Прилог
ЈМБГ.............................................
На основу члана 42. ст. 2. и 3. Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09,
101/10 - др. закон и 10/15), члана 28. Уредбе о пријему у професионалну војну службу ("Службени
гласник РС", број.........) и тачке...... подтачка...... Одлуке о овлашћењима за решавање о стањима у
служби и другим односима у служби професионалних припадника Војске Србије ("Службени
војни лист", бр. 3/08, 32/08, 14/09, 11/10, 15/10, 18/12 и 9/13),
1. Министарство одбране, које заступа.....................................................................................................
(дужност, чин, презиме и име)

и
2.......................................................................................................................................................
(презиме, име једног родитеља и име, занимање и место пребивалишта)

закључују у............................................................, дана....................................године,

УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Члан 1.
Предмет овог уговора је пријем у професионалну војну службу по уговору на одређено време у
својству1.................................. .................................................................................................................,
(презиме, име једног родитеља и име)

а на основу предлога .........................................................................................................................
(команда, јединица и установа)

Члан 2.
Министарство одбране по овом уговору:

1)............................................................................................................................................ прима
(презиме, име једног родитеља и име)

у професионалну војну службу по уговору на одређено време у својству 2................................
......................................... у чину.......................... на време од................................., која ће трајати од
(дан, месец и година)

до.................................., ради обављања дужности у............................................................................. ..
(дан, месец и година)

(назив команде, јединице и установе)

у месту службовања............................................................;

2) обавезује се да................................................................................................................. постави
(презиме, име и чин који добија)

на дужност у................................................................. у месту службовања...........................................
(назив команде, јединице и установе)

1
2

Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника.
Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника.
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и да му обезбеди права која према Закону о Војсци Србије и другим прописима припадају 3

.........................................................................................................................................................;
3)......................................................................................................................................................|
(друге обавезе које се уговарају)

Члан 3.

..........................................................................................................................................................
(презиме, име једног родитеља и име)

обавезује се:
1) да ће.................................... ступити на дужност у...............................................................................
(дан, месец и година)

(назив команде, јединице и установе)

у месту службовања........................................................., а према постављењу надлежног старешине;
2) да ће у професионалној војној служби на одређено време остати до................................... године;
3) да ће дужност вршити савесно и у складу са прописима;
4) да ће се за време професионалне војне службе по уговору придржавати свих прописа који се
односе на4...............................................................................;
5) да ће надокнадити трошкове школовања - усавршавања у Војсци Србије ако војна служба
престане његовом кривицом пре истека уговореног рока у случајевима прописаним чланом 112.
став 3. тач. 2) до 5) и став 4. Закона о Војсци Србије;
6) да у случају организацијских промена, укидања команде, јединице и установе у којој је на
служби и дислокације команде, јединице и установе или укидања формацијског места прихвата
распоред у другу команду, јединицу и установу и на друго одговарајуће формацијско место у
истом или другом месту службовања;
7) да у случају потреба службе прихвата привремено упућивање у другу команду, јединицу и
установу Војске Србије ради извршавања одређених задатака, у складу са одредбама члана 72. ст.
5. и 6. Закона о Војсци Србије;
8) да у случају потреба службе прихвата распоред на друго формацијско место које одговара
његовој специјалности у истој или другој команди, јединици или установи Војске Србије у истом
месту службовања.
Члан 4.
Професионална војна служба....................................................................................... рачуна се од дана
(презиме, име и чин који добија)

(презиме, име и чин који добија)

јављања на уговорену дужност у команду, јединицу и установу Војске Србије и од тог дана именовани
стиче права и обавезе по основу уговора и својство 5...............................................................................
Члан 5.
Ако се...............................................................................................................................................
(презиме, име и чин који добија)

без оправданог разлога не јави на дужност на дан утврђен у члану 3. тачка 1) овог уговора,
сматраће се да овај уговор није закључен.

3
4
5

Уписати: официру на одређено време или подофициру на одређено време или професионалном војнику.
Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника.
Уписати: официра на одређено време или подофицира на одређено време или професионалног војника.
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Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да пробни рад по овом уговору траје два месеца, рачунајући од дана
јављања именованог на дужност.
Члан 7.
Професионална војна служба по овом уговору престаје:
1) под условима прописаним одредбама члана 112. Закона о Војсци Србије;
2) када због организацијских промена, укидања команде, јединице и установе у којој је на служби
и дислокације команде, јединице и установе или укидања формацијског места не прихвати
распоред у другу команду, јединицу и установу и на друго одговарајуће формацијско место у
истом или другом месту службовања;
3) када у случају потреба службе не прихвати привремено упућивање у другу команду, јединицу и
установу Војске Србије ради извршавања одређених задатака, у складу са одредбама члана 72. ст.
5. и 6. Закона о Војсци Србије;
4) када у случају потреба службе не прихвати распоред на друго формацијско место које одговара
његовој специјалности у истој или другој команди, јединици или установи Војске Србије у истом
месту службовања;
5) истеком рока одређеног за пробни рад, ако није показао одговарајуће радне и стручне способности;
Члан 8.
Уговорне стране прихватају сва права, обавезе и одговорности утврђене Законом о Војсци Србије,
другим прописима и овим уговором и сагласне су да се за време трајања овог уговора могу
споразумно мењати или допуњавати сви елементи уговора.
Члан 9.
Овај уговор сачињава се у шест истоветних примерака, од којих се један примерак уручује лицу са
којим је овај уговор закључен, други примерак се доставља команди, јединици и установи која
чува досијеа персоналних података, трећи примерак се чува у команди, јединици и установи у
којој је лице на служби, четврти примерак се доставља унутрашњој организационој јединици
надлежној за рачуноводствене послове уз решење о плати, пети примерак се доставља надлежном
фонду за пензијско и инвалидско осигурање уз основну пријаву осигурања и шести примерак се
доставља Фонду за социјално осигурање војних осигураника, а са подофициром на одређено време
и официром на одређено време сачињава се и у још једном примерку који се доставља унутрашњој
организационој јединици Министарства одбране надлежној за кадрове.
...................................................................................
(место, дан, месец и година закључења уговора)

.................................................................................
(потпис лица које се прима у службу)
.................................................................................
(презиме, име једног родитеља и име)

.................................................................................................
(потпис старешине надлежног за закључивање уговора)

(М.П.)

...............................................................................
(датум ступања на дужност)

.........................................................................................
(дужност, чин, презиме и име)

...............................................................................
(потпис старешине који оверава ступање на дужност)

(М.П.)
........................................................................................
(дужност, чин, презиме и име)

