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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ
ИНИЦИЈАТИВА
За измене и допуне Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о
унапређењу официра и подофицира, ради спречавање дискриминације и штете по
припаднике Војске Србије и саму Војску Србије.
Поштовани,
Одредбама члана 22. став 2. тачка 1), члана 23. став 1. тачка 1) и члана 24. став 1. тачка 1).
Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређењу официра и
подофицира (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 28/2019 и 63/2020). у даљем тексту Уредба) прописано
је као услов за унапређење официра, завршено одговарајуће војно стручно усавршавање или
образовање у иностранству или грађанству за које је извршена еквиваленција програма са
програмом основног командно-штабног курсана војној високошолској установи.
Одредбом члана 45 став 1. тачка 1) Уредбе, прописано је као услов: ‘’Да има одговарајућу
врсту и степен образовања и одговарајуће усавршавање прописано за формацијско место на
које је постављен и за које је формацијом одређен чин у који се унапређује’’.
Надлежни органи кадровске службе у Војсци Србије и Министарству одбране, горе наведене
одредбе тумаче тако да одговарајућу врсту војног образовања, не може заменити
еквивалентно стечено цивилно образовање, позивајући се на одредбу члана 45. став 1. тачка
1) Уредбе, јер сматрају да ако је формацијом прописано да је за постављење на одређено
формацијско место услов војно образовање, официр који има стечено цивилно образовање
истог нивоа, не може бити унапређен, у виши чин.
Стојимо на становишту да је овакав став надлежних органа кадровске службе у Војсци
Србије и Министарству одбране, дискриминаторски и неуставан, јер је одредбама члана 21.
Устава Републике Србије, који се непосредно примењује, прописано да је забрањена свака
дискриминација, посредна или непосредна, по било ком основу... Одредбом члана 19. став 2.
Закона о раду, које се у смислу члана 8 Закона о Восјци Србије, сходно примењују и на

запослене у Војсци Србије, прописано је: ‘’Посредна дискриминација, у смислу овог закона,
постоји када одређена наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса, ставља или
би ставила у неповољнији положај у односу на друга лица - лице које тражи запослење,
као и запосленог, због одређеног својства, статуса, опредељења или уверења из члана 18.
Закона о раду’’, а то је у конкетном случају образовањем у цивилној школској установи
стечено лично својство.
Због оваквог става органа кадровске службе у ВС и МО, оштећен је велики број официра
тако што су заустављени у напредовању у служби, без шансе да се такво стање по њих
поправи, имајући у виду да су због година старости углавном престарили за конкурисање у
одговарајуће војне школе. Такође сматрамо да на овај начин значајну штету трпи и сама
Војска Србије, јер се већина тих официра већ налази на формацијским местима вишег чина,
а спорни став заузет од стране надлежних органа кадровске службе спречава да ту буду
коначно постављени и унапређени у виши чин, у складу са образовањем које су стекли
самофинасирањем ван система одбране, али и школовањем у земљи и иностранству ван
војних школа о трошку државе.
Предметним ставом надлежних органа кадровске службе ВС и МО, ниподаштава се систем
школства Републике Србије и легално стечене и акредитоване дипломе високог образовања,
јер исте ови органи не признају, што представља директно кршење закона којим се уређује
високо образовање и што је недопустиво да се дешава у државним инстутуцијама какве су
Војска Србије и Министарство одбране.
Из свих наведених разлога, у циљу унапређења права професионалних припадника Војске
Србије, као и у циљу заштите интереса Војске Србије, која у овом тренутку има озбиљну
кризу кадра, наслову ПРЕДЛАЖЕМО:
Да у што краћем року покрене процедуру измена и допуна спорних одредби Уредбе о
стањима у служби професионалних војних лица и о унапређењу официра и подофицира
(‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 28/2019 и 63/2020), и обезбеди да се легална акредитована академска
звања стечена у грађанству-цивилним високошколским установама, признају и у Војсци
Србије и Министарству одбране како то познају и предвиђају закони који уређују област
образовања.
У нади да ћете уважити ову нашу молбу, упућујемо вам срдачан поздрав.
Ради спречавање штете по припаднике ВС, молимо за хитност у поступању.
ПРЕДСЕДНИК ВСС
Новица Антић

