
С А В Е Т
За помоћ у остваривању својих права 
и обавеза и све додатне информације можеш се
обратити референту за војну обавезу Центра
Министарства одбране у општини у којој станујеш.
Можеш да нам пишеш или да позовеш неки од
најближих регионалних центара, радним даном у
времену од 8 до 15 часова.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД: (011/3201-154)
e-mail: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД: (021/547-006)
e-mail: regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ: (018/524-352)
e-mail: regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ: (034/507-006)
e-mail: regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО: (014/296-459)
e-mail: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs



КАДА И ГДЕ СЕ МОЖЕШ ПРИЈАВИТИ

Јавни оглас за пријављивање је стално отворен.
Можеш се пријавити током целе године у центру
Министарства одбране у твом граду – општини.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ
• да си држављанин Републике Србије;

• да се против тебе не води кривични поступак,
односно да ниси правноснажно осуђиван за
кривично дело за које се гони по службеној
дужности;

• да ниси осуђиван на казну затвора у трајању дужем
од шест месеци и

• да си здравствено способан за војну службу.

П О Ч Е Т А К
У центру Министарства одбране у твојој општини
објасниће ти која су документа потребна за
конкурисање и како да се припремиш за лекарске
прегледе и психолошку селекцију. Потребно је да се
определиш у ком роду, служби, врсти и специјалности
желиш да служиш војни рок. То зависи од више
чинилаца, међу којима су школска спрема, знања и
вештине које поседујеш, оцена психофизичке
способности, као и планиран број војника који ће се
обучавати за родове, службе, врсте и специјалности у
одређеном упутном року. 

КОЛИКО ТРАЈЕ ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ 
ВОЈНОГ РОКА

Законом о војној, радној и материјалној обавези

прописано је да служење војног рока траје шест месеци.

Међутим, наредбом председника Републике трајање

добровољног служења војног рока може се скратити.

Пракса је да се трајање сваке године скрати и траје три

месеца, осим за поједине специјалности којима војни

рок траје четири месеца.

У Г О В О Р
Пре одласка у један од три центра за обуку Војске Србије
(Сомбор, Ваљево и Лесковац) потписује се уговор са
Министарством одбране. Он садржи датум почетка и
завршетка служења војног рока, услове живота и рада,
новчана примања, услове прекида служења војног рока и
накнаду трошкова у случају неоправданог прекида
служења војног рока.

ШТА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ЗА ВРЕМЕ СЛУЖЕЊА
ВОЈНОГ РОКА
Војнику, за време трајања добровољног служења
војног рока са оружјем, у складу са законом
обезбеђује се :

• накнада путних трошкова за јављање на добровољно
служење војног рока са оружјем у назначени центар
за обуку, од места пребивалишта у Републици
Србији до центра за обуку; 

• накнада путних трошкова за повратак кући по
одслужењу добровољног служења војног рока са
оружјем, од центра за обуку до места пребивалишта
у Републици Србији;

• новчана примања у месечном износу који одреди
министар одбране;

• права из здравственог осигурања по прописима из
здравственог осигурања у Војсци Србије за војне
обвезнике и

• смештај и исхрана, војна одећа и обућа.


