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ТЕМА 3: РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
САДРЖАЈ:
1. Ко има радну обавезу и када
2. Материјална обавеза и њено извршавање

1. КО ИМА РАДНУ ОБАВЕЗУ И КАДА
Радна обавеза је право и дужност грађана Републике Србије која се извршава на радним
местима, односно на одређеним пословима и задацима у условима ванредног или ратног
стања, у складу са Планом одбране Републике Србије.
Радној обавези подлежу сви за рад способни пунолетни грађани .
Од радне обавезе су ослобођене жене за време трудноће, самохрани родитељи, лица
неспособна за рад итд.
У случају проглашења ратног или ванредног стања, лица која су у радном односу дужна
су да наставе обављање послова на свом радном месту, ако нису позвана на службу у
Војсци Србије или распоређена на друге послове и задатке, у складу са законом.

2. МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА И ЊЕНО ИЗВРШАВАЊЕ
Материјална обавеза је право и дужност грађана Републике Србије, привредних
друштава, других правних лица и предузетника, да имовину којом располажу (камиони,
грађевинске машине итд.), а која је битна за потребе одбране, уступе на привремено
коришћење уз накнаду државним органима, Војсци Србије и цивилној заштити. Таква
имовина се популарно назива „ствари из пописа“.
Ствари из пописа се распоређују према потребама Војске Србије и другим потребама
одбране земље, потребама државних органа, цивилне заштите итд.
За потребе одбране земље власници ствари су дужни да предају: моторна, превозна и
специјална возила, возила свих врста и капацитета; грађевинске и друге машине за
грађевинске и инжењеријске радове свих врста и намена; средства и уређаје везе, пловне
објекте, луке, пристаништа и инсталације за пловидбу, снабдевање, одржавање и ремонт
пловних објеката, ваздухоплове и аеродроме, пумпне станице и складишта, бензинске
станице, складишта погонског горива и мазива, пумпе, компресорске станице и агрегате за
воду, акумулаторске станице, складишта за смештај минско-експлозивних средстава,
складишта за смештај резервних делова, репродукционог и потрошног материјала,
складишта људске и сточне хране, опреме и другог материјала, станице за сервисирање и
станице за технички преглед моторних возила и средстава телекомуникације, јахаћу,
теглећу и товарну стоку са припадајућим прибором и опремом, зграде и земљиште са
уређајима, опремом и инсталацијама.
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За коришћење ствари из пописа, власнику ствари припада накнада. Ствари се уступају,
користе и враћају уз накнаду за њихово привремено коришћење и накнаду штете у случају
њиховог оштећења или уништавања у складу са прописима.

ИЗВОРИ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА:
-

Закон о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон, 104/2009
- др. закон и 10/2015 и 36/18);
Закон о Војсци Србије ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007 и 88/2009, 101/2010- др. закон и
10/2015 и 36/18);
Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Сл. гласник РС", бр. 88/2009 и 95/2010
и 36/18);
http://www.mod.gov.rs/cir/5452/radna-i-materijalna-obaveza-5452 .
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