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ТЕМА 5: КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК

Занимање професионалног војника у последње две деценије све више постаје подједнако
примамљиво особама и мушког и женског пола. Испуњавањем предуслова као што је
одслужење војног рока са оружјем, одржавањем изузетне физичке спремности и
неговањем здравог начина живота, сваки пунолетан млади држављанин Републике Србије
може остварити своју жељу и постати активни припадник војске, уз могућност даљег
професионалног усавршавања.

САДРЖАЈ:
1. Услови за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника
2. Служба и развој каријере у Војсци Србије

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У
СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА
У професионалну војну службу може бити примљен држављанин Републике Србије који,
између осталог; испуњава следеће услове:
1) да је пунолетан;
2) да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
3) да има прописано образовање;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну
војну службу;
6) да је одслужио војни рок са оружјем.

2. СЛУЖБА И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
Професионална војна лица су:
1) официр;
2) подофицир;
3) професионални војник.
Официр је лице високог образовања, оспособљено за обављање војних дужности, које је у
радном односу на неодређено време, односно на одређено време.
Подофицир је лице најмање средњег образовања, оспособљено за обављање војних
дужности, које је у радном односу на неодређено време, односно на одређено време.
Професионални војник је лице које има најмање основно образовање, које је одслужило
војни рок под оружјем или је на други начин војно обучено и које је у радном односу на
одређено време ради обављања војних дужности.

2/3

У војнички чин може се унапредити војник на служењу војног рока, односно војник у
резерви, ако се оцени да са успехом може вршити одговарајуће дужности војних
старешина.
Официр који испуњава опште услове може се унапредити у непосредно виши чин, ако је у
чину који има провео најмање:
1) три године у чину потпоручника ако школовање траје четири године, две године у
чину потпоручника ако школовање траје пет година и једну годину у чину
потпоручника ако школовање траје шест година;
2) три године у чину поручника;
3) четири године у чину капетана;
4) четири године у чину мајора;
5) четири године у чину потпуковника;
6) четири године у чину пуковника;
7) три године у чиновима генерала.
Подофицир који испуњава опште услове за унапређење може се унапредити у виши чин
кад у чину који има проведе најмање четири године.

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);
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