вич ни по сту пак
за кри вич но де ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно -
сти или по сту пак пред вој ним ди сци плин ским су дом.

По себ не усло ве од ре ђу је Ми ни стар ство од бра не у за -
ви сно сти од спе ци фич них по тре ба вој не слу жбе, нео п ход -
них спо соб но сти, зна ња, ве шти на и одо бре ног пла на.

При пад ник ак тив не ре зер ве мо же по ста ти ли це из ре -
зер вног са ста ва ко ји ис пу ња ва про пи са не оп ште усло ве и
по себ не усло ве од ре ђе не кон кур сом, а ко ји се ти чу вој но -
струч не оспо со бље но сти и сте пе на струч не спре ме, спе ци -
јал но сти, уса вр ша ва ња, ме ди цин ско- пси хо ло шке и фи зич -
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ке спо соб но сти и без бед но сних усло ва за ан га жо ва ње на
фор ма циј ском ме сту за ко је се за кљу чу је уго вор.

Ак тив на ре зер ва Вој ске Ср би је по пу ња ва се:
1. не рас по ре ђе ним ли ци ма из ре зер вног са ста ва ко ја

су од слу жи ли вој ни рок са оруж јем или су за вр ши ли курс
за ре зер вне офи ци ре,

2. ли ци ма из ре зер вног са ста ва ко ји ма је пре стао рад -
ни од нос у свој ству про фе си о нал ног вој ног ли ца (офи цир,
под о фи цир, про фе си о нал ни вој ник), а по го ди на ма жи во та
им ни је ис те кла оба ве за слу же ња у ре зер вном са ста ву и

3. рас по ре ђе ним ли ци ма из ре зер вног са ста ва (ли ци ма
ко ји ма је већ од ре ђен рат ни рас по ред у је ди ни ца ма, ко ман -
да ма и уста но ва ма Вој ске Ср би је и Ми ни стар ства од бра не
и дру гим др жав ним ор га ни ма), сем ли ци ма ко ја су рас по ре -
ђе на у По ли ци ју.

Же не у ре зер вном са ста ву мо гу кон ку ри са ти за при јем
у ак тив ну ре зер ву у скла ду са оп штим и по себ ним усло ви ма.

При ја вљи ва ње и из бор кан ди да та
Ми ни стар ство од бра не у сред стви ма јав ног ин фор ми -

са ња об ја вљу је кон курс за при ја ву кан ди да та за слу жбу у
ак тив ној ре зер ви. 

При ја ву на кон курс за слу жбу у ак тив ној ре зер ви са
по треб ним до ка зи ма о ис пу ње но сти усло ва ли це у ре зер -
вном са ста ву под но си ор га ну ко ји је на зна чен у кон кур су.

Кан ди дат за слу жбу у ак тив ној ре зер ви ја вља се, пре
при ја ве на кон курс, те ри то ри јал ном ор га ну код ко јег се во ди
у еви ден ци ји (цен тар Ми ни стар ства од бра не за ло кал ну са -
мо у пра ву) ра ди срав ње ња по да та ка и при ба вља ња уве ре ња
о ре гу ли са ној вој ној оба ве зи и ста ту сним пи та њи ма. Цен тар
МО за ло кал ну са мо у пра ву иден ти фи ку је ли це, са гле да ва ис -
пу ње ност усло ва по пи та њу оба ве за у ре зер вном са ста ву за
при ја ву на кон курс (до та да шња здрав стве на спо соб ност,
ста ро сне гра ни це, рас по ред у ре зер вном са ста ву, оспо со -
бље ност) и де таљ но ин фор ми ше ли це о на чи ну кон ку ри са -
ња, по ступ ку из бо ра и ње го вим пра ви ма и оба ве за ма у ве зи
са за слу жбом у ак тив ној ре зер ви. Пре ма по да ци ма ко ји се
во де у слу жбе ној еви ден ци ји те ри то ри јал них ор га на, кан ди -
да ту се из да је уве ре ње ко је по ред оп штих по да та ка са др жи:
уво ђе ње; ре гру то ва ње; ток и ме сто слу же ње вој ног ро ка или
дру ги на чин ре гу ли са ња оба ве зе слу же ња вој ног ро ка; утвр -
ђе на здрав стве на спо соб ност и евен ту ал на огра ни че ња; чин,
ВЕС и спе ци јал ност; оспо со бље ност; уче шће на вој ним ве -
жба ма и ра ту; рас по ред у ре зер вном са ста ву и дру ге по дат -
ке од зна ча ја за из бор кан ди да та.

Кан ди дат мо же у цен тру МО за ло кал ну са мо у пра ву
до би ти фор ма ли зо ван обра зац при ја ве за слу жбу у ак тив -
ној ре зер ви и по моћ ор га на у по ступ ку по пу ња ва ња обра -
за ца. По пу њен обра зац при ја ве, уве ре ње те ри то ри јал ног
ор га на и оста ле до ка зе о ис пу ње но сти оп штих и по себ них
усло ва кон кур са кан ди дат до ста вља на на чин и адре су пре -
ци зи ра ну у кон кур су за при јем у ак тив ну ре зер ву.
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Уве ре ња ко ји ма се до ка зу је ис пу ња ва ње усло ва за слу -
жбу у ак тив ној ре зер ви кан ди да ту из да ју овла шће не слу -
жбе и ме сно над ле жни су до ви.

Цен тар МО за ло кал ну са мо у пра ву устро ја ва про пи са -
на до ку мен та вој не еви ден ци је у скла ду са про пи си ма о во -
ђе њу еви ден ци је вој них об ве зни ка а на кон из бо ра кан ди -
да та и по дат ке о рас по ре ду и ан га жо ва њу при пад ни ка ак -
тив не ре зер ве са те ри то ри је сво је над ле жно сти.

На кон ис те ка ро ка за при ја вљи ва ње кан ди да та, ко ми си -
ја обра зо ва на за спро во ђе ње кон курс ног по ступ ка еви ден ти -
ра кан ди да те и са гле да ва ис пу ње ност усло ва кон кур са. 

У скла ду са бро јем ме ста за при јем у ак тив ну ре зер ву,
ко ми си ја пред ла же кан ди да те за ко је је по треб но утвр ди ти
здрав стве ну спо соб ност и ис пу ње ност без бед но сних усло -
ва за рад у Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је.

Оце на здрав стве не спо соб но сти утвр ђу је се у во јо ме -
ди цин ским уста но ва ма у ко ју се упу ћу ју кан ди да ти, а ис пу -
ње ност без бед но сних усло ва утвр ђу ју ор га ни Вој но бе збед -
но сне аген ци је. За про ве ру ис пу ње но сти без бед но сних
усло ва по треб на је са гла сност кан ди да та. 

У скла ду са утвр ђе ним здрав стве ним ста њем и без бед -
но сном про ве ром ко ми си ја за спро во ђе ње кон курс ног по -
ступ ка пред лог ли сте кан ди да та за при јем у ак тив ну ре зер -
ву до ста вља ор га ну над ле жном за при јем и за кљу чи ва ње
уго во ра о слу жби у ак тив ној ре зер ви. Ре до след кан ди да та
на ли сти за из бор утвр ђу је се пре ма ре зул та ти ма кан ди да -
та у из бор ном по ступ ку, утвр ђе ној здрав стве ној спо соб но -
сти и без бед но сним кри те ри ју ми ма.

Ста ре ши на над ле жан за до но ше ње од лу ке о из бо ру
кан ди да та, вр ши из бор по треб ног бро ја при пад ни ка ак тив -
не ре зер ве из ме ђу кан ди да та са ли сте за из бор, у скла ду са
Уред бом о при је му у про фе си о нал ну вој ну слу жбу.

За кљу чи ва ње уго во ра
Пра вил ник о бит ним еле мен ти ма уго во ра ко јим се уре -

ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе Ми ни стар ства од бра не, ли -
ца у ак тив ној ре зер ви и по сло да ва ца про пи су је ми ни стар
од бра не на пред лог на чел ни ка Ге не рал шта ба.

Пра вил ник об у хва та бит не еле мен те сле де ћих уго во ра:
– Уго вор о слу жби у ак тив ној ре зер ви,
– По је ди нач ни уго вор о ан га жо ва њу при пад ни ка ак тив -

не ре зер ве за из вр ше ње кон крет них ми си ја и за да та ка и
– Уго вор о по слов ној са рад њи са по сло дав цем.

Кан ди дат ко ји је иза бран на јав ном кон кур су за кљу чу -
је тип ски уго вор са је ди ни цом ран га бри га де или ви шег са -
ста ва о слу жби у ак тив ној ре зер ви на пе ри од до две го ди -
не, у скла ду са чла ном 56. За ко на о вој ној, рад ној и ма те -
ри јал ној оба ве зи.

Уго во ром о слу жби у ак тив ној ре зер ви се уре ђу ју:
– усло ви ан га жо ва ња,
– вре ме ан га жо ва ња, 
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– на чин ан га жо ва ња, 
– по сло ви за ко је се ан га жу је при пад ник ак тив не ре -

зер ве и
– пра ва и оба ве зе за вре ме из вр ша ва ња струч них по -

сло ва у Ми ни стар ству од бра не и вој них ду жно сти у Вој сци
Ср би је.

Уго вор о ак тив ној ре зер ви мо же се про ду жи ти нај ду -
же до го ди не у ко јој ли це пу ни 45 (за вој ни ке и под о фи ци -
ре), од но сно 55 (за офи ци ре) го ди на.

Уго вор о слу жби у ак тив ној ре зер ви пре ста је ис те ком
уго во ре ног ро ка.

Ли ца из ак тив не ре зер ве има ју рас по ред у ре зер -
вном са ста ву у ко ман да ма, је ди ни ца ма и уста но ва ма
Вој ске Ср би је и вој ним је ди ни ца ма и вој ним уста но ва -
ма Ми ни стар ству од бра не са ко ји ма су за кљу чи ли уго -
вор о ан га жо ва њу у свој ству при пад ни ка ак тив не ре -
зер ве. У рат ном и ван ред ном ста њу при пад ни ци ак -
тив не ре зер ве има ју исти ста тус као и при пад ни ци па -
сив не ре зер ве рас по ре ђе ни у рат не је ди ни це.

Уго вор о слу жби у ак тив ној ре зер ви мо же пре ста ти и
пре ис те ка уго во ре ног ро ка, на осно ву чла на 110. За ко на о
Вој сци Ср би је, и то:

1) ако му пре ста не др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је;
2) ако се на осно ву ко нач не оце не и ми шље ња над ле -

жног ор га на здрав стве не слу жбе утвр ди да је трај но не спо -
со бан за слу жбу у Вој сци Ср би је;

3) ако нео прав да но из о ста не са слу жбе у ак тив ној ре -
зер ви пет рад них да на не пре кид но или се дам рад них да на
са пре ки ди ма у то ку 12 ме се ци;

4) ако је два пу та уза стоп но не по вољ но оце њен;
5) ако из гу би чин;
6) на ње гов зах тев;
7) ако се утвр ди да је при ли ком при је ма у слу жбу у ак -

тив ној ре зер ви дао не и сти ни те по дат ке ко ји су од зна ча ја
за при јем; 

8) ако се по сле ле че ња од бо ле сти за ви сно сти по но во
утвр ди упо тре ба пси хо ак тив них суп стан ци;

9)  по си ли за ко на;
10) ње го вом смр ћу.

Слу жба у ак тив ној ре зер ви пре ста је и ако се ко ман да,
је ди ни ца и уста но ва Вој ске Ср би је или вој на је ди ни ца и вој -
на уста но ва Ми ни стар ства од бра не рас фор ми ра и не ма по -
тре бе ни мо гућ но сти за да ље ан га жо ва ње и рас по ред при -
пад ни ка ак тив не ре зер ве.

По је ди нач ни уго вор о ан га жо ва њу при пад ни ка ак тив -
не ре зер ве за из вр ше ње кон крет них ми си ја и за да та ка за -
кљу чу је се у скла ду са усло ви ма утвр ђе ним про пи си ма о
Вој сци Ср би је и уго во ром о слу жби у ак тив ној ре зер ви (у
уго во ру је да та оба ве за при пад ни ка ак тив не ре зер ве да на
по зив над ле жног ста ре ши не пот пи ше по је ди нач ни уго вор
у ро ку од се дам да на).

Са при пад ни ком ак тив не ре зер ве ко ји се ан га жу је у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср -
би је за кљу чу је се уго вор о ан га жо ва њу у мул ти на ци о нал -
ним опе ра ци ја ма, у скла ду са:

– За ко ном о упо тре би Вој ске Ср би је и дру гих сна га
од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца
Ре пу бли ке Ср би је,
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– Уред бом о осно ва ма и ме ри ли ма за уве ћа ње пла те и
дру га нов ча на при ма ња при пад ни ка ВС и дру гих сна га од -
бра не за вре ме уче шћа у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и

– Пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма за из бор и на чи ну из -
бо ра при пад ни ка ВС и за по сле них у МО ко ји се при пре ма ју
и об у ча ва ју за уче шће у у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма
и на чи ну из да ва ња сер ти фи ка та о оспо со бље но сти.

Од лу ком о пре но ше њу овла шће ња за ре ша ва ње у
управ ним и дру гим ства ри ма у ве зи са вр ше њем вој не оба -
ве зе („СВЛ“, бр. 38/2009), тач ком 3. про пи са но је: „Ста ре -
ши не ко ман ди, је ди ни ца и уста но ва ВС на по ло жа ју ко ман -
дан та бри га де или ста ре ши не њи ма рав ног или ви шег по -
ло жа ја овла шћу ју се да за кљу чу ју уго во ре о по слов ној са -
рад њи на из вр ша ва њу по сло ва од зна ча ја за од бра ну, у
скла ду са за ко ном.“ 

Уго во ром о по слов ној са рад њи са по сло дав цем бли же
се ре гу ли ше:

– број при пад ни ка ак тив не ре зер ве за по сле них код по -
сло дав ца; 

– вре ме и усло ви њи хо вог ан га жо ва ња у ак тив ној ре -
зер ви;

– пра во при пад ни ка ак тив не ре зер ве на ми ро ва ње
рад ног од но са код по сло дав ца у скла ду са За ко ном о ра ду
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24 и 61/2005, 54/2009) и

– оба ве за по сло дав ца да при ми при пад ни ка ак тив не
ре зер ве, по сле ис те ка по је ди нач ног уго во ра о ан га жо ва њу,
у рад ни од нос, у скла ду са За ко ном о ра ду и да не при ме -
њу је ни ка кве ме ре дис кри ми на ци је пре ма при пад ни ку ак -
тив не ре зер ве. 

За вре ме ан га жо ва ња у ми си ја ма и на за да ци ма ли ци -
ма из ак тив не ре зер ве ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног
од но са код по сло дав ца. Но ви по сло да вац је Вој ска Ср би је
и по том осно ву оства ру је се пра ва на за ра ду, стаж, здрав -
стве но и пен зиј ско оси гу ра ње исто као и за про фе си о нал -
не вој ни ке од го ва ра ју ћег чи на, ка те го ри је, зва ња и ис ку -
ства, за ви сно од уго во ре не ду жно сти. Ан га жо ва ње у Вој -

сци Ср би је за не за по сле не при пад ни ке ак тив не ре зер ве
сма тра ло би се ра дом на од ре ђе но вре ме а за за по сле не
при пад ни ке – ра дом код дру гог по сло дав ца.

За ко ном о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи ре -
гу ли са на је рад но прав на за шти та ли ца за вре ме и на кон ан -
га жо ва ња у ак тив ној ре зер ви, та ко да ли цу због ан га жо ва -
ња у вој ној слу жби не мо же пре ста ти рад ни од нос, ни ти би
због то га мо гао би ти у би ло ка квом не рав но прав ном по ло -
жа ју у од но су на ли ца у ис тој рад ној ор га ни за ци ји, уста но -
ви или ор га ну ко ја ни су при пад ни ци ак тив не ре зер ве. За ко -
ни ма Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ре гу ли шу рад но прав не од но -
се, по ре ске оба ве зе и дру га пи та ња, тре ба про пи са ти ме ре
чи ји је циљ под сти ца ње по сло да ва ца да омо гу ће за по сле -
ни ма ан га жо ва ње у ак тив ној ре зер ви, а за по сле ни ма атрак -
тив ност и тр жи шну при влач ност за кон ку ри са ње и за кљу -
чи ва ње уго во ра о ан га жо ва њу у ак тив ној ре зер ви. 

Пра ва и оба ве зе при пад ни ка 
ак тив не ре зер ве

При пад ни ку ак тив не ре зер ве за вре ме тра ја ња Уго во -
ра о слу жби у ак тив ној ре зер ви при па да нов ча на на кна да
(апа на жа), ко ју од ре ђу је ми ни стар од бра не за сва ки ме сец
тра ја ња уго во ра.

При пад ни ку ак тив не ре зер ве за вре ме об у ча ва ња,
оспо со бља ва ња и из вр ше ња ми си ја и за да та ка у ак тив ној
ре зер ви, док је на ду жно сти у је ди ни ци, при па да пла та,
пре ма про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју пла те и дру га нов ча на
при ма ња про фе си о нал них при пад ни ка Вој ске Ср би је, утвр -
ђе на за офи ци ра и под о фи ци ра истог чи на и по ло жа ја, а за
вој ни ка – истог чи на и ду жно сти. 

Нов ча на на кна да (апа на жа) не при па да при пад ни ку ак -
тив не ре зер ве за вре ме ка да му при па да пла та за ан га жо -
ва ње у ак тив ној ре зер ви.

При пад ни ку ак тив не ре зер ве за вре ме спро во -
ђе ња по ступ ка из бо ра по јав ном кон кур су, се лек ци -
је, оспо со бља ва ња и об у ча ва ња при па да ју бес плат -
на ис хра на, сме штај и на кна да пут них и дру гих тро -
шко ва за до ла зак на оспо со бља ва ње – ан га жо ва ње
и по вра так у ме сто ста но ва ња.

При пад ник ак тив не ре зер ве за вре ме об у ча ва -
ња, оспо со бља ва ња и из вр ше ња ми си ја и за да та ка у ВС и
вој ним је ди ни ца ма и вој ним уста но ва ма МО има пра во на
здрав стве ну за шти ту по са др жа ју и оби му про пи са ним за
про фе си о нал не при пад ни ке Вој ске Ср би је. При пад ник ак -
тив не ре зер ве на кон пре стан ка уго во ра о ак тив ној ре зер ви
има пра во на здрав стве ну за шти ту за по вре де или обо ље -
ња ко ја је за до био за вре ме ан га жо ва ња у Вој сци Ср би је,
ако то пра во не оства ру је по дру гом осно ву.

При пад ник ак тив не ре зер ве код ко га се по ја ви обо ље -
ње по пре стан ку уго во ра о ак тив ној ре зер ви има пра во на
здрав стве ну за шти ту, ако у ро ку од два ме се ца од да на пре -
стан ка уго во ра о ак тив ној ре зер ви при ја ви обо ље ње над ле -
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жном те ри то ри јал ном ор га ну МО и ако вој на ле кар ска ко -
ми си ја утвр ди да је обо ље ње на ста ло за вре ме ан га жо ва ња
у ак тив ној ре зер ви или као по сле ди ца ан га жо ва ња у ак тив -
ној ре зер ви.

У скла ду са чл. 13, 14. и 14а За ко на о Вој сци Ср би је то -
ком ан га жо ва ња за вр ше ње вој не слу жбе, при пад ник ак -
тив не ре зер ве ду жан је да:

1) по сту па у скла ду са Уста вом, за ко ном и дру гим про -
пи сом, пре ма пра ви ли ма стру ке, не при стра сно и стра нач ки
не у трал но;

2) не ис ти че стра нач ка или дру га по ли тич ка обе леж ја
и не из ра жа ва сво ја по ли тич ка уве ре ња;

3) из вр ша ва на ре ђе ња и оба ве зе у ве зи са при пре мом
и уче ство ва њем у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма у скла ду
са про пи си ма о упо тре би Вој ске Ср би је ван гра ни ца Ре пу -
бли ке Ср би је;

4) из вр ши на ре ђе ње, од но сно на лог прет по ста вље ног
у ве зи са слу жбом, као и на ре ђе ње, од но сно на лог ко ји у
од су ству прет по ста вље ног из да ста ри ји кад је нео п ход но
да се хит но пре ду зму ме ре за из вр ша ва ње нео д ло жних и
зна чај них слу жбе них за да та ка, из у зев на ре ђе ња чи јим би
се из вр ше њем учи ни ло кри вич но де ло;

5) ако при ми на ре ђе ње чи је из вр ше ње би пред ста вља -
ло по вре ду за ко на, зах те ва од ста ре ши не ко ји је из дао та -
кво на ре ђе ње да га по но ви у пи са ном об ли ку;

6) од би је из вр ше ње по но вље ног на ре ђе ња, од но сно
на ло га прет по ста вље ног или ста ри јег чи јим би се из вр ше -
њем учи ни ло кри вич но де ло;

7) о из да ва њу по но вље ног про тив прав ног на ре ђе ња,
од но сно на ло га од мах оба ве сти ли це прет по ста вље но ли цу
ко је је из да ло про тив прав но на ре ђе ње, од но сно дру го над -
ле жно ли це;

8) по сту па у скла ду са Пра ви лом слу жбе Вој ске Ср би је
и Ко дек сом ча сти при пад ни ка Вој ске Ср би је;

9) чу ва вој ну, слу жбе ну и др жав ну тај ну, за вре ме слу -
жбе и по пре стан ку слу жбе у пе ри о ду од ре ђе ном за ко ном
ко јим се уре ђу је за шти та тај них по да та ка, осим ако на за -
ко ном од ре ђе ни на чин ни је осло бо ђе но оба ве зе чу ва ња
тај не, од но сно овла шће но да од ре ђе ном ор га ну или ли цу
са оп шти тај ни по да так;

10) не по сред но прет по ста вље ном ста ре ши ни у пи са -
ном об ли ку до ста ви са зна ња зна чај на за од бра ну до ко јих
је до шао оба вља њем вој них ду жно сти или на дру ги на чин.

То ком вр ше ња вој не слу жбе при пад ни ку ак тив не ре -
зер ве ни је до пу ште но пра во на штрајк, ни ти уче шће у ак -
тив но сти ма удру же ња ко ји ма се оства ру ју ци ље ви ре фор -
ме си сте ма од бра не и Вој ске Ср би је, ускла ђи ва ња про пи са
са оп ште при хва ће ним стан дар ди ма и про пи си ма Европ ске
уни је, из град ње стра те ги је од бра не и Док три не Вој ске Ср -
би је ко јом се утвр ђу ју са став, ор га ни за ци ја и фор ма ци ја
Вој ске Ср би је; опе ра тив не и функ ци о нал не спо соб но сти,
упо тре бе и по пу не Вој ске Ср би је; при прав но сти и мо би ли -
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за ци је; опре мље но сти на о ру жа њем и вој ном опре мом; ко -
ман до ва ња и ру ко во ђе ња у Вој сци Ср би је и упра вља ња си -
сте мом од бра не; уче шћа у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма
и уну тра шњих од но са у Вој сци Ср би је.

За вре ме ан га жо ва ња у Вој сци Ср би је и Ми ни стар ству
од бра не при пад ни ку ак тив не ре зер ве за бра ње но је при су -
ство ва ње ску по ви ма по ли тич ких стра на ка и сва ка по ли тич -
ка ак тив ност из у зев ко ри шће ња ак тив ног би рач ког пра ва.

Об у ча ва ње при пад ни ка ак тив не ре зер ве вр ши се у
скла ду са го ди шњим пла но ви ма об у ча ва ња ре зер вног са -
ста ва ко је из ра ђу је је ди ни ца у ко ју је ли це рас по ре ђе но, а
ре а ли зу је се у је ди ни ца ма Вој ске Ср би је и вој ним је ди ни -
ца ма и вој ним уста но ва ма Ми ни стар ства од бра не.

У слу ча ју по тре бе за за кљу чи ва њем по је ди нач ног уго -
во ра о ан га жо ва њу при пад ни ка ак тив не ре зер ве за из вр -
ше ње кон крет них ми си ја и за да та ка, на по зив ста ре ши не
је ди ни це са ко јим је за кљу чио Уго вор о слу жби у ак тив ној
ре зер ви, при пад ник ак тив не ре зер ве мо ра се ја ви ти у ро ку
од се дам да на.

При пад ник ак тив не ре зер ве ду жан је да пу то ва ње у
ино стран ство при ја ви над ле жном ста ре ши ни је ди ни це са
ко јим је за кљу чио уго вор о ак тив ној ре зер ви, на во де ћи вре -
ме од сут но сти и од ре ди ште пу то ва ња, у скла ду са Пра вил -
ни ком о усло ви ма пу то ва ња у ино стран ство про фе си о нал -
них при пад ни ка Вој ске Ср би је и вој ни ка на слу же њу вој ног
ро ка („Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 30/09).

При пад ник ак тив не ре зер ве ду жан је да, у слу ча ју про -
ме не по сло дав ца, о то ме оба ве сти над ле жног ста ре ши ну
је ди ни це са ко јим је за кљу чио уго вор о ак тив ној ре зер ви,
ра ди за кљу чи ва ња уго во ра о по слов ној са рад њи са но вим
по сло дав цем.

Во ђе ње еви ден ци је
При пад ни ци ак тив не ре зер ве еви ден ти ра ју се у је дин -

стве ној еви ден ци ји вој них об ве зни ка и по себ ној еви ден ци -
ји при пад ни ка ак тив не ре зер ве ко ју во де над ле жни те ри то -
ри јал ни ор га ни МО у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу
во ђе ње вој не еви ден ци је.

Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства од -
бра не у чи јој је над ле жно сти во ђе ње еви ден ци је о при пад -
ни ци ма ак тив не ре зер ве во ди по себ не еви ден ци је за кљу -
че них уго во ра о ак тив ној ре зер ви и уго во ра о по слов ној са -
рад њи са по сло дав цем при пад ни ка ак тив не ре зер ве (за за -
по сле на ли ца).

При ме рак за кљу че них уго во ра о ак тив ној ре зер ви је -
ди ни ца до ста вља над ле жном те ри то ри јал ном ор га ну МО
код ко јег се во ди у еви ден ци ји при пад ник ак тив не ре зер ве
и по сло дав цу код ко га је при пад ник ак тив не ре зер ве у рад -
ном од но су.

Еви ден ци ју при пад ни ка ак тив не ре зер ве во де и је ди -
ни це Вој ске Ср би је и вој не је ди ни це и вој не уста но ве Ми -
ни стар ства од бра не код ко јих су та ли ца ан га жо ва на. Ко -
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ман де, је ди ни це и уста но ве Вој ске Ср би је и вој не је ди ни це
и вој не уста но ве Ми ни стар ства од бра не ду жне су да о свим
бит ним чи ње ни ца ма за слу жбу при пад ни ка ак тив не ре зер -
ве оба ве сте над ле жни те ри то ри јал ни ор ган.

Над ле жни те ри то ри јал ни ор ган из да је уве ре ња о чи -
ње ни ца ма у ве зи са слу жбом у ак тив ној ре зер ви о ко ји ма
во ди еви ден ци ју. 

По зи ва ње при пад ни ка ак тив не ре зер ве на оспо со бља -
ва ње и ан га жо ва ње у ми си ја ма и за да ци ма вр ше те ри то ри -
јал ни ор га ни Ми ни стар ства од бра не на осно ву зах те ва ко -
ман ди, је ди ни ца и уста но ва Вој ске Ср би је и вој них је ди ни -
ца и вој них уста но ва Ми ни стар ства од бра не.

Ко ман де, је ди ни це и уста но ве Вој ске Ср би је и вој не
је ди ни це и вој не уста но ве Ми ни стар ства од бра не при пре -
ма ју и ор га ни зу ју и соп стве ни по зи вар ски си стем за при -
пад ни ке ак тив не ре зер ве из свог са ста ва ра ди по зи ва ња у
усло ви ма мо би ли за ци је, про ве ре мо би ли за циј ске и опе ра -
тив не спо соб ност и ван ред них си ту а ци ја у ми ру и ван ред -
ног и рат ног ста ња. О по зи ва њу при пад ни ка ак тив не ре -
зер ве соп стве ним по зи вар ским си сте мом оба ве шта ва ју те -
ри то ри јал ни ор ган код ко га се при пад ник ак тив не ре зер ве
во ди у еви ден ци ји.

Ре ше ње о од ла га њу и пре ки ду оспо со бља ва ња или ан -
га жо ва ња у ми си ја ма и на за да ци ма за при пад ни ке ак тив не
ре зер ве а ра ди спе ци фич ног уго вор ног од но са при пад ни ка
ак тив не ре зер ве до но си над ле жни ста ре ши на Вој ске Ср би -
је од но сно ста ре ши на вој не је ди ни це или вој не уста но ве
Ми ни стар ства од бра не. Зах тев за од ла га ње оба ве зе са по -
треб ним до ка зи ма под но си се те ри то ри јал ним ор га ну Ми -
ни стар ства од бра не ко ји исти про сле ђу је са ста ву ко ји је
тра жио по зи ва ње при пад ни ка ак тив не ре зер ве. Зах тев за
пре кид ан га жо ва ња са по треб ним до ка зи ма под но си се не -
по сред но ста ре ши ни са ста ва у ком је ан га жо ван.

ПА СИВ НА РЕ ЗЕР ВА
Па сив на ре зер ва је це ло ку пан рас по ло жи ви по тен ци -

јал ли ца др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је ко ја су ре гу ли са ла
оба ве зу слу же ња вој ног ро ка или су ту оба ве зу ре гу ли са ла
на дру ги на чин, а ко ји су спо соб ни за слу жбу у ре зер вном
са ста ву, из у зи ма ју ћи ли ца ко ја су при пад ни ци ак тив не ре -
зер ве. 

Па сив ну ре зер ву са чи ња ва ју ре зер вни офи ци -
ри, ре зер вни под о фи ци ри и вој ни ци у ре зер ви. При -
пад ни ци па сив не ре зер ве рас по ре ђу ју се у рат не ко -
ман де, је ди ни це и уста но ве Вој ске Ср би је, вој не је -
ди ни це и вој не уста но ве Ми ни стар ства од бра не, у
по ли ци ју, у са ста ве ци вил не за шти те и у са ста ве
дру гих сна га од бра не. Ли ца у ре зер вном са ста ву ко -
ја не ма ју рас по ред у на пред на ве де ним са ста ви ма су
не рас по ре ђе ни при пад ни ци па сив не ре зер ве.

Рас по ред ли ца у ре зер вном са ста ву, на осно ву одо бре -
ног Пла на по пу не, вр ше те ри то ри јал ни ор га ни Ми ни стар -
ства од бра не. При пад ни ци па сив не ре зер ве на чел но се
рас по ре ђу ју по те ри то ри јал ном прин ци пу кад год за то по -
сто је усло ви. Екс те ри то ри јал ни рас по ред се при ме њу је ка -
да на од ре ђе ној те ри то ри ји не ма до вољ но ли ца за рас по -
ред у скла ду са зах те ви ма и по тре бом по себ но са од ре ђе -
ним ка те го ри ја ма људ ства и спе ци јал но сти ма од по себ ног
зна ча ја.

При пад ни ци па сив не ре зер ве ан га жу ју се за од бра ну
Ре пу бли ке Ср би је од ору жа ног угро жа ва ња спо ља и за по -
др шку ци вил ним вла сти ма у су прот ста вља њу прет ња ма
без бед но сти.

При пад ни ци па сив не ре зер ве по зи ва ју се на ре дов но
об у ча ва ње у то ку ка лен дар ске го ди не до 15 да на.

Не рас по ре ђе ни при пад ни ци па сив не ре зер ве се мо гу
ан га жо ва ти по осно ву рад не оба ве зе.

Вој на оба ве за у ре зер вном са ста ву из вр ша ва се уче -
шћем при пад ни ка па сив не ре зер ве на ве жба ма, кур се ви ма
и дру гим об ли ци ма вој не обу ке, обу ке за по сло ве ци вил не
за шти те и из вр ша ва њем дру гих ду жно сти про пи са них за -
ко ном, а у слу ча ју ван ред ног или рат ног ста ња сту па њем у
Вој ску Ср би је, ан га жо ва њем у ци вил ној за шти ти, из вр ша -
ва њем од ре ђе них вој них ду жно сти и по сло ва у дру гим сна -
га ма од бра не.
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Ра ди обу ке и оспо со бља ва ња при пад ни ци па сив не ре -
зер ве по зи ва ју се на вој не ве жбе и ве жбе ци вил не за шти -
те. При пад ник па сив не ре зер ве мо же би ти по зван на ве -
жбу нај ви ше до 90 да на у то ку јед не го ди не.

Те ри то ри јал ни ор ган Ми ни стар ства од бра не над ле жан
је за ре ша ва ње ста ту са по зва них ли ца, сем при пад ни ка ак -
тив не ре зер ве, до мо мен та ја вља ња ли ца у је ди ни цу од но -
сно са став у ко јем су рас по ре ђе на. Од мо мен та ја вља ња до
от пу шта ња из је ди ни це од но сно са ста ва, за њи хов ста тус
над ле жан је ста ре ши на је ди ни це од но сно дру гог са ста ва.

Вој на ве жба се под усло ви ма про пи са ним од ред ба ма
За ко на о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи од ла же на
зах тев ли ца у ре зер вном са ста ву, или др жав ног ор ганa, пред -
у зе ћа или дру гог прав ноg ли ца код ко јег је за по сле но по зва -
но ли це у ре зер вном са ста ву због нео д ло жних по тре ба слу -
жбе. Уз зах тев за од ла га ње вој не ве жбе при ла жу се до ка зи о
по сто ја њу раз ло га за од ла га ње и до ка зи о нео д ло жној по -
тре би слу жбе због ко је се тра жи од ла га ње вој не ве жбе.

Ре ше ње о од ла га њу ве жбе до но си над ле жни те ри то ри -
јал ни ор ган а при ме рак ре ше ња до ста вља ко ман ди, је ди ни ци
или уста но ви од но сно са ста ву у ко јем под но си лац зах те ва има
рас по ред у ре зер вном са ста ву и ко ји је тра жио по зи ва ње.

По зва ном ли цу у ре зер вном са ста ву се на ње гов зах тев
ве жба пре ки да од но сно од ла же: ако је бо ле сно (до на ред ног
по зи ва ња по ње го вом оздра вље њу); ако је из ње го вог до ма -

ћин ства у исто вре ме по зи ван дру ги члан до ма ћин ства или
се већ на ла зи на слу же њу вој ног ро ка (док се он не вра ти);
ако у вре ме ве жбе по ла же ис пи те и ако би од ла ском на ве -
жбу би ло спре че но да за вр ши школ ску го ди ну (док та кав
раз лог по сто ји); ако се у вре ме ве жбе на ла зи на при пре ма ма
ра ди уче шћа на европ ским и свет ским спорт ским так ми че -
њи ма и олим пиј ским игра ма; ако уче ству је у ме ђу на род ним
на уч ним, ис тра жи вач ким и умет нич ким ма ни фе ста ци ја ма
или тре ба да оба вља по сло ве ко ји су од из у зет ног зна ча ја за
Ре пу бли ку Ср би ју (док ма ни фе ста ци је и по сло ви тра ју); ако
би услед смр ти или те шке бо ле сти у до ма ћин ству од но сно
услед еле мен тар не не по го де до ма ћин ство би ло до ве де но у
те жак ма те ри јал ни или со ци јал ни по ло жај ње го вим од ла -
ском на ве жбу (док та кво ста ње у до ма ћин ству тра је).

Ако у ме сту у ко јем бо ра ви ли це у ре зер вном са ста ву
вла да за ра зна бо лест, ве жба се том ли цу од ла же док за ра -
зна бо лест тра је. Ве жба ко ја тра је ду же од три да на мо же
се ре ги стро ва ном по љо при вред ни ку и дру гом ли цу ко је са -
мо стал но оба вља при вред ну де лат ност, од ло жи ти због нео -
д ло жних ра до ва, ако у ње го вом до ма ћин ству не ма дру гог
чла на спо соб ног за при вре ђи ва ње.

По зи ва ње ли ца у ре зер вном са ста ву у то ку
2010. и 2011. го ди не вр ше но је у скла ду са Го ди -
шњим пла ном по зи ва ња ра ди ре дов не обу ке и са оп -
ша ва ња рас по ре да у ре зер вном са ста ву. Има ју ћи у
ви ду про цес про фе си о на ли за ци је Вој ске Ср би је и
ре ор га ни за ци ју ко ман ди, је ди ни ца и уста но ва Вој -
ске Ср би је и ор га ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар -
ства од бра не, об у ста ву оба ве зе слу же ња вој ног ро -
ка са оруж јем, ус по ста вља ње но вог кон цеп та од бра -
не и при ме ну кон цеп та ак тив не и па сив не ре зер ве,
по зи ва ње ли ца у ре зер вном са ста ву ра ди са оп шта -
ва ња рас по ре да у ре зер вном са ста ву је нео п ход на и
план ска рад ња ко ја се спро во ди и она ни је ве за на са
усло жа ва њем си ту а ци је на де лу те ри то ри је Ре пу -
бли ке Ср би је. О по зи ва њу ли ца из ре зер вног са ста -
ва јав ност је пра во вре ме но и објек тив но оба ве шта -
ва ло Ми ни стар ства од бра не, али без да ва ња де та ља
и по да та ка о рас по ре ду ли ца јер је то, за ко ном утвр -
ђе но, вој на тај на.

У про це су при ме не усво је ног кон цеп та ак тив не и па -
сив не ре зер ве и да љем раз во ју и до град њи си сте ма од ра не
у це ли ни нео п ход но је ука за ти и на не же ље не по сле ди це
ко је мо гу на сту пи ти у бу дућ но сти.

На осно ву усво је них ме ђу на род них кон вен ци ја о људ -
ским пра ви ма и сло бо да ма, ме ђу на род них и на ци о нал них
за ко но дав них ре ше ња и оства ре не прак се, а у сми слу ових
раз ма тра ња, при го вор са ве сти мо же се у ши рем оби му де -
фи ни са ти: као су коб са ве сти по је дин ца са оба ве за ма ко је
му на ме ће пра во за јед ни це да из вр ши не што што се про -
ти ви ње го вим убе ђе њи ма; као пра во по је дин ца да сам од -
лу чи на ко ји ће на чин ис пу ни ти сво ју гра ђан ску ду жност у
од бра ни зе мље и као пра во гра ђа ни на да сво ју вој ну оба ве -
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зу за ме ни вр ше њем ал тер на тив не слу жбе. У ужем сми слу
мо же се де фи ни са ти као од би ја ње слу же ња у ре зер вном
са ста ву због ду бо ких уве ре ња ко ја про ис ти чу из вер ских,
етич ких, мо рал них, фи ло зоф ских, ху ма ни тар них или би ло
ко јих дру гих раз ло га са ве сти, као од би ја ње да се уче ству је
у уби ја њу љу ди и као пра во да се од би је слу жба у вој ним је -
ди ни ца ма и уста но ва ма и на тај на чин уче шће у би ло ка -
квом ви ду ра та или при пре ма за рат.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, За ко ном о од бра ни и За ко -
ном о ци вил ној слу жби утвр ђе но је и пре ци зи ра но пра во и
мо гућ ност ли цу из ре зер вног са ста ва да се по зо ве на при -
го вор са ве сти. 

Ли це у ре зер вном са ста ву мо же
се по зи ва ти на при го вор са ве сти на -
кон ис те ка пе ри о да од че ти ри го ди не
од да на за вр шет ка слу же ња вој ног
ро ка са оруж јем. 

СПРЕМНОСТ 
ЗА МИСИЈЕ 
И ЗАДАТКЕ 

ВОЈСКЕ
С ци љем ус по ста вља ња са вре ме -

ног, ефи ка сног и еко ном ски одр жи -
вог си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср -
би је у кон ти ну и ра ном про це су ре -
фор ме си сте ма од бра не ко ји се спро -
во ди на осно ву утвр ђе не по ли ти ке
од бра не ра ди ускла ђи ва ња си сте ма
од бра не са иза зо ви ма, ри зи ци ма и
прет ња ма без бед но сти, a y окви ру
по тре ба и мо гућ но сти Ре пу бли ке Ср -
би је, при хва ћен је и нор ма тив но
прав но уре ђен си стем по пу не Вој ске
Ср би је и дру гих сна га од бра не ре зер -
вним са ста вом. При ме ном кон цеп та
ак тив не и па сив не ре зер ве обез бе ђу -
је се нео п хо дан људ ски по тен ци јал за
по пу ну Вој ске Ср би је и дру гих сна га
од бра не ра ди из вр ша ва ња до де ље -
них ми си ја и за да та ка. 

У бли жој бу дућ но сти ре ал но је
по сте пе но и си сте ма тич но сма њи ва -
ње број ног ста ња рат не вој ске и дру -
гих сна га од бра не у сми слу сма ње ња
ан га жо ва ња ли ца из па сив не ре зер ве
на ра чун оспо со бље но сти, опре мље -

но сти, опе ра тив них и функ ци о нал них спо соб но сти про фе -
си о нал ног са ста ва и број но сти и спо соб но сти при пад ни ка
ак тив не ре зер ве. На тај на чин ра ци о на ли зо вао би се од нос
про фе си о нал ног са ста ва, ак тив не ре зер ве и па сив не ре зер -
ве али при то ме се мо ра во ди ти ра чу на да се ни на ко ји на -
чин не угро зи опе ра тив на и функ ци о нал на спо соб ност Вој -
ске Ср би је и дру гих сна га од бра не. 

Ра ди ре а ли за ци је и обез бе ђе ња си гур не, пот пу не и
ефи ка сне по пу не ре зер вним са ста вом Вој ске Ср би је и дру -
гих сна га од бра не по треб но је обез бе ди ти до дат на нов ча -
на сред ства ра ди опре ма ња са вре ме ним на о ру жа њем и вој -
ном опре мом и број ни јем уче шћу ак тив не ре зер ве у од но -
су на па сив ну ре зер ву. ƒ

1 .  д е ц е м б а р 2 0 1 1 .
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