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Од бра на је јед на од нај зна чај ни јих
функ ци ја сва ке др жа ве, бу ду ћи да се
кроз њу пре пли ћу све оста ле сфе ре
људ ске де лат но сти, усме ре не на
ства ра ње основ них прет по став ки
за све у куп ни раз вој и про спе ри тет.
Ре пу бли ка Ср би ја, као са мо стал на
држа ва од 2006. го ди не, из гра ђу је си -
стем од бра не по ме ри сво јих по тре -
ба и у усло ви ма ко ји де тер ми ни шу
укуп ност од но са на гло бал ном, ре ги о -
нал ном и ло кал ном пла ну.

Го ди на 2010. пред ста вља пре крет ни цу у ре фор ми си сте ма
од бра не ко ја се ис по ља ва кроз: усва ја ње стра те шко-док -
три нар них и прав но-нор ма тив них до ку ме на та, ду го роч но и
сред ње роч но пла ни ра ње и про гра ми ра ње раз во ја си сте ма
од бра не, про фе си о на ли за ци ју Вој ске Ср би је, ре фор му вој ног
школ ства и вој ног здрав ства, си сте ма ти за ци ју и ра ци о -
нал и за ци ју Ми ни стар ства од бра не, ре ви та ли за ци ју од -
брам бе не ин ду стри је и ја ча ње уче шћа при пад ни ка Вој ске и
дру гих сна га од бра не у из град њи и очу ва њу ми ра у све ту и
ре ги о ну.

Бе ла књи га од бра не до но си се пр ви пут у Ре пу бли ци Ср би ји
као са мо стал ној др жа ви. То је до ку мент ко ји, тран спа -
рент но, нај ши рој до ма ћој али и стра ној јав но сти при бли -
жа ва про це се, до стиг ну ћа и про јек ци је у раз во ју си сте ма
од бра не Ре пу бли ке Ср би је. На те ме љу пра ва сва ког гра ђа -
ни на Ре пу бли ке Ср би је да бу де ин фор ми сан о си сте му од -
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бра не, Бе ла књи га је сво је вр сно шти во за све уз ра сте на ше
по пу ла ци је. Исто вре ме но, она пред ста вља и ра зум но струк -
ту ри ран скуп ин фор ма ци ја за свет ску јав ност, од но сно зем -
ље са ко ји ма раз ви ја мо са рад њу.

Са др жа ји Бе ле књи ге од бра не има ју исто риј ску нит, по ве -
за ност про шлог, опис са да шњег и ре ал ну про јек ци ју бу ду ћег
раз во ја си сте ма од бра не. Чу ва ју ћи сво ју тра ди ци ју и ко ри сте -
ћи се  и ску стви ма нај мо дер ни јих, ства ра мо прет по став ку за
ви зи ју и про јек ци ју на шег си сте ма од бра не.

Ви зи ја си сте ма од бра не за сни ва се на ви зи ји са вре ме не и
мо дер не Ср би је, Ср би је чла ни це Европ ске уни је, ин те гри са -
не у ко лек тив не си сте ме без бед но сти, са Вој ском ко ја сво -
јом сна гом мо же да га ран ту је мир и ста бил ност у ре ги о ну
и уче ству је са сво јим ка па ци те ти ма у очу ва њу ре ги о нал -
ног и гло бал ног ми ра, са вој ни ком ко ји мо же при стој но да
жи ви од свог ра да и да се по све ти свом по слу без бри ге за
ег зи стен ци ју по ро ди це. Та кав си стем од бра не свр ста ва нас
у ред од го вор них др жа ва, по ста вља рав но прав но за сто са
зе мља ма и ор га ни за ци ја ма чи јем члан ству те жи мо, а до при -
не ће да Ре пу бли ка Ср би ја не бу де са мо ко ри сник већ да по -
ста не и из во зник без бед но сти.

Мо дер ни за ци ја Ср би је и си сте ма од бра не је сте на ша шан -
са у 21. ве ку.

МИ НИСТАР ОД БРА НЕ
Дра ган Шу та но вац

5



САДРЖАЈ

1. ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ...............................11
1.1. Безбедносно окружење Републике Србије ....................11
1.2. Интереси Републике Србије у области одбране............13
1.3. Стратегијски концепт одбране Републике Србије.........15

2. РЕФОРМА СИСТЕМА ОДБРАНЕ .................................................19
2.1. Стратегијско-доктринарна документа............................19
2.2. Нормативне претпоставке ..............................................22
2.3. Планирање одбране ........................................................23
2.4. Организационо-функционалне промене ........................26

3. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ .......................................................29
3.1. Основне, посебне и уже унутрашње јединице..............31
3.2. Органи у саставу Министарства одбране ......................34

4. ВОЈСКА СРБИЈЕ ............................................................................41
4.1. Генералштаб Војске Србије .............................................46
4.2. Копнена војска .................................................................59

4.2.1. Специјална бригада..................................................61
4.2.2. Бригаде КоВ ..............................................................64
4.2.3. Мешовита артиљеријска бригада ........................65
4.2.4. Речна флотила .........................................................67
4.2.5. Самостални батаљони...........................................68

4.3. Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана .......69
4.3.1. Авијацијске базе.......................................................71
4.3.2. 250. ракетна бригада противваздухопловне

одбране.....................................................................74
4.3.3. 126. центар ВОЈИН .................................................75
4.3.4. Самостални батаљони...........................................76

4.4. Команда за обуку .............................................................80
4.4.1. Центри за основну обуку ......................................81
4.4.2. Центри за специјалистичку обуку .......................82

6



5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ .......................................................................87
5.1. Управљање кадром...........................................................87
5.2. Школовање и усавршавање ............................................90
5.3. Обука ..............................................................................100

6. МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ ..........................................................105
6.1. Логистичка подршка Војске Србије..............................105
6.2. Опремање и модернизација Војске Србије..................109
6.3. Војна инфраструктура ...................................................110
6.4. Одбрамбена индустрија ................................................112

7. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ .......................................................117

8. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ......................................................127

9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ................133
9.1. Мултилатерална сарадња..............................................134
9.2. Билатерална сарадња ....................................................139
9.3. Припадници Војске Србије у међународним 

мисијама.........................................................................141
9.4. Контрола наоружања по међународним 

споразумима ..................................................................144

10. ВОЈСКА И ДРУШТВО ...............................................................149
10.1. Демократска и цивилна контрола ...............................149
10.2. Цивилно-војна сарадња...............................................151
10.3. Институције од културно-историјског значаја ..........154

11. ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ ...........................................................165

7





1ПОЛИТИКА 
ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ



10



1. ПО ЛИ ТИ КА ОД БРА НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По ли ти ка од бра не Ре пу бли ке Ср би је (РС) те ме љи се на ја ча њу
вла сти тих од брам бе них ка па ци те та, са рад њи са де мо крат ским и ми -
ро љу би вим др жа ва ма, европ ској спољ но по ли тич кој ори јен та ци ји и
спо соб но сти за ак тив но уче шће у про це си ма са рад ње и за јед нич ког
де ло ва ња са дру гим др жа ва ма и су бјек ти ма ме ђу на род них од но са у
из град њи на ци о нал не, ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти.

Ци ље ви по ли ти ке од бра не Ре пу бли ке Ср би је је су ства ра ње
ефи ка сног си сте ма од бра не, мир и по вољ но без бед но сно окру же ње
и ин те гра ци ја у европ ске и дру ге ме ђу на род не без бед но сне струк ту -
ре. У оства ри ва њу тих ци ље ва Ми ни стар ство од бра не (МО) спро во -
ди ре фор му ра ди из град ње ефи ка сног си сте ма од бра не, ње го вог
ста бил ног функ ци о ни са ња и ства ра ња усло ва за ње го ву ин тер о пе -
ра бил ност са си сте ми ма од бра не др жа ва укљу че них у европ ске без -
бед но сне стук ту ре и НА ТО про грам „Парт нер ство за мир“.

1.1. БЕЗ БЕД НО СНО ОКРУ ЖЕ ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Без бед но сно окру же ње Ре пу бли ке Ср би је ка рак те ри ше ком -
плек сна ин тер ак ци ја ве ли ког бро ја чи ни ла ца. Про ме не ко је су се
до го ди ле у ме ђу на род ним од но си ма у по след њој де це ни ји два де -
се тог ве ка зна чај но су се ре флек то ва ле на гло бал ну ар хи тек ту ру
све та на по чет ку но вог ве ка и ми ле ни ју ма. Те про ме не су се ис по -
љи ле, пре све га, у ре кон фи гу ра ци ји од но са ме ђу др жа ва ма, као и у
њи хо вом ге о стра те гиј ском пре гру пи са ва њу на свет ској сце ни, до -
при но се ћи из град њи мул ти по лар ног све та. 

И по ред то га што, у та квим окол но сти ма, опа сност од из би ја -
ња ра та на гло бал ном ни воу го то во да не по сто ји, ипак, ве ли ке раз -
ли ке у сте пе ну еко ном ског раз во ја, све из ра же ни ји де фи цит ре   сур са,
по сле ди це про ме не кли ме, кр ше ње основ них прин ци па ме ђу на род -
ног прав ног по рет ка и дру ги иза зо ви, ри зи ци и прет ње и да ље пред -
ста вља ју зна ча јан по тен ци јал за на ста нак и ши ре ња л о калних и
ре ги о нал них су ко ба. 

Су штин ско обе леж је са вре ме ног све та је сте све ве ћа по ве за -
ност и ме ђу за ви сност др жа ва на гло бал ном ни воу. Има ју ћи у ви ду
ја ча ње све сти о по тре би за јед нич ког де ло ва ња усме ре ног ка су прот -
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ста вља њу иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма без бед но сти, ово обе -
леж је је по себ но на гла ше но у обла сти без бед но сти и од бра не. То ме
зна чај но до при но си и чи ње ни ца да са вре ме ни иза зо ви, ри зи ци и
прет ње без бед но сти све ви ше из ла зе из окви ра тра ди ци о нал них, пос -
та ју не пред ви ди ви и до би ја ју тран сна ци о нал ни ка рак тер. Сто га се на -
че ло ис кљу чи вог ослон ца на соп стве не сна ге све че шће за ме њу је или
до пу ња ва члан ством у не кој од без бед но сних ин те гра ци ја. 

Ре ги он Ју го и сточ не Евро пе је ову исто риј ску ета пу до че као,
про ла зе ћи кроз про цес тран зи ци је и опре де љи ва ња за европ ске и
евро а тлант ске ин те гра ци је. И по ред то га што ста ње без бед но сти
на овим про сто ри ма још ни је у пот пу но сти ста би ли зо ва но, др жа ве
ре ги о на, сле де ћи свој при о ри тет ни за јед нич ки ин те рес да ис пу не
по треб не усло ве за при кљу че ње Европ ској уни ји (ЕУ), кроз ак тив ну
са рад њу ула жу на по ре да оја ча ју уза јам но по ве ре ње и, пре у зи ма ју -
ћи свој део од го вор но сти за без бед ност за јед нич ког про сто ра, до -
при не су ње го вом укуп ном раз во ју и бла го ста њу гра ђа на. 

Уло ге НА ТО и ЕУ оста ће кључ не за ста бил ност на про сто ру Ју -
го и сточ не Евро пе. Опре де ље ност др жа ва ре ги о на за члан ство у
НА ТО и ЕУ, као и при хва та ње и уна пре ђи ва ње вред но сти де мо кра -
ти је, еко ном ски раз вој и дру штве на ста бил ност и без бед ност на -
ста ви ће да ума њу ју мо гућ ност из би ја ња су ко ба и по зи тив но ће
ути ца ти на без бед но сно окру же ње. Ре ги о нал на без бед ност се у све
ве ћој ме ри за сни ва на за јед нич ким и уса гла ше ним ак тив но сти ма у
обла сти без бед но сти, по ли ти ке и еко но ми је и дру гим обла сти ма
усме ре ним на очу ва ње ста бил но сти и пред у пре ђи ва ње кри за у
овом ре ги о ну. То до при но си да се про бле ми на сле ђе ни из про шло -
сти, исто риј ске про тив реч но сти, као и по сле ди це су ко бља ва ња на -
ро да и др жа ва на про сто ру ју го и сточ не Евро пе, а по себ но Бал ка на,
у но ви јој исто ри ји, све ма ње од ра жа ва ју на ста ње без бед но сти.

У из ме ње ном стра те гиј ском окру же њу, Ре пу бли ка Ср би ја, су -
о че на са ве ли ким иза зо ви ма, ве ћим не го ијед на дру га др жа ва у
окру же њу, сна жним спољ но по ли тич ким за ла га њем, ди пло мат ским
и прав ним сред стви ма на сто ји да за шти ти свој те ри то ри јал ни ин -
те гри тет и обез бе ди од го ва ра ју ћу по зи ци ју у ме ђу на род ној за јед -
ни ци и но вој без бед но сној ар хи тек ту ри ре ги о на и све та. У том
кон тек сту, про тив прав но јед но стра но про гла ше ње не за ви сно сти
Ко со ва нај ве ћа је прет ња без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, бу ду ћи
да то пред ста вља по ку шај де ље ња јед не др жа ве чла ни це Ује ди ње -
них на ци ја про тив ње не во ље и у су прот но сти са ме ђу на род ним
пра вом.
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Агре си ја на Ре пу бли ку Ср би ју сма тра се ма ло ве ро ват ном а,
сход но про це на ма, без бед ност Ре пу бли ке Ср би је мо же би ти угро -
же на ору жа ном по бу ном, те ро ри змом, се па ра ти стич ким те жња ма,
на ци о нал ним и вер ским екс тре ми змом, ор га ни зо ва ним кри ми на -
лом, еле мен тар ним не по го да ма и хе миј ским, би о ло шким, ну кле ар -
ним, тех нич ким и тех но ло шким не сре ћа ма, сај бер прет ња ма,
оба ве штај ном де лат но шћу, зло у по тре бом на уч них до стиг ну ћа у
обла сти ма ге нет ског ин же ње рин га, ме ди ци не, ме те о ро ло ги је и дру -
гим обла сти ма, као и дру гим прет ња ма. 

Са др жа ва ма у ре ги о ну за пад ног Бал ка на, пре све га са су сед -
ним др жа ва ма, Ре пу бли ка Ср би ја уна пре ђу је са рад њу и ус по ста вља
ква ли тет ни је и са др жај ни је од но се, за сно ва не на уза јам ном по ве ре -
њу. При зна ва ње не за ви сно сти Ко со ва и ус по ста вља ње ди пло мат -
ских од но са по је ди них др жа ва у не по сред ном окру же њу Ре пу бли ке
Ср би је, као и од ре ђе ног бро ја др жа ва у све ту са Ко со вом не по вољ -
но се од ра жа ва на ни во по ве ре ња и са рад ње и успо ра ва про цес ста -
би ли за ци је ста ња на овим про сто ри ма. 

1.2. ИН ТЕ РЕ СИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ У 
ОБЛА СТИ ОД БРА НЕ

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти де фи ни са ла је ли сту на -
ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у обла сти без бед но сти чи ме
су утвр ђе не кључ не прет по став ке за њен све у куп ни де мо крат ски
раз вој. Ре пу бли ка Ср би ја ти ме се свр ста ла у др жа ве ко је има ју
утвр ђен про грам ски кон цепт раз во ја и ја сну ви зи ју оног шта же ле
у бу дућ но сти. 

Ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је као из раз ви тал них вред но сти и по -
тре ба гра ђа на, на ро да и др жа ве и про из ла зе из нај ви ших вред но сти
утвр ђе них Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, али и основ них ци ви ли за циј -
ских до ме та са вре ме ног све та. Кључ ну на ци о нал ну вред ност ко ја је
прет по став ка свих дру гих вред но сти чи ни очу ва ње не за ви сно сти, су -
ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та Ре пу бли ке Ср би је. 

Од брам бе ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је, као из раз нај ви ших
вред но сти на ше др жа ве и ње них гра ђа на за из град њу и очу ва ње
без бед но сти и ста бил но сти као су штин ских прет по став ки сло бод ног
и де мо крат ског раз во ја дру штва, пр ви пут су де фи ни са ни у Републици
Ср би ји, а то су: очу ва ње су ве ре но сти, не за ви сно сти и те ри то ри јал не
це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је и за шти та без бед но сти гра ђа на; из -
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град ња по ве ре ња, уна пре ђе ње без бед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну
и са рад ња и парт нер ство са ме ђу на род ним без бед но сним ор га ни за -
ци ја ма и ин сти ту ци ја ма де мо крат ских др жа ва.

У том кон тек сту, по ли ти ка од бра не, као син те за ста во ва ис ка -
за них кроз основ на опре де ље ња, ци ље ве, за дат ке и стра те гиј ски
кон цепт од бра не, усме ре на је на ства ра ње од го ва ра ју ћих уну тра шњих
и спољ них, по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них, вој них и дру гих
усло ва за очу ва ње и за шти ту упра во тих утвр ђе них од брам бе них ин -
те ре са Ре пу бли ке Ср би је.

Овом по ли ти ком ис ка зу је се опре де ље ност Ре пу бли ке Ср би -
је да из гра ђу је и ја ча соп стве не ка па ци те те и спо соб но сти за од -
бра ну, као и да кроз ин те гра ци ју у европ ске и дру ге ме ђу на род не
без бед но сне и од брам бе не струк ту ре за јед нич ки де лу је са дру гим
др жа ва ма с ци љем ја ча ња на ци о нал не, ре ги о нал не и гло бал не без -
бед но сти.
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1.3. СТРА ТЕ ГИЈ СКИ КОН ЦЕПТ ОД БРА НЕ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Стра те гиј ски кон цепт од бра не утвр ђен је на осно ву опре де -
ље ња и ци ље ва по ли ти ке од бра не, про це не иза зо ва, ри зи ка и прет -
њи без бед но сти, као и но ве дру штве не и ме ђу на род не уло ге
од      брам бе них по тен ци ја ла. Овим кон цеп том, ко ји пред ста вља осно -
ву за про јек то ва ње си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је, ис ка за ни
су основ ни ста во ви Ре пу бли ке Ср би је о на чи ну ан га жо ва ња рас по -
ло жи вих ре сур са у очу ва њу и за шти ти ње них од брам бе них ин те ре са.

Осно ве стра те гиј ског кон цеп та од бра не Ре пу бли ке Ср би је за -
сни ва ју се на при ме ни си сте ма то тал не од бра не, кроз за јед нич ко
ан га жо ва ње су бје ка та од бра не и од брам бе них по тен ци ја ла. Кон -
цепт у пот пу но сти ува жа ва по тре бу уна пре ђи ва ња парт нер ства и
мул ти ла те рал не са рад ње са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор -
га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у очу ва њу и за шти ти од брам бе них
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је. 

Сход но вр ста ма и ин тен зи те ту иза зо ва, ри зи ка и прет њи без -
бед но сти, Ре пу бли ка Ср би ја ће сво је од брам бе не ин те ре се шти ти ти
пре све га од вра ћа њем је дин стве ним и ефи ка сним си сте мом од бра -
не. По ред то га, у за шти ти од брам бе них ин те ре са зна ча јан до при нос
има из град ња по у зда ног парт нер ства и са рад ња у из град њи по вољ -
ног без бед но сног окру же ња; од луч на од бра на др жа ве соп стве ним
сна га ма и уз по моћ парт не ра. Уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци -
ја ма ра ди из град ње и очу ва ња ми ра у ре ги о ну и све ту, као и пру жа -
ње по др шке ци вил ним вла сти ма у су прот ста вља њу прет ња ма
без   бед но сти, та ко ђе пред ста вља ју зна чај не аспек те ан га жо ва ња од -
брам бе них по тен ци ја ла у за шти ти на ци о нал них ин те ре са.
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2. РЕ ФОР МА СИ СТЕ МА ОД БРА НЕ

Ра ди ре а ли за ци је на по ра ко је Ре пу бли ка Ср би ја ула же на пу -
ту да по ста не су бјект ста бил но сти и ми ра у ре ги о ну Ју го и сточ не
Евро пе, је дан од при о ри те та Вла де је сте спро во ђе ње ре фор ме сис -
те ма од бра не. То је кон ти ну и ран и тран спа рен тан про цес ко ји се
спро во ди на осно ву утвр ђе не по ли ти ке од бра не ра ди ускла ђи ва ња
си сте ма од бра не са иза зо ви ма, ри зи ци ма и прет ња ма без бед но сти,
по тре ба ма гра ђа на, оп ште при хва ће ним де мо крат ским стан дар ди ма
и то ко ви ма без бед но сног ор га ни зо ва ња са вре ме них др жа ва, а у
окви ри ма мо гућ но сти Ре пу бли ке Ср би је. Оса вре ме њен, ефи ка сан и
еко ном ски одр жив си стем од бра не пред ста вља зна ча јан по тен ци јал
Ре пу бли ке Ср би је. 

Усва ја њем си стем ских за ко на и под за кон ских про пи са из
обла сти од бра не, као и до но ше њем стра те гиј ско-док три нар них до -
ку мен ата: Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти, Стра те ги је од бра не
Ре пу бли ке Ср би је и Док три не Вој ске Ср би је, ство ре не су нео п ход -
не прет по став ке за да љу ин сти ту ци о нал ну до град њу си сте ма од -
бра не. 

2.1. СТРА ТЕ ГИЈ СКО-ДОК ТРИ НАР НА ДО КУ МЕН ТА

Је дан од нај зна чај ни јих ко ра ка ко је је Ми ни стар ство од бра не
пред у зе ло у прав цу стра те гиј ско-док три нар ног, ор га ни за ци о ног и
функ ци о нал ног уре ђе ња обла сти без бед но сти и од бра не у Ре пу бли -
ци Ср би ји је сте из ра да основ них стра те шких до ку мена та. На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 26. ок то бра
2009. го ди не, усво ји ла је Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти Ре -
пу бли ке Ср би је и Стра те ги ју од бра не Ре пу бли ке Ср би је. 

Усва ја њем Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и Стра те ги је
од бра не Ре пу бли ке Ср би је пр ви пут су у Ре пу бли ци Ср би ји, као не -
за ви сној и са мо стал ној др жа ви, утвр ђе ни на ци о нал ни ин те ре си у
обла сти без бед но сти, ви тал ни од брам бе ни ин те ре си, као и основ -
на опре де ље ња, ци ље ви и за да ци по ли ти ке на ци о нал не без бед нос -
ти и по ли ти ке од бра не. Исто вре ме но, овим до ку мен ти ма је пр ви
пут де фи ни са на и струк ту ра си сте ма на ци о нал не без бед но сти и
сис те ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је.
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Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, по хи -
је рар хи ји нај ви ши и нај зна чај ни ји стра те гиј ски до ку мент у обла сти
на ци о нал не без бед но сти и од бра не Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђу је
осно ве по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти у за шти ти на ци о нал них
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, од но сно не за ви сно сти, су ве ре но сти и
те ри то ри јал не це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је, за шти ти на ци о нал -
ног иден ти те та ње них гра ђа на, раз во ју де мо крат ских про це са у
дру штву и вла да ви ни пра ва, по што ва њу људ ских и ма њин ских пра -
ва, еко ном ском, тех но ло шком и кул тур ном на прет ку, за шти ти жи -
во та и здра вља ста нов ни штва, за шти ти и очу ва њу жи вот не сре  ди не,
као и дру гих по тен ци ја ла и ре сур са Ре пу бли ке Ср би је. 

Од основ них опре де ље ња по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти
Ре пу бли ке Ср би је ис ти чу се: при вр же ност по што ва њу По ве ље Ује -
ди ње них на ци ја (УН), прин ци па Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским
пра ви ма и Хел син шког за вр шног ак та; за ла га ње за по што ва ње ме -
ђу на род ног пра ва, ја ча ње уло ге Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја
(ОУН), Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу (ОЕБС) и ЕУ
и за ства ра ње ме ха ни за ма за очу ва ње без бед но сти у све ту; од луч -
ност Ре пу бли ке Ср би је да, шти те ћи свој су ве ре ни тет и те ри то ри јал -
ну це ло ви тост, упо тре би ди пло мат ска, прав на и сва дру га ле ги  тим на
сред ства да, у скла ду са опре де ље њем, ни ка да не при зна јед но стра -
но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је; спрем ност да уна -
пре ђу је од но се са дру гим др жа ва ма на осно ва ма са рад ње и
за јед нич ког де ло ва ња, као и да сво ју спољ ну, без бед но сну и од -
брам бе ну по ли ти ку ускла ђу је, кроз про цес европ ских ин те гра ци ја,
са по зи ци ја ма и де ло ва њем ЕУ; опре де ље ње да уче шћем у НА ТО
про гра му „Парт нер ство за мир“ до при но си за јед нич ким де мо крат -
ским вред но сти ма и учвр шћи ва њу ре ги о нал не и гло бал не без бед -
но сти; као и да раз ви ја и уна пре ђу је све аспек те без бед но сти,
по себ но људ ску, со ци је тал ну, енер гет ску, еко ном ску, еко ло шку и
дру ге са др жа је ин те грал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.

Стра те ги ја од бра не Ре пу бли ке Ср би је је кључ ни стра те шки
до ку мент Ре пу бли ке Ср би је из обла сти од бра не ко ји да је осно ву за
уре ђе ње си сте ма од бра не и оства ри ва ње функ ци је од бра не др жа -
ве. За сно ва на је на Уста ву и Стра те ги ји на ци о нал не без бед но сти
Ре пу бли ке Ср би је и на ме ње на је свим гра ђа ни ма, др жав ним ор га ни -
ма и дру гим но си о ци ма при пре ме, ор га ни за ци је и ре а ли за ци је од -
бра не. Као нај оп шти ји др жав ни до ку мент у обла сти од бра не,
Стра те ги ја од бра не пред ста вља осно ву за раз вој нор ма тив них, док -
три нар них и ор га ни за ци о них ре ше ња си сте ма од бра не. 
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Стра те ги јом од бра не ис ка зу је се опре де ље ност Ре пу бли ке Ср би -
је да из гра ђу је и ја ча соп стве не ка па ци те те и спо соб но сти за од бра -
ну, као и да кроз ин те гра ци ју у европ ске и дру ге ме ђу на род не
без   бед но сне и од брам бе не струк ту ре за јед нич ки де лу је са дру гим др -
жа ва ма у ја ча њу на ци о нал не, ре ги о нал не и гло бал не без    бед но сти.

Стра те ги јом од бра не је пр ви пут ја сно де фи ни са на струк ту ра
си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је у окви ру си сте ма на ци о нал не
без бед но сти. Си стем од бра не пред ста вља је дин стве ну, струк тур -
но уре ђе ну и функ ци о нал ну це ли ну сна га и су бје ка та од бра не чи ји
је циљ за шти та од брам бе них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је. 

На осно ву Стра те ги је од бра не Ре пу бли ке Ср би је из ра ђе на је
Док три на Вој ске Ср би је. Од лу ку о усва ја њу овог до ку мен та пот пи -
сао је пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је 25. фе бру а ра 2010. го ди не.
Док три на Вој ске Ср би је је основ ни док три нар ни до ку мент ко јим се
де фи ни шу оп шта опре де ље ња о вој ној де лат но сти, ор га ни зо ва њу,
при пре ма ма, упо тре би и обез бе ђе њу Вој ске Ср би је у ми ру, рат ном
и ван ред ном ста њу. Док три на Вој ске Ср би је пред ста вља те о риј ски
оквир за упо тре бу вој не си ле Ре пу бли ке Ср би је, ба ви се ор га ни за -
ци јом, при пре мом и здру же ним опе ра тив ним кон цеп том упо тре бе
Вој ске Ср би је и пред ста вља плат фор му за је дин стве но де ло ва ње
свих при пад ни ка Вој ске Ср би је као и основ за ускла ђи ва ње оста -
лих док три нар них до ку ме на та, од лу ка, пра ви ла, упут ста ва, на ре ђе -
ња, на став них и дру гих ма те ри ја ла ко ји се од но се на вој ну де лат ност. 
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2.2. НОР МА ТИВ НЕ ПРЕТ ПО СТАВ КЕ

До но ше њем За ко на о од бра ни и За ко на о Вој сци Ср би је, као
и дру гих си стем ских за ко на, у Ре пу бли ци Ср би ји ус по ста вљен је ин -
сти ту ци о нал ни оквир ко јим је омо гу ће но уре ђе ње и функ ци о ни са -
ње је дин стве ног си сте ма од бра не. Исто вре ме но, до но ше ње но вих
за ко на до при не ло је убр за њу про це са за по че тих ре фор ми у си сте -
му од бра не, про це са про фе си о на ли за ци је Вој ске Ср би је, на став ку
мо дер ни за ци је и уна пре ђе ња опе ра тив них и функ ци о нал них спо -
соб но сти Вој ске Ср би је, али и це ло куп ног си сте ма од бра не. Сва за -
кон ска ре ше ња до не та у про те клом пе ри о ду уса гла ше на су са
Уста вом, за ко ном и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли -
шу упо тре бу си ле, По ве љом Ује ди ње них на ци ја и по твр ђе ним ме ђу -
на род ним уго во ри ма у обла сти од бра не и вој не са рад ње ко ји су,
пре ма Уста ву, са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је. 

За ко ном о од бра ни утвр ђе ни су је дин стве ни си стем од бра не
Ре пу бли ке Ср би је, над ле жно сти др жав них ор га на и Вој ске Ср би је у
од бра ни, пра ва и ду жно сти др жав них ор га на, ауто ном них по кра ји -
на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, гра ђа на, при вред них дру шта ва,
дру гих прав них ли ца и пред у зет ни ка у од бра ни. За ко ном о Вој сци
Ср би је уре ђе ни су по ло жај и над ле жност Вој ске Ср би је (ВС), ор га -
ни за ци ја, са став и на че ла де ло ва ња Вој ске Ср би је, спе ци фич но сти
оба вља ња вој не слу жбе, ко ман до ва ње и ру ко во ђе ње Вој ском Ср би -
је, чи но ви и зва ња у Вој сци Ср би је, сим бо ли и обе леж ја Вој ске Ср -
би је, вој ни пра зни ци, вер ска слу жба, де мо крат ска и ци вил на
кон тро ла, јав ност ра да, слу жба у Вој сци Ср би је и дру га пи та ња од
зна ча ја за Вој ску Ср би је. 

За ко ном о упо тре би Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је уре -
ђу је се упо тре ба и при пре ма Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не,
пре све га са ста ва Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, као и дру -
гих ор га на др жав не упра ве, за уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра -
ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је. То пред ста вља зна ча јан
чи ни лац ако се има у ви ду да су са вре ме не мул ти на ци о нал не опе ра -
ци је ком плек сне и да је у прак си ис ка за на по тре ба да у њи ма, по -
ред ору жа них сна га, бу ду ан га жо ва не и дру ге ци вил не ин сти ту ци је.
Овим за ко ном су над ле жно сти у упра вља њу је дин стве ним си сте -
мом од бра не Ре пу бли ке Ср би је ускла ђе не са над ле жно сти ма утвр -
ђе ним Уста вом, За ко ном о од бра ни и За ко ном о Вој сци Ср би је. На
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тај на чин ства ра ју се усло ви да Вој ска Ср би је мо же би ти упо тре -
бље на ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је по од лу ци На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Ср би је, а у скла ду са по тре ба ма од бра не зе мље. 

За ко ном о вој ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи и За ко ном о
ци вил ној слу жби обез бе ђе но је ефи ка сно функ ци о ни са ње вој не,
рад не и ма те ри јал не оба ве зе у це ли ни, као и ре гу ли са ње ци вил не
слу жбе, у скла ду са Уста вом и за ко ном и га ран то ва ним пра вом на
при го вор са ве сти. 

За ко ном о Вој но бе збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај ној
аген ци ји уре ђе ни су над ле жност, по сло ви, за да ци, овла шће ња, над -
зор и кон тро ла Вој но бе збед но сне аген ци је и Вој но о ба ве штај не
аген ци је, са рад ња и дру га пи та ња од зна ча ја за њи хов рад. У усло -
ви ма из ме ње ног без бед но сног окру же ња, ре ше ња про пи са на у
овом за ко ну обез бе ђу ју са вре ме не ме ха ни зме за из вр ша ва ње без -
бед но сно-оба ве штај них по сло ва, уз при ме ну нај ви ших ме ђу на род -
них де мо крат ских стан дар да, пре по ру ка и про це ду ра.

За ко ном о тај но сти по да та ка уре ђу је се је дин ствен си стем од -
ре ђи ва ња и за шти те тај них по да та ка ко ји су од ин те ре са за на ци о -
нал ну и јав ну без бед ност, од бра ну, уну тра шње и спољ не по сло ве
Ре пу бли ке Ср би је, за шти те стра них тај них по да та ка, при ступ тај -
ним по да ци ма и пре ста нак њи хо ве тај но сти, над ле жност ор га на и
над зор спро во ђе ња овог за ко на, као и од го вор ност за не из вр ша -
ва ње оба ве за из овог за ко на и дру га пи та ња зна чај на за за шти ту
тај но сти по да та ка.

2.3. ПЛА НИ РА ЊЕ ОД БРА НЕ

Пла ни ра ње од бра не ве о ма је ва жан ме ха ни зам за ефи ка сно
спро во ђе ње ре фор ме и под ра зу ме ва пла ни ра ње раз во ја си сте ма
од бра не и пла ни ра ње упо тре бе сна га од бра не. Основ ни план ски
до ку мен ти у обла сти од бра не су: Ду го роч ни план раз во ја си сте ма
од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Стра те гиј ски пре глед од бра не Ре пу бли -
ке Ср би је и План од бра не Ре пу бли ке Ср би је.

У 2009. го ди ни у Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је уве -
ден је си стем пла ни ра ња, про гра ми ра ња, бу џе ти ра ња и из вр ше ња
(ППБИ), као основ ни мо дел пла ни ра ња у од бра ни. На осно ву За ко -
на о од бра ни и Пра вил ни ка о пла ни ра њу, про гра ми ра њу, бу џе ти ра -
њу и из вр ше њу у Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је ура ђен је
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Ду го роч ни план раз во ја си сте ма од бра не и усво јен Стра те гиј ски
пре глед од бра не, ура ђен је и усво јен Сред њо роч ни план и про грам
раз во ја си сте ма од бра не и глав ни про гра ми и сред њо роч ни пла но -
ви но си ла ца функ ци ја у си сте му од бра не. 

Ду го роч ни план раз во ја си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је је
до ку мент пла ни ра ња од бра не у ко јем се де фи ни шу стра те гиј ска опре -
де ље ња за раз вој си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је, по треб не спо -
соб но сти Вој ске Ср би је, са др жај и ди на ми ка ор га ни за ци о них про ме на,
раз вој људ ских и ма те ри јал них ре сур са, фи нан си ра ње сис те ма од бра -
не и дру га пи та ња зна чај на за функ ци о ни са ње си сте ма од бра не. 

Стра те гиј ски пре глед од бра не пред ста вља по ла зну про грам ску
осно ву ко јом се де фи ни ше сред њо роч но пла ни ра ње од бра не, ефи ка -
сно упра вља ње ре сур си ма од бра не, тран спа рент ност по сло ва од бра -
не и из град ња прет по став ки за де мо крат ску и ци вил ну кон тро лу,
про фе си о на ли за ци ју и ефи ка сност Вој ске Ср би је у из   вр ша ва њу до -
де ље них ми си ја и за да та ка. Исто вре ме но, овај до ку мент је и основ за
из ра ду оста лих до ку ме на та ко ји ма се опе ра ци о на ли зу ју ак тив нос ти
на из град њи но вих спо соб но сти си сте ма од бра не и Вој ске Ср би је.

Сред њо роч ни план и про грам раз во ја си сте ма од бра не је до -
ку мент у ко јем су об је ди ње ни ци ље ви функ ци о ни са ња и раз во ја
сис те ма од бра не, као и на чи ни њи хо ве ре а ли за ци је. За сно ван је на
основ ним опре де ље њи ма по ли ти ке од бра не, ана ли зи од но са од -
брам бе них по тре ба и мо гућ но сти Ре пу бли ке Ср би је и прог но зи ра -
ном фи нан сиј ском окви ру у на ред ном сред њо роч ном план ском
пе ри о ду. У Сред њо роч ном пла ну и про гра му раз во ја си сте ма од -
бра не об је ди ње ни су и уоп ште ни основ ни еле мен ти и опре де ље ња
глав них про гра ма. Овим до ку мен том обез бе ђу је се оквир за крат -
ко роч но пла ни ра ње од бра не, ефи ка сно упра вља ње ре сур си ма и
усло ви за ефек тив но и ефи ка сно функ ци о ни са ње Вој ске Ср би је и
дру гих сна га од бра не у из вр ша ва њу до де ље них ми си ја и за да та ка.

На осно ву Пра вил ни ка о пла ни ра њу, про гра ми ра њу, бу џе ти ра -
њу и из вр ше њу у МО и ВС, Од лу ком ми ни стра од бра не, обра зо ван је
Са вет за пла ни ра ње од бра не као нај ви ше са ве то дав но те ло ми ни стра
од бра не ко је раз ма тра пи та ња из обла сти пла ни ра ња од бра не.

Ка да је реч о крат ко роч ном пла ни ра њу, основ на до ку мен та
Ми ни стар ства од бра не су: Ми ни стар ско упут ство, го ди шњи пла но -
ви но си ла ца функ ци ја у си сте му од бра не и го ди шњи пла но ви ра да
уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства од бра не и
коман ди, је ди ни ца и уста но ва Вој ске Ср би је. 
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2.4. ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НО-ФУНК ЦИ О НАЛ НЕ ПРО МЕ НЕ

Ор га ни за ци ја и ре фор ма си сте ма од бра не су не пре кид ни и
ди на мич ни про це си ко ји под ра зу ме ва ју и ор га ни за ци о но-функ ци о -
нал не про ме не у си сте му од бра не ра ди из град ње ефи ка сни јег и
еко но мич ни јег си сте ма. Ор га ни за ци о но-функ ци о нал ним про ме на -
ма у си сте му од бра не и Вој сци Ср би је, про фе си о на ли за ци јом Вој -
ске, мо дер ни за ци јом и опре ма њем мо дер ним бор бе ним сред стви ма,
ин тен зи ви ра њем ко лек тив не и ин ди ви ду ал не обу ке, уче шћем у мул -
ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма, ак тив но сти ма ко је се ре а ли зу ју у
окви ру НА ТО про гра ма „Парт нер ство за мир“ по стиг ну ти су зна чај -
ни ре зул та ти у одр жа ва њу по сто је ћих и раз во ју но вих опе ра тив них
и функ ци о нал них спо соб но сти. 

По сто је ћа ор га ни за ци ја Ми ни стар ства од бра не ускла ђе на је
са стан дар ди ма и ор га ни за ци о ним ре ше њи ма при ме ње ним у дру -
гим мо дер ним др жа ва ма. То ком ре фор ме си сте ма од бра не, и да ље
се кон ти ну и ра но спро во де про ме не ор га ни за ци о не струк ту ре Ми -
ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је с ци љем ње не функ ци о нал не
оп ти ми за ци је, ус по ста вља ња ефи ка сни јег упра вља ња си сте мом од -
бра не, ра ци о на ли за ци је бро ја рад них ме ста и урав но те жа ва ња од -
но са бро ја вој ног и ци вил ног ка дра и до след не при ме не на че ла
де мо крат ске и ци вил не кон тро ле. 

Ак ту ел на ор га ни за ци о на струк ту ра обез бе ђу је функ ци о нал но
об је ди ња ва ње Ми ни стар ства од бра не и Ге не рал шта ба. Ге не рал штаб
Вој ске Ср би је је ди рект но пот чи њен ми ни стру од бра не. По ред Ге не -
рал шта ба, и од ре ђе не ор га ни за ци о не це ли не, као што су Ис пек то рат
од бра не, Вој но бе збед но сна аген ци ја, Вој но о ба ве штај на аген ци ја,
Упра ва за од но се са јав но шћу, Упра ва за здрав ство и др., због сво јих
над ле жно сти и спро во ђе ња на че ла де мо крат ске и ци вил не кон тро ле,
та ко ђе су ди рект но пот чи ње не ми ни стру од бра не. 

Ор га ни за ци о не про ме не у Вој сци Ср би је ре а ли зу ју се у скла -
ду са са вре ме ним на че ли ма и стан дар ди ма ор га ни зо ва ња и функ -
ци о ни са ња вој не ор га ни за ци је, али и са зах те ви ма ко је на ме ће
про цес про фе си о на ли за ци је Вој ске, по тре ба уна пре ђи ва ња опе ра -
тив них и функ ци о нал них спо соб но сти, као и на че ло фи нан сиј ске
одр жи во сти.
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3. МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ

У Кне же ви ни Ср би ји вој ска је 1859. из дво је на из са ста ва Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло ва и пот чи ње на но во ство ре ној Глав -
ној во је ној упра ви. По себ но Ми ни стар ство во е но са оп   ште вој ним,
ад ми ни стра тив но-еко ном ским и кон трол ним оде ље њем обра зо ва но
је 1861. го ди не. На кон рас фор ми ра ња Глав ног ђе не рал шта ба 1897.
го ди не, Ми ни стар ство вој но са сто ја ло се од 9 оде ље ња: оп ште вој -
ног, ар ти ље риј ско-тех нич ког, ин жи ње риј ско-тех нич ког, еко ном ског,
бла гај нич ког, са ни тет ског, ин ва лид ског, вој но-суд ског и кон трол -
ног. У Кра ље ви ни СХС, од но сно Кра ље ви ни Ју го сла ви ји до 1923. го -
ди не, ору жа ним сна га ма ру ко во ди ло је Ми ни стар ство вој ске, ско ро
у истом са ста ву и са истим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма као и у Кра -
ље ви ни Ср би ји. За ко ном из 1923. пре и ме но ва но је у Ми ни стар ство
вој ске и мор на ри це, а у СФРЈ је ове по сло ве оба вљао Са ве зни се -
кре та ри јат за на род ну од бра ну.

Да нас је Ми ни стар ство од бра не ор ган др жав не упра ве Ре пу -
бли ке Ср би је и у свом са ста ву има че ти ри сек то ра (Сек тор за по ли -
ти ку од бра не, Сек тор за људ ске ре сур се, Сек тор за ма те ри јал не
ре сур се и Сек тор за бу џет и фи нан си је), три по себ не уну тра шње је -
ди ни це (Ге не рал штаб, Се кре та ри јат и Ка би нет ми ни стра од бра не),
че ти ри уже уну тра шње је ди ни це ван сек то ра и Се кре та ри ја та
(Упра ва за од но се са јав но шћу, Упра ва за вој но здрав ство, Од сек
за ин тер ну ре ви зи ју и Глав ни ин спек тор слу жби) и три ор га на упра -
ве у са ста ву Ми ни стар ства (Ин спек то рат од бра не, Вој но бе збед но -
сна аген ци ја и Вој но о ба ве штај на аген ци ја). 

По сто је ћом ор га ни за ци о ном струк ту ром Ми ни стар ства од -
бра не, ко ја је ус по ста вље на по чет ком 2010. го ди не, обез бе ђе но је
од го ва ра ју ће упра вља ње си сте мом од бра не и пу на де мо крат ска и
ци вил на кон тро ла Вој ске Ср би је и вој них слу жби без бед но сти, убр -
за ни су ин фор ма ци о ни то ко ви, сма њен је број ор га ни за ци о них це -
ли на, ра ци о на ли зо ван је број рад них ме ста, урав но те жен је број
вој них ли ца, др жав них и вој них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка, об је ди -
ње ни су по сло ви вој не, рад не и ма те ри јал не оба ве зе. Но ва ор га ни -
за ци ја Ми ни стар ства од бра не омо гу ћи ла је да си стем ру ко во ђе ња
Вој ском, као и оста лим еле мен ти ма си сте ма по ста не ефи ка сни ји и
јед но став ни ји. Исто вре ме но, флек си бил на ор га ни за ци ја Ми ни стар -
ства од бра не омо гу ћа ва бр зо ре а го ва ње на по ста вље не зах те ве. 
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3.1. ОСНОВ НЕ, ПО СЕБ НЕ И УЖЕ УНУ ТРА ШЊЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ 

Сек тор за по ли ти ку од бра не пла ни ра, ор га ни зу је и ре а ли зу је
са др жа је из до ме на раз во ја си сте ма од бра не, ме ђу на род не вој не
са рад ње, на уч не де лат но сти и ин те гра ци ја др жа ве у евро а тлант ске
без бед но сне струк ту ре кроз из ра ду стра те гиј ских и док три нар них
до ку мен та; раз вој си сте ма од бра не; пла ни ра ње на уч не де лат но сти;
пла ни ра ње и ор га ни за ци ју ме ђу на род не вој не са рад ње; спро во ђе -
ње ме ђу на род них спо ра зу ма и кон вен ци ја; ре а ли за ци ју ак тив но сти
из обла сти ме ђу на род них ин те гра ци ја и уче шћа у мул ти на ци о нал -
ним опе ра ци ја ма, као и оба вља ње по сло ва из обла сти вој но е ко ном -
ске са рад ње.

Сек тор за људ ске ре сур се ре ша ва ста ту сна и дру га пи та ња
при пад ни ка Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је; ре а ли зу је ак -
тив но сти из обла сти шко ло ва ња и уса вр ша ва ња за рад у Ми ни стар -
ству од бра не и Вој сци Ср би је; оба вља по сло ве из обла сти вој не,
рад не и ма те ри јал не оба ве зе и из ра ђу је ак та и план ска до ку мен та
ко ји ма се пла ни ра ју ме ре и рад ње за рад гра ђа на, др жав них ор га -
на, при вред них дру шта ва, дру гих прав них ли ца и пред у зет ни ка у
рат ном и ван ред ном ста њу.

Сек тор за ма те ри јал не ре сур се над ле жан је за пла ни ра ње, ор -
га ни за ци ју и функ ци о ни са ње си сте ма ло ги стич ке по др шке кроз ис -
тра жи ва ње, раз вој, про из вод њу и про мет на о ру жа ња и вој не
опре ме; опре ма ње и на о ру жа ва ње Вој ске Ср би је и дру гих сна га од -
бра не; пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и над зор из град ње вој них обје ка -
та, као и пла ни ра ње и ор га ни зо ва ње тран спор та за по тре бе
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је.

Сек тор за бу џет и фи нан си је пред ста вља но ви ну у ор га ни за -
ци ји Ми ни стар ства од бра не. Осно ван је 2010. го ди не због по тре -
бе да се ор га ни за ци о но на до гра ди си стем фи нан сиј ског по сло ва ња.
Овај Сек тор при пре ма на цр те про пи са из обла сти фи нан сиј ског по -
сло ва ња; над ле жан је за пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, из вр ше ње и
кон тро лу ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло ва ња; во ди фи нан сиј ску
по ли ти ку Ми ни стар ства од бра не; пла ни ра бу џет од бра не; вр ши
пла ни ра ње, про гра ми ра ње, бу џе ти ра ње и спро во ђе ње фи нан сиј -
ског пла на за по тре бе Ми ни стар ства од бра не; над ле жан је за ор га ни -
зо ва ње ин фор ма ци о ног си сте ма из обла сти пла ни ра ња, фи  нан си ра ња
и ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло ва ња. 

Ка би нет ми ни стра је по себ на ор га ни за ци о на је ди ни ца ко ја
оба вља сту диј ско-ана ли тич ке, опе ра тив но-тех нич ке и ад ми ни стра -
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тив не по сло ве за по тре бе ми ни стра и др жав них се кре та ра; пла ни ра,
при пре ма и ор га ни зу је рад не и про то ко лар не ак тив но сти ми ни стра.

Се кре та ри јат Ми ни стар ства као по себ на ор га ни за ци о на је ди -
ни ца Ми ни стар ства од бра не оба вља по сло ве ко ји се од но се на пла -
ни ра ње ра да Ми ни стар ства од бра не, обез бе ђи ва ње ускла ђе но сти
и за ко ни то сти оп штих и по је ди нач них ака та ко је до но си ми ни стар,
ефи ка сност и ускла ђе ност ра да уну тра шњих је ди ни ца Ми ни стар -
ства, об је ди ња ва ње и ко ор ди на ци ју по сло ва и са рад њу са дру гим
ор га ни ма. Се кре та ри јат оба вља и по сло ве ко ји се од но се на за шти -
ту имо вин ско-прав них и дру гих ин те ре са Ми ни стар ства и дру ге
струч не по сло ве за по тре бе ми ни стра од бра не, др жав них се кре та -
ра и ор га на у са ста ву Ми ни стар ства.

У окви ру ор га ни за ци о них про ме на, 2010. го ди не фор ми ра на
је Упра ва за вој но здрав ство, као ужа уну тра шња је ди ни ца Ми ни -
стар ства од бра не са за дат ком да ко ор ди ни ра рад свих вој но здрав -
стве них уста но ва, пла ни ра, ор га ни зу је и ре а ли зу је здрав стве ну и
ве те ри нар ску по др шку свих ни воа здрав стве не и ве те ри нар ске за -
шти те у МО и ВС. Упра ва за вој но здрав ство над ле жна је и за ор га -
ни за ци ју и спро во ђе ње шко ло ва ња и уса вр ша ва ња струч ног
ме ди цин ског ка дра, као и за из ра ду про пи са из обла сти здрав стве -
не и ве те ри нар ске по др шке. Рас по ла же ра зно вр сним струч ним ка -
дром као што су ле ка ри спе ци ја ли сти, фар ма це у ти, ве те ри на ри и
дру ги ви со коква ли фи ко ван ка дар. Из два ја њем Упра ве за вој но
здрав ство као уже уну тра шње је ди ни це Ми ни стар ства од бра не по -
стиг ну та је ве ћа ефи ка сност у ру ко во ђе њу вој ним здрав стве ним
уста но ва ма и об је ди ња ва ње функ ци је здрав стве не и ве те ри нар ске
по др шке у си сте му од бра не.

Упра ва за од но се са јав но шћу уна пре ђу је и раз ви ја об ли ке мо-
дер не ко му ни ка ци је и ин фор ми са ња у функ ци ји до сти за ње ци ље ва
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је. Основ ни стра те шки циљ
је афир ма ци ја про це са ре фор ме си сте ма од бра не, про фе си о на ли за -
ци је вој ске и ме ђу на род не са рад ње, ра ди бо љег раз у ме ва ња и до -
би ја ња по др шке до ма ће и стра не јав но сти за те про це се. Упра ва је
над ле жна за: афир ма ци ју си сте ма од бра не у зе мљи и ино стран ству;
оства ри ва ње ин фор ма тив них, про мо тив них и еду ка тив них ци ље ва
кроз из да вач ку де лат ност, ин тер нет, ви део, филм ску и те ле ви зиј -
ску про дук ци ју; пру жа ње сер ви сних ин фор ма ци ја до ма ћим и стра -
ним јав ним гла си ли ма из обла сти од бра не. Стра те ги ја ко му ни ка ци је
осно ва је док три нар них и нор ма тив них до ку ме на та у обла сти од но -
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са са јав но шћу: Упут ства о оба ве шта ва њу јав но сти о ра ду Ми ни стар -
ства од бра не и ак тив но сти ма Вој ске Ср би је, При руч ни ка за од но се са
јав но шћу и Стра те ги је ко му ни ка ци је у кри зним си ту а ци ја ма.

Од сек за ин тер ну ре ви зи ју над ле жан је за пре глед ускла ђе но сти
са по сто је ћим фи нан сиј ским про пи си ма, ин струк ци ја ма и про це ду ра -
ма; про це ну де ло твор но сти ин тер них кон тро ла и про це ну де ло твор -
не упо тре бе сред ста ва; пре глед по у зда но сти и ин те гри тет на чи на на
ко је се во де еви ден ци је и из ве шта ва ње и пред ре ви зи ју оба ве за, пла -
ћа ња и уго во ра; пре глед и пред ре ви зи ју ра чу но вод стве них из ве шта -
ја, ис пи ти ва ње не ре гу лар но сти, пра вил ност на пла те при хо да и њи  хо ву
еви ден ци ју, без бед ност имо ви не и њен по пис од но сно ин вен та ри са -
ње; пре глед бу џет ске пре ра спо де ле.

Уво ђе њем ин сти ту ци је Ге не рал ни ин спек тор слу жби и уну -
траш ње кон тро ле уну тар аген ци ја, уз већ по сто је ћу кон тро лу над ле -
жних др жав них ор га на и дру гих ин сти ту ци ја уна пре ђен је ме ха ни зам
кон тро ле и над зо ра ра да ових аген ци ја. Ге не рал ни ин спек тор слу жби
над ле жан је за над зор при ме не на че ла иде о ло шке, по ли тич ке и ин -
те ре сне не у трал но сти у ра ду Вој но бе збед но сне и Вој но о ба ве штај не
аген ци је и њи хо вих при пад ни ка; над зор законито сти при ме не по себ -
них по сту па ка и ме ра за тај но при ку пља ње по да та ка; над зор за ко ни -
то сти тро ше ња бу џет ских и дру гих сред ста ва за рад аген ци ја; утвр -
ђи ва ње чи ње ни ца о уоче ним не за ко ни то сти ма или не пра вил но сти ма
у ра ду Вој но бе збед но сне и Вој но о ба ве штај не аген ци је. Ге не рал ни ин -
спек тор слу жби под но си из ве шта је о над зо ру ми ни стру од бра не.
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3.2. ОР ГА НИ У СА СТА ВУ МИ НИ СТАР СТВА ОД БРА НЕ 

Ин спек то рат од бра не (ИО) је ор ган упра ве у са ста ву Ми ни -
стар ства од бра не у чи јој су над ле жно сти ин спек циј ски по сло ви ко -
ји се од но се на спро во ђе ње од лу ка и ака та пред сед ни ка Ре пу бли ке
и Вла де Ре пу бли ке Ср би је; ускла ђи ва ње при пре ма за од бра ну;
оства ри ва ње и ускла ђи ва ње ор га ни за ци је ве за и дру ги по сло ви од -
ре ђе ни за ко ном. 

Функ ци ја ин спек ци ја у од бра ни уве де на је још у Кра ље ви ни
Ср би ји, 1894. го ди не, ка да су фор ми ра ни „Ин спек то ра ти“, а 1911.
го ди не фор ми ра на „Глав на ин спек ци ја це ло куп не Вој ске“. Функ ци -
ја ин спек ци ја у од бра ни да ље се раз ви ја ла у Кра ље ви ни и по сле рат -
ној Ју го сла ви ји.

Ра дом ИО ру ко во ди ди рек тор, а у са ста ву има ор га ни за ци о не
це ли не, за пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и ре а ли за ци ју ин спек ци ја опе -
ра тив не и функ ци о нал не спо соб но сти, ма те ри јал ног и фи нан сиј ског
по сло ва ња и гра ђе вин ске де лат но сти, без бед но сти и здра вља на
ра ду, за шти те жи вот не сре ди не и за шти те од по жа ра и екс пло зи ја
(БЗНР, ЗЖС и ЗО ПиЕ) и при пре ма за од бра ну су бје ка та си сте ма од -
бра не од ре ђе них за ко ни ма и оба ве за од бра не (вој на, рад на и ма те -
ри јал на).

Од 2010. го ди не ре а ли зу ју се и ин спек ци је БЗНР, ЗЖС и ЗО -
ПиЕ, у пред у зе ћи ма по себ не на ме не, као и ин те гри са не ин спек ци -
је, у са рад њи са дру гим, над ле жним, ми ни стар стви ма, од но сно
њи хо вим ин спек циј ским ор га ни ма.

Ква ли тет ним, објек тив ним и пра во вре ме ним при ка зом ста ња
у су бјек ти ма и обла сти ма ин спек ци је, ор га ни упра вља ња и ко ман до -
ва ња мо гу да до но се пра вил не од лу ке ра ди от кла ња ња не пра вил но -
сти, уна пре ђе ња ста ња и по сту па ња у скла ду са за ко ни ма и дру гим
про пи си ма. По ред то га, ин спек циј ски ор га ни еду ка ци јом ли ца у су -
бјек ти ма ин спек ци је обез бе ђу ју бо ље по зна ва ње про пи са и про пи -
са них стан дар да за рад, чи ме се по бољ ша ва ква ли тет ра да
кон тро ли са них су бје ка та, сма њу ју не пра вил но сти у ра ду и ри зи ци
од не за ко ни тог, не на мен ског и не е фи ка сног ко ри шће ње бу џет ских
сред ста ва.

Ова квим при сту пом, у ре а ли за ци ји ин спек циј ских по сло ва,
ства ра ју се усло ви за оства ре ње де фи ни са них оп штих ци ље ва Ми -
ни стар ства од бра не, из над ле жно сти Ин спек то ра та од бра не, што
се, пре све га, огле да у оства ре ном до при но су без бед но сти Ре пу -
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бли ке Ср би је, одр жа ва њу опе ра тив не спо соб но сти Вој ске Ср би је
на зах те ва ном ни воу и по бољ ша њу усло ва жи во та и ра да при пад ни -
ка си сте ма од бра не.

Вој но бе збед но сна аген ци ја (ВБА) је слу жба без бед но сти Ре пу -
бли ке Ср би је над ле жна за без бед но сну и кон тра о ба ве штај ну за -
шти ту Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је. 

Раз вој без бед но сних и оба ве штај них ак тив но сти у Ср би ји по -
чео је то ком Пр вог срп ског устан ка. Као Дан ВБА обе ле жа ва се 12.
но вем бар (31. ок то бар по ју ли јан ском ка лен да ру), јер је на тај дан
1839. го ди не до нет пр ви вој ни за кон у ко јем су на ве де ни об ли ци
угро жа ва ња и без бед но сне за шти те вој ске. У Кра ље ви ни Ср ба, Хр -
ва та и Сло ве на ца и, ка сни је, у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји уста но вљен
је без бед но сно-оба ве штај ни си стем чи ји су по сло ви оба вља ни у
окви ру Ми ни стар ства вој ске и мор на ри це. То ком Дру гог свет ског
ра та, за оба вља ње без бед но сних и кон тра о ба ве штај них за да та ка
фор ми ран је Од сек за за шти ту на ро да, а 1944. го ди не и Оде ље ње
за за шти ту на ро да (ОЗНА). По сле ра та, 1946. го ди не, фор ми ра на је
Кон тра о ба ве штај на слу жба (КОС), ко ја је 1955. го ди не пре и ме но -
ва на у Ор га не без бед но сти ЈНА. На осно ву За ко на о слу жба ма без -
бед но сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је од 2. ју ла 2002. го ди не,
Ор га ни без бед но сти пре и ме но ва ни су у Вој ну слу жбу без бед но сти,
ко ја је из ме ште на из Ге не рал шта ба у Ми ни стар ство од бра не. 

Са раз во јем Вој ске и Ми ни стар ства од бра не ме ња ни су струк -
ту ра, ор га ни за ци ја и на зив слу жбе без бед но сти, све до 2003. го ди -
не ка да је на ред бом ми ни стра од бра не од 29. сеп тем бра фор ми ра на
Вој но бе збед но сна аген ци ја.

Рад Вој но бе збед но сне аген ци је уре ђен је За ко ном о Вој но бе -
збед но сној аген ци ји и Вој но о ба ве штај ној аген ци ји и под за кон ским
ак ти ма за ње го во спро во ђе ње. У окви ру сво јих над ле жно сти, Вој но -
бе збед но сна аген ци ја про це њу је без бед но сне ри зи ке и прет ње ко -
ји мо гу угро зи ти функ ци о ни са ње Ми ни стар ства од бра не и Вој ске
Ср би је. Аген ци ја оба вља и по сло ве ко ји се од но се на без бед но сну
за шти ту сна га, обје ка та и ак тив но сти; за шти ту тај но сти по да та ка;
без бед но сне про ве ре; ин ду стриј ску без бед ност, као и без бед ност
ин фор ма ци о них си сте ма и ра чу нар ских мре жа, те ле ко му ни ка ци ја и
крип то за шти те. По ред без бед но сних, ВБА оба вља и кон тра о ба ве штај -
не по сло ве и за дат ке као што су: за шти та Ми ни стар ства од бра не и
Вој ске Ср би је од те ро ри стич ке, екс тре ми стич ке и де лат но сти стра них
оба ве штај них слу жби; су прот ста вља ње ор га ни зо ва ној кри ми нал ној
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де лат но сти и ко руп ци ји; ис тра жи ва ње и до ку мен то ва ње рат них
зло чи на и кон тра о ба ве штај ну за шти ту ли ца, обје ка та и ак тив но сти. 

Рад ВБА је под над зо ром и кон тро лом На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Ср би је, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Са ве та за на -
ци о нал ну без бед ност, ми ни стра од бра не, су до ва, дру гих др жав -
них ор га на и јав но сти.

Ор га ни за циј ску струк ту ру ВБА чи не ор га ни за ци о не це ли не за
опе ра ци је, ана ли ти ку, по др шку, оп ште по сло ве, уну тра шњу кон тро -
лу и цен три ВБА. 

Људ ски по тен ци јал ВБА чи ни ви со ко о бра зо ван ка дар, спе ци -
јал но об у чен и оспо со бљен за оба вља ње без бед но сних и кон тра о ба -
ве штај них по сло ва и за да та ка. За оба вља ње по сло ва и за да та ка из
сво је над ле жно сти, ВБА је опре мље на са вре ме ним опе ра тив но-тех -
нич ким сред стви ма, ко ја зах те ва ју спе ци фич на зна ња и ве шти не
ње них при пад ни ка. По себ на па жња по све ћу је се да љем уса вр ша -
ва њу ка дра у спе ци ја ли зо ва ном цен тру ВБА и ви со ко о бра зов ним
уста но ва ма у зе мљи и ино стран ству. 

Мо дер ни за ци ја опе ра тив но-тех нич ких сред ста ва, у скла ду са
нај но ви јим на уч ним и тех но ло шким до стиг ну ћи ма, им пе ра тив је
ВБА у ефи ка сном и ефек тив ном оба вља њу без бед но сне и кон тра о -
ба ве штај не за шти те Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је.

У оба вља њу сво јих по сло ва и за да та ка, Вој но бе збед но сна
аген ци ја оства ру је успе шну са рад њу са над ле жним ор га ни ма, ор -
га ни за ци ја ма и слу жба ма Ре пу бли ке Ср би је, као и са слу жба ма без -
бед но сти дру гих др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. На тај
на чин, ВБА до при но си стал ном по бољ ша њу на ци о нал не без бед нос -
ти, као и очу ва њу ре ги о нал не и гло бал не ста бил но сти.

Вој но о ба ве штај на аген ци ја (ВОА), као би тан сег мент без бед -
но сно-оба ве штај ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, из вр ша ва за дат ке
из сво је над ле жно сти на сто је ћи да до при не се објек тив ном са гле да -
ва њу про це са ко ји ути чу на без бед ност и ме ђу на род ни по ло жај Ре -
пу бли ке Ср би је. 

Фор ми ра ње Спољ њег од се ка Опе ра тив ног оде ље ња Глав ног
ђе не рал шта ба, 5. мар та 1884. го ди не, узи ма се као да тум ка да је
пр ви пут у мо дер ној срп ској др жа ви ин сти ту ци о нал но за о кру же на
вој но о ба ве штај на де лат ност. При пре ма ју ћи се за ве ли ке осло бо ди -
лач ке ра то ве 1912–1918. го ди не, Глав ни ђе не рал штаб је обра зо вао
Штаб Вр хов не ко ман де у чи јем са ста ву је у окви ру Опе ра тив ног
оде ље ња фор ми ран Оба ве штај ни од сек. При ли ком фор ми ра ња Ге -
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не рал шта ба Ју го сло вен ске ар ми је 1. мар та 1945. го ди не, у ње го вом
са ста ву обра зо ва но је Оба ве штај но оде ље ње ко је је 1947. го ди не
пре ра сло у Дру гу упра ву Ге не рал шта ба, ко ја ће ско ро 50 го ди на би -
ти но си лац вој но о ба ве штај ног ра да у тур бу лент ним вре ме ни ма
Хлад ног ра та и то ком су ко ба на про сто ри ма бив ше Со ци ја ли стич ке
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и агре си је на Са ве зну Ре пу бли -
ку Ју го сла ви ју. Дру га упра ва је 2004. го ди не пре ра сла у Вој но о ба ве -
штај ну аген ци ју Ми ни стар ства од бра не. Аген ци ја и да нас на ста вља
да не гу је ба шти ну вој но о ба ве штај не де лат но сти све сна од го вор -
но сти и зна ча ја свог ра да за без бед ност свих гра ђа на и за шти ту
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.

ВОА је над ле жна за оба вља ње оба ве штај них по сло ва од зна -
ча ја за од бра ну, ко ји се од но се на при ку пља ње, ана ли зу, про це ну,
за шти ту и до ста вља ње по да та ка и ин фор ма ци ја о по тен ци јал ним и
ре ал ним опа сно сти ма, ак тив но сти ма, пла но ви ма или на ме ра ма стра -
них др жа ва и њи хо вих ору жа них сна га, ме ђу на род них ор га ни за ци ја,
гру па и по је ди на ца. Ујед но, ВОА усме ра ва оба ве штај но-из ви ђач ку
ком по нен ту Вој ске (Ј-2), ка ко би обез бе ди ла пра во вре ме не ин фор ма -
ци је на осно ву по да та ка при ку пље них елек трон ским сред стви ма. 

Има ју ћи у ви ду да де мо крат ска и ци вил на кон тро ла без бед но -
сно-оба ве штај ног си сте ма пред ста вља је дан од пред у сло ва за де мо -
крат ски раз вој дру штва, ВОА је пру жи ла ак ти ван до при нос ја ча њу
ин стру ме на та за над зор. По ред по сто је ћих ме ха ни за ма за кон тро лу
ра да Аген ци је, ко ју спро во де за ко но дав на и из вр шна вла ст (Од бор за
од бра ну и без бед ност и Ге не рал ни ин спек тор Ми ни стар ства од бра -
не), уну тар ВОА функ ци о ни ше и слу жба уну тра шње кон тро ле. 

Са став ВОА чи не офи ци ри, под о фи ци ри и вој ни слу жбе ни ци
ко ји се у Аген ци ју при ма ју кон кур сом и на осно ву лич них афи ни те -
та. Ка дар Аген ци је је ви со ко мо ти ви сан и спре ман на иза зо ве и од -
го вор ност ко је до но си рад на ди на мич ном, уз бу дљи вом и ве о ма
од го вор ном по слу. Има ју ћи у ви ду ком плек сност за да та ка ко је оба -
вља ВОА, при ли ком при је ма кан ди да та при ме њу ју се стро ги кри те ри ју   -
ми ко ји обез бе ђу ју из бор нај ква ли тет ни јег ка дра, са пре         д  и спо зи ци ја ма
за ва ља но оба вља ње по сло ва у до ме ну оба ве штај не де лат но сти. 

Због то га осо бе иза бра не за рад у Аген ци ји од ли ку ју пси хо фи -
зич ка ста бил ност, сна ла жљи вост, при ла го дљи вост, флек си бил ност
и кре а тив ност. Ве ћи на при пад ни ка Аген ци је је, по ред ви со ко школ -
ског обра зо ва ња на вој ним ака де ми ја ма и ци вил ним фа кул те ти ма,
за вр ши ла и по сле ди плом ска уса вр ша ва ња, као и од ре ђе не об ли ке
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струч не обу ке из обла сти оба ве штај не де лат но сти у зе мљи и ино -
стран ству. Сле де ћи трен до ве у по гле ду род не рав но прав но сти,
Аген ци ја за по шља ва 20% при пад ни ца жен ског по ла, с мо гућ но шћу
да се тај број по ве ћа. 

Све о бу хва тан про цес тран сфор ма ци је на чи на на ко ји ВОА
оба вља ми си је и за дат ке већ је ини ци ран и од но си се на ор га ни за -
циј ска, струч на, ка дров ска и тех но ло шка по бољ ша ња оба ве штај -
ног де ло ва ња. По след њим про ме на ма, ВОА је ор га ни зо ва на у
са вре ме ну оба ве штај ну слу жбу, при че му су ре ал но са гле да не по -
тре бе и мо гућ но сти си сте ма од бра не. Ор га ни за ци ја Аген ци је ре -
зул тат је при ме не ис ку ста ва вој но о ба ве штај них слу жби у све ту, али
и по тре бе функ ци о нал ног по ве зи ва ња ор га ни за ци о них це ли на пре -
ма срод но сти по сло ва. Ти ме су омо гу ће ни по ве ћа ње ефи ка сно сти
и ра ци о на ли за ци ја ра да. У том сми слу, Аген ци ја се са сто ји од три
кључ не це ли не на ме ње не за при ку пља ње по да та ка, ана ли тич ке по -
сло ве и по др шку.

По себ на па жња по све ћу је се ства ра њу ка дра ко ји се мо же ан -
га жо ва ти у из вр ше њу вој но ди пло мат ских за да та ка. Та ли ца де ло -
ва ће у ра ци о нал но из гра ђе ној мре жи иза слан ста ва од бра не проши-
ре ној на ре ги о не у ко ји ма ће се ан га жо ва ти је ди ни це у ми ров ним
ми си ја ма, али и на др жа ве у ко ји ма по сто ји на гла шен еко ном ски ин -
те рес до ма ће на мен ске ин ду стри је. 

ВОА де лу је у скла ду са утвр ђе ном др жав ном по ли ти ком из -
град ње до бро су сед ских од но са. У том сми слу, са рад ња са стра ним
оба ве штај ним слу жба ма, по себ но оним из ре ги о на, тре ба да омо гу -
ћи ефи ка сни је су прот ста вља ње по сто је ћим и бу ду ћим иза зо ви ма,
ри зи ци ма и прет ња ма.
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4. ВОЈ СКА СР БИ ЈЕ

Вој ска Ср би је је ору жа на сна га ко ја бра ни зе мљу од ору жа ног
угро жа ва ња спо ља и из вр ша ва дру ге ми си је и за дат ке у скла ду са
Уста вом, за ко ном и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли -
шу упо тре бу си ле.

Тра ди ци ја Вој ске Ср би је уте ме ље на је на осло бо ди лач ким
устан ци ма (Пр ви и Дру ги срп ски уста нак) у 19. ве ку. По че так мо -
дер ног вој ног ор га ни зо ва ња у Ср би ји ве зу је се за Сре те ње, 15. фе -
бру ар, дан ка да је у Ора шцу 1804. го ди не по че ла бор ба Ср ба за
осло бо ђе ње и дан ка да је 1835. го ди не кнез Ми лош Обре но вић
про гла сио пр ви срп ски Устав, ко ји је сма тран за је дан од нај ли бе -
рал ни јих и нај мо дер ни јих у Евро пи тог вре ме на. Од 2007. го ди не
овај да тум, ко ји је про гла шен за Дан др жав но сти Ре пу бли ке Ср би -
је, обе ле жа ва се и као Дан Вој ске Ср би је. На тај на чин на гла шен је
кон ти ну и тет вој ног ор га ни зо ва ња у Ср би ји и ука за но на по ве за ност
срп ске др жа ве и срп ске вој ске. 

За хва љу ју ћи стра те ги ји на о ру жа ног на ро да, на Бер лин ском
кон гре су 1878. го ди не Ср би ја је ме ђу на род но при зна та др жа ва. Де -
вет на е сти век је за срп ску ауто ном ну Кне же ви ну и, ка сни је, не за -
ви сну Кра ље ви ну про те као у до гра ђи ва њу си сте ма на род не, али и
ста ја ће вој ске. Ства ра њем ста ја ће вој ске, ње ном мо дер ни за ци јом,
шко ло ва њем ка дра у европ ским др жа ва ма ство ре ни су ста бил ни
те ме љи ква ли тет не вој не ор га ни за ци је. Ре зул та ти тих стра те шких
од лу ка по ка за ће се у по бе до но сним ра то ви ма на по чет ку 20. ве ка
(Пр ви и Дру ги бал кан ски и Пр ви свет ски рат). Ства ра њем но ве др -
жа ве 1918. го ди не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од но сно
Кра ље ви не Ју го сла ви је, Ср би ја је у њу уло жи ла сво ју др жав ност, а
те ме љи но ве вој ске би ли су на осно ва ма по бе да срп ске вој ске у
прет ход ном ра ту. 

Да на шња Вој ска Ср би је зва нич но је фор ми ра на 8. ју на 2006.
го ди не Уред бом Вла де Ре пу бли ке Ср би је и има око 28.000 при пад -
ни ка.

Ми си је и за да ци Вој ске Ср би је утвр ђе ни су Стра те ги јом од -
бра не Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са Уста вом и на осно ву нео ту ђи -
вог пра ва Ре пу бли ке Ср би је на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну од бра ну,
са гла сно чла ну 51. По ве ље Ује ди ње них на ци ја и основ ним прин ци -
пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли шу упо тре бу си ле.
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Ор га ни за ци ја Вој ске Ср би је ускла ђе на је са сте пе ном угро же -
нос ти, ре сур си ма, ми си ја ма, за да ци ма и ме ђу на род ним стан дар ди ма.
Ор га ни за ци јом су утвр ђе на на че ла, тип вој ске, функ ци о нал на и ор га -
ни за ци о на струк ту ра и ко ман до ва ње. ВС раз ви ја соп стве не си сте ме
обу ке и ло ги сти ке, осла ња ју ћи се на рас по ло жи ве ре сур се др жа ве.

Вој ска се струк тур но де ли на ви до ве, ро до ве и слу жбе, а функ -
цио нал но ор га ни зу је у ко ман де, је ди ни це и уста но ве, на стра те гиј -
ском, опе ра тив ном и так тич ком ни воу. 

На стра те гиј ском ни воу но си о ци ко ман до ва ња и ру ко во ђе ња
Вој ском Ср би је су пред сед ник Ре пу бли ке, ми ни стар од бра не и на -
чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је. На опе ра тив ном ни воу но си о ци
ко ман до ва ња и ру ко во ђе ња су ко ман де ви до ва, Ко ман да за обу ку и
дру ге опе ра тив не ко ман де чи ја је ор га ни за ци ја при ла го ђе на ор га ни -
за ци ји Ге не рал шта ба, док су на так тич ком ни воу но си о ци ко ман до ва -
ња и ру ко во ђе ња ко ман де бри га да и њи ма рав них је ди ни ца чи ја је
ор га ни за ци ја при ла го ђе на ор га ни за ци ји ко ман ди опе ра тив ног ни воа. 

Ви до ви су ин те гри са не ор га ни за ци о не це ли не ро до ва и служ -
би ко је су ре ла тив но ауто ном не у бор бе ним деј стви ма на коп ну и у
ва зду шном про сто ру. Ви до ви у Вој сци Ср би је су Коп не на вој ска
(КоВ) и Ва зду хо плов ство и про тив ва зду хо плов на од бра на (ВиП ВО).
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Ро до ви Вој ске су: пе ша ди ја; оклоп не је ди ни це; ар ти ље ри ја;
ин жи ње ри ја; ар ти ље риј ско-ра кет не је ди ни це за про тив ва зду хо -
плов на деј ства; ави ја ци ја; реч не је ди ни це и је ди ни це за елек трон -
ска деј ства.

Слу жбе у Вој сци Ср би је де ле се на оп ште и ло ги стич ке. Оп -
ште слу жбе су: ка дров ска; те ле ко му ни ка ци је; ва зду шно осма тра ње
и ја вља ње; атом ско-би о ло шко-хе миј ска; оба ве штај на; без бед но сна;
ин фор ма тич ка; ге о дет ска; ме те о ро ло шка и на ви га циј ска; фи нан сиј -
ска и прав на слу жба. Ло ги стич ке слу жбе су: тех нич ка; ин тен дант -
ска; са о бра ћај на; са ни тет ска; ве те ри нар ска и гра ђе вин ска слу жба.

Но ве вој не спо соб но сти, усме ре не ка од бра ни др жа ве, ме ђу -
на род ним ми си ја ма и по др шци ци вил ним струк ту ра ма, зах те ва ју
дру га чи ји при ступ раз во ју и упра вља њу ору жа ним сна га ма. Трен -
до ви и ис ку ства по ка зу ју да су но ве тех но ло ги је и но ви бор бе ни
сис те ми све ску пљи, а обу ка и обра зо ва ње вој ни ка све сло же ни ји и
ду го трај ни ји. 

Пре ма Стра те гиј ском пре гле ду од бра не, ци ље ви по ли ти ке од -
бра не тре ба да се ре а ли зу ју кроз број не за дат ке, а је дан од нај важ -
ни јих је про фе си о на ли за ци ја вој ске. Циљ про фе си о на ли за ци је је сте
да се до стиг не про јек то ва на спо соб ност вој ске за ре а ли за ци ју ње -
них ми си ја и за да та ка у са рад њи са оста лим сна га ма си сте ма од -
бра не и ору жа ним сна га ма парт не ра.
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Кра јем 2008. го ди не по че ла је опе ра ци о на ли за ци ја смер ни ца
за Стра те ги ју по пу не Вој ске Ср би је про фе си о нал ним вој ни ци ма. С
ци љем пот пу не про фе си о на ли за ци је Вој ске Ср би је, у ав гу сту 2009.
го ди не до не та је Од лу ка о ор га ни за циј ско-мо би ли за циј ским про -
ме на ма у Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је пре ма ко јој су
уме сто фор ма циј ских ме ста вој ни ка на слу же њу вој ног ро ка од ре ђе -
на фор ма циј ска ме ста про фе си о нал них вој ни ка и ти ме су ство ре ни
основ ни пред у сло ви за пот пу ну ре а ли за ци ју про фе   си о на ли за ци је ВС.

До стиг ну ти ни во про фе си о на ли за ци је омо гу ћио је сма ње ње
упу ћи ва ња ре гру та на слу же ње вој ног ро ка и ство рио пред у сло ве за
об у ста вља ње оба ве зе слу же ња вој ног ро ка. Про пор ци о нал но бро -
ју при мље них про фе си о нал них вој ни ка сук це сив но се сма њи вао ре -
грут ни кон тин гент вој ни ка на од слу же њу вој ног ро ка са пет хи ља да
2006. го ди не на хи ља ду и пет сто ти на у сеп тем бру 2010. го ди не. 

Про це ду ра за при јем у про фе си о нал ну вој ну слу жбу је спе ци -
фич на у од но су на дру ге про фе си је. Због то га сам про цес при је ма
кан ди да та тра је по не ко ли ко ме се ци и об у хва та: из бор и се лек ци ју
ка дра, оба вља ње спе ци ја ли стич ких ле кар ских пре гле да, без бед нос -
не про ве ре и на кра ју оспо со бља ва ње кан ди да та за ду жно сти за ко -
је се при ма ју у слу жбу. 

Про фе си о на ли за ци ја под ра зу ме ва и оспо со бља ва ње за дуж -
ност, про ве ру оспо со бље но сти и об на вља ње и сти ца ње зна ња. У
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усло ви ма пот пу не про фе си о на ли за ци је, Вој ска се про фе си о нал ним
вој ни ци ма по пу ња ва од кан ди да та ко ји су слу жи ли вој ни рок, ко ји
се на ла зе на до бро вољ ној вој ној обу ци или од ци ви ла ко ји ни су за -
вр ши ли вој ну обу ку. Сви они ће пре при је ма у про фе си о нал ну вој -
ну слу жбу мо ра ти да за вр ше од го ва ра ју ћу обу ку. То ком обу ке
вред ну је се пси хо фи зич ка и вој но струч на оспо со бље ност кан ди да -
та. Тек ка да за до во ље про пи са не кри те ри ју ме, кан ди да ти по ста ју
про фе си о нал ни при пад ни ци Вој ске Ср би је.

Про фе си о нал на вој ска зах те ва пот пу но но ви кон цепт обу ке.
Уме сто ци клич ног об у ча ва ња вој ни ка на слу же њу вој ног ро ка по је -
дин стве ним пла но ви ма и про гра ми ма обу ке вој ни ка и је ди ни ца ро -
до ва и слу жби, уве ден је но ви мо дел обу ке усме рен на до сти за ње
про пи са них стан дар да ин ди ви ду ал не об у че но сти и об у че но сти је -
ди ни ца за из вр ша ва ње до де ље них ми си ја. Овим кон цеп том ја сно
је одво је на ин ди ви ду ал на од ко лек тив не обу ке. У обла сти ин ди ви -
ду ал не обу ке ус по ста вље не су ин сти ту ци је за обу ку (цен три за обу -
ку вој ни ка и Цен тар за обу ку и уса вр ша ва ње под о фи ци ра) у ко ји ма
је уве ден ин струк тор ски мо дел обу ке и стан дар ди ин ди ви ду ал не
об у че но сти ко ји пред ви ђа ју шта по је ди нац тре ба да ис пу ни да би
успе шно са вла дао обу ку.

Кан ди да ти ко ји се ја ве на до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка
(до бро вољ ци) об у ча ва ће се по стан дар ди ма ин ди ви ду ал не об у че -
нос ти. Та ко ђе, но ви си стем обу ке ди фи ни ше и обу ку ак тив не и па -
сив не ре зер ве.

Но ви си стем обу ке усме рен је и на до сти за ње стан дар да ин -
тер о пе ра бил но сти, ко ји Вој сци Ср би је тре ба да обез бе де спо соб -
ност за јед нич ке обу ке, ве жби и уче шћа у опе ра ци ја ма са ору жа ним
сна га ма дру гих зе ма ља.

С об зи ром на Пред лог од лу ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко јом
се об у ста вља оба ве за слу же ња вој ног ро ка, ства ра се по тре ба за
омо гу ћа ва њем до бро вољ ног слу же ња вој ног ро ка ли ци ма ко ја то
же ле. Од овог ка дра ће се убу ду ће би ра ти про фе си о нал ни вој ни ци
и при пад ни ци ак тив не ре зер ве.

Има ју ћи у ви ду тра ди ци ју на шег на ро да, уз ква ли тет но за кон -
ско ре ше ње на ве де не про бле ма ти ке, мо же се успе шно на ста ви ти
са тра ди ци јом упу ћи ва ња мла дих љу ди на до бро вољ но слу же ње вој -
ног ро ка, чи ме ће Вој ска и да ље има ти ви сок углед у дру штву, а ти -
ме и ква ли те тан ре зер вни са став.
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4.1. ГЕ НЕ РАЛ ШТАБ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ

Ге не рал штаб Вој ске Ср би је је по себ на ор га ни за ци о на је ди ни -
ца Ми ни стар ства од бра не. То је нај ви ши струч ни и штаб ни ор га -
ни за ци о ни део си сте ма од бра не за при пре му и упо тре бу Вој ске
Ср би је у ми ру и ра ту ко ји вр ши по сло ве у скла ду са за ко ном и овла -
шће њи ма пред сед ни ка Ре пу бли ке и ми ни стра од бра не. За ко ном о
од бра ни де фи ни са ни су ме сто, на ме на и над ле жно сти Ге не рал шта -
ба Вој ске Ср би је.

Тра ди ци је Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ве зу ју се за раз војске др -
жа ве. На и ме, још 1835. го ди не при Др жав ном са ве ту оформ ље но је Оде -
ље ње за вој на де ла. Уред бом „Устрој ство Ђе не рал шта ба“ из 1876. го -
ди не фор ми ран је Глав ни ђе не рал штаб ко ји је имао три оде ље ња: опе -
ра тив но, ге о граф ско и исто риј ско, а у ра ту је пре фор ми ран у Вр хов -
ну ко ман ду. Про ме не у др жа ви, од уре ђе ња и те ри то ри је до на зи ва,
усло вља ва ле су и про ме не са мог Ге не рал шта ба. Та ко је Глав ни ђе не рал -
штаб срп ске вој ске ме њао свој на зив од Глав ног ђе не рал шта ба Вој ске
Кра ље ви не Ју го сла ви је, Ге не рал шта ба Ју го сло вен ске ар ми је, Ге не рал -
шта ба ору жа них сна га СФРЈ, Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је, Ге не рал -
шта ба Вој ске Ср би је и Цр не Го ре до да на шњег на зи ва – Ге не рал штаб
Вој ске Ср би је. Пре ла ском са видовско-ро дов ске на функ ци о нал ну ор -
га ни за ци ју Ге не рал шта ба Вој ске Ср  би је 2005. го ди не обез бе ђе ни су ве -
ћа ефи ка сност и ква ли тет ре а ли за ци је функ ци ја и за да та ка.
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Ге не рал штаб Вој ске Ср би је оба вља по сло ве ко ји се од но се на:
из ра ду Вој не док три не, функ ци о нал них док три на и дру гих пра ви ла
за упо тре бу Вој ске Ср би је; из ра ду Пла на упо тре бе Вој ске Ср би је;
из ра ду Пла на мо би ли за ци је Вој ске Ср би је; из ра ду смер ни ца за из -
град њу опе ра тив не и функ ци о нал не спо соб но сти Вој ске Ср би је;
при пре му ака та о ор га ни за ци ји ко ман ди, је ди ни ца и уста но ва Вој ске
Ср би је; ор га ни зо ва ње ме ра при прав но сти на осно ву ака та пред сед -
ни ка Ре пу бли ке или ми ни стра од бра не и дру ге по сло ве од ре ђе не
за ко ном и ак ти ма пред сед ни ка Ре пу бли ке и ми ни стра од бра не. О
ра ду и ста њу у Вој сци Ср би је, Ге не рал штаб Вој ске Ср би је оба ве -
шта ва и из ве шта ва пред сед ни ка Ре пу бли ке и ми ни стра од бра не. 

Уну тра шња ор га ни за ци ја Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је из гра -
ђе на је на функ ци о нал ном прин ци пу. Ор га ни за ци о не је ди ни це Ге не -
рал шта ба Вој ске Ср би је су: Ка би нет, Здру же на опе ра тив на ко ман да,
упра ве, оде ље ња.

Ка би нет на чел ни ка Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је је по себ на
ор га ни за ци о на је ди ни ца ко ја оба вља сту диј ско-ана ли тич ке, опе ра -
тив но-тех нич ке и ад ми ни стра тив не по сло ве за по тре бе на чел ни ка
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је и ње го вог за ме ни ка; пла ни ра, при пре -
ма и ор га ни зу је рад не и про то ко лар не ак тив но сти на чел ни ка Ге не -
рал шта ба Вој ске Ср би је.

Здру же на опе ра тив на ко ман да (ЗОК) пред ста вља но ви ну у ор -
га ни за ци ји Вој ске Ср би је. На ста ла је у окви ру ре форм ских про ме -
на ко је под ра зу ме ва ју и ре ор га ни за ци је Вој ске и Ге не рал шта ба.
Иако је фор ми ра на не дав но, 2007. го ди не, Ко ман да да нас по се ду је
ка па ци те те, зна ња и ис ку ства ко ји јој омо гу ћа ва ју да аде кват но од -
го во ри на по ста вље не зах те ве. 

Здру же на опе ра тив на ко ман да је штаб ни ор ган на ме њен за
по др шку на чел ни ка Ге не рал шта ба ВС у ре а ли за ци ји опе ра тив ног
ко ман до ва ња Вој ском, пла ни ра њу опе ра ци ја од го во ра на кри зе,
пла ни ра њу здру же них опе ра ци ја и ко ман до ва њу сна га ма у то ку из -
во ђе ња здру же них опе ра ци ја. Здру же ност под ра зу ме ва ин те гра ци -
ју ви дов ских ком по не на та – Ва зду хо плов ства и про тив ва зду хо плов не
од бра не и Коп не не вој ске, ан га жо ва них у скла ду са је дин стве ним ци -
љем и под је дин стве ном ко ман дом. 

Основ на ка рак те ри сти ка Здру же не опе ра тив не ко ман де је сте
ела стич на ор га ни за ци ја, ко ја под ра зу ме ва по пу ну са мо кључ них
функ ци ја. Фор ми ра ње опе ра тив не гру пе за пла ни ра ње и бор бе но
ко ман до ва ње за ви си од кон крет ног за дат ка и до де ље не ми си је, та -
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ко да је у тим усло ви ма и број на ве ли чи на Ко ман де про мен љи ва. У
са ста ву ЗОК су и Цен тар за ми ров не опе ра ци је (ЦМО), Опе ра тив -
ни цен тар си сте ма од бра не (ОЦ СО) и Ко ми си ја за вој но-тех нич ки
спо ра зум. 

Фор ми ра њем Здру же не опе ра тив не ко ман де, ко ман до ва ње
Вој ском Ср би је оства ру је се од на чел ни ка Ге не рал шта ба пре ко
Здру же не опе ра тив не ко ман де до ко ман ди ан га жо ва них сна га ко је
при пре ма ју ко ман де ви до ва. Ко ман де ви до ва вр ше функ ци о нал но
ко ман до ва ње сна га ма свог ви да. 

Упра ва за људ ске ре сур се (Ј-1) је ор га ни за ци о на је ди ни ца Ге -
не рал шта ба Вој ске Ср би је на ме ње на за об је ди ња ва ње за да та ка и
по сло ва са др жа них у пер со нал ној и мо рал но-пси хо ло шкој функ ци -
ји. Од го вор на је за ре гу ли са ње ста ту са у слу жби при пад ни  ка Вој ске
Ср би је, пра ће ње, из гра ђи ва ње и вред но ва ње мо ра ла Вој ске Ср би -
је, из ра ду пред ло га за по бољ ша ње си стем ских и ста ту сних пи та ња
ко ја бит но ути чу на мо рал при пад ни ка ВС, за пси хо ло шку де лат -
ност у ВС и пла ни ра ње и опре ма ње по крет ним сред стви ма за кул -
ту ру, ин фор ми са ње и ор га ни за ци ју вр ше ња вер ске слу жбе у ВС. 

Упра ви за људ ске ре сур се (Ј-1) не по сред но су пот чи ње ни пр во -
сте пе ни вој ни ди сци плин ски ту жи о ци Бе о град, Ниш и Но ви Сад и пр -
во сте пе ни вој ни ди сци плин ски су до ви Бе о град, Ниш и Но ви Сад. 

Упра ва за оба ве штај но-из ви ђач ке по сло ве (Ј-2) од го вор на је за
оба ве штај но обез бе ђе ње Вој ске Ср би је. Упра ва Ј-2 пред ста вља нај -
ви ши ор ган оба ве штај не слу жбе у Вој сци Ср би је чи ји је циљ да спре -
чи из не на ђе ње и обез бе ди ин фор ма ци о ну су пер и ор ност ко мандан-
ти ма је ди ни ца, што се оства ру је кроз пра во вре ме но обез бе ђи ва ње
тач них оба ве штај них по да тка по треб них за успе шно из вр ша ва ње за -
да та ка из све три ми си је Вој ске. Од го вор на је за опре ма ње и раз вој
је ди ни ца за елек трон ска деј ства и оба ве штај но-из ви ђач ких је ди ни ца
Вој ске, а у свом са ста ву има не по сред но пот чи ње не Цен тар за елек -
трон ска деј ства и Вој но ге о граф ски ин сти тут.

Упра ва за опе ра тив не по сло ве (Ј-3) на ста вља тра ди ци ју Опе ра -
тив ног оде ље ња Глав ног ђе не рал шта ба Срп ске вој ске Кне же ви не
Ср би је и Кра ље ви не Ср би је (5. фе бру а ра 1876. го ди не) и Пр ве упра -
ве Ге не рал шта ба Ју го сло вен ске ар ми је (од мар та 1945. го ди не), Ју -
го сло вен ске на род не ар ми је и Вој ске Ју го сла ви је (до 2001. го ди не).
То по ка зу је да је она јед на од упра ва са нај ду жом тра ди ци јом у Ге -
не рал шта бу. 
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Упра ва за опе ра тив не по сло ве (Ј-3) об је ди ња ва опе ра тив ну и
кон трол ну функ ци ју, ра ди одр жа ва ња по треб ног ни воа опе ра тив -
них и функ ци о нал них спо соб но сти и ефи ка сног ру ко во ђе ња и ко -
ман до ва ња Вој ском у ми ру и ра ту.

У окви ру сво јих над ле жно сти, Упра ва за опе ра тив не по сло ве
се те жи шно ан га жу је на опе ра тив ним по сло ви ма, пра ће њу ста ња и
кон тро ли опе ра тив них и функ ци о нал них спо соб но сти ко ман ди, је -
ди ни ца и уста но ва Вој ске Ср би је и пред ла га њу ме ра за њи хо ву до -
град њу; из ра ди до ку ме на та за пла ни ра ње ра да у Вој сци Ср би је;
ре гу ли са њу раз ме шта ја ор га ни за ци о них је ди ни ца Вој ске Ср би је и
Ми ни стар ства од бра не по гар ни зо ни ма и гар ни зон ским ме сти ма и
обез бе ђе њу обје ка та, по крет них ства ри и људ ства и из ра ди пла но -
ва за при пре му и уре ђе ње те ри то ри је.

Упра ва за ло ги сти ку (Ј-4) над ле жна је за обез бе ђе ње функ цио -
ни са ња си сте ма ло ги стич ке по др шке Вој ске; ко ман до ва ње пот чи -
ње ним је ди ни ца ма и из град њу њи хо ве опе ра тив не спо соб но сти.
Упра ви за ло ги сти ку (Ј-4) не по сред но је пот чи ње на Цен трал на ло ги -
стич ка ба за.

Упра ва за пла ни ра ње и раз вој (Ј-5) но си лац је функ ци је пла ни -
ра ња, јед не од нај зна чај ни јих функ ци ја у Ге не рал шта бу Вој ске Ср -
би је. У окви ру те функ ци је су пла ни ра ње упо тре бе Вој ске Ср би је и
по сло ви ко ји се од но се на пла ни ра ње раз во ја, опре ма ња, ор га ни за -
ци је и мо би ли за ци је. 
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Упра ва Ј-5 сво јим број ним ак тив но сти ма да је до при нос про -
це су ор га ни за циј ско-мо би ли за циј ских про ме на у Вој сци и уна пре ђе -
њу пла ни ра ња, раз во ја и опре ма ња Вој ске. Та ко ђе, у над ле жно сти
ове упра ве су и ак тив но сти ко је се од но се на уна пре ђе ње пла ни ра -
ња ра да, про фе си о на ли за ци ју и опре ма ње са вре ме ним на о ру жа -
њем и вој ном опре мом, као и ор га ни за ци ју и мо би ли за ци ју Вој ске.
Упра ви је не по сред но пот чи њен Тех нич ки опит ни цен тар.

Упра ва за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ти ку (Ј-6) над ле жна је
за пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, ко ор ди на ци ју и кон тро лу си сте ма те -
ле ко му ни ка ци ја, ин фор ма ти ке и за шти те ин фор ма ци ја. Но си лац је
те ле ко му ни ка ци о но-ин фор ма тич ке функ ци је у МО и ВС.

У над ле жно сти ове упра ве су и из ра да пред ло га сту ди ја и про -
гра ма раз во ја те ле ко му ни ка ци о но-ин фор ма ци о ног си сте ма у МО и
ВС, из ра да кри те ри ју ма и нор ма ти ва за опре ма ње сред стви ма те ле -
ко му ни ка ци ја, ин фор ма ти ке и ад ми ни стра ци је у МО и ВС, раз вој и
ор га ни зо ва ње ра чу нар ске мре же и ин тер не та у МО и ВС.

Упра ви за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ти ку (Ј-6) пот чи ње ни
су Бри га да ве зе, Цен тар за ко манд но-ин фор ма ци о не си сте ме и ин -
фор ма тич ку по др шку и Цен тар за при ме ње ну ма те ма ти ку и елек -
тро ни ку.

Упра ва за обу ку и док три ну (Ј-7) над ле жна је за по сло ве обу -
ке и упра вља ње обу ком на стра те гиј ском ни воу. Струч ни је но си лац
раз во ја и уса вр ша ва ња си сте ма обу ке, де фи ни са ња је дин стве них
осно ва си сте ма и из ра де док три нар них и си стем ских до ку ме на та
обу ке и над ле жна је за пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, ко ор ди на ци ју и
ева лу а ци ју обу ке у си сте му од бра не.

Оде ље ње за фи нан си је (Ј-8) оба вља по сло ве ко ји се од но се на
фи нан сиј ско упра вља ње и кон тро лу упра вља ња и ко ри шће ња сред -
ста ва у Вој сци Ср би је. 

Оде ље ње за ци вил но-вој ну са рад њу (Ј-9) нај мла ђа је ор га ни за -
ци о на је ди ни ца Ге не рал шта ба, фор ми ра на 2006. го ди не. Но си лац је
свих ак тив но сти ко ор ди на ци је и са рад ње Вој ске и ци ви ла на те ре ну.

Упра ва вој не по ли ци је • Пи са не из во ре из исто ри је Ср би је у
ко ји ма се мо гу пре по зна ти за че ци вој не по ли ци је на ла зи мо у 1876.
го ди ни ка да су од иза бра них жан дар ма и вој ни ка (са мо у рат но вре -
ме) у бри га да ма Срп ске вој ске фор ми ра на „по ли циј ска оде ље ња“. У
но ви јој ју го сло вен ској исто ри ји за пи сан је 14. сеп тем бар 1955. го ди -
не као дан кад је по угле ду на вој ске за пад них зе ма ља фор ми ра на вој -
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на по ли ци ја. Тај да тум вој на по ли ци ја Вој ске Ср би је обе ле жа ва као
свој пра зник – Дан вој не по ли ци је. До 2004. го ди не вој на по ли ци ја
раз ви ја на је у окви ру слу жбе без бед но сти, а за тим као по себ на це ли -
на у окви ру Вој ске. 

Вој на по ли ци ја Вој ске Ср би је има за о кру жен ор га ни за циј ско–
функ ци о нал ни и прав но–нор ма тив ни оквир. Чи не је Упра ва вој не
по ли ци је, ор га ни вој не по ли ци је у ко ман да ма Вој ске Ср би је и сас -
та ви ма Ми ни стар ства од бра не и је ди ни це вој не по ли ци је. Упра ва
вој не по ли ци је је ор га ни за ци о на је ди ни ца Ге не рал шта ба Вој ске Ср -
би је, а ње на над ле жност је пла ни ра ње, ор га ни за ци ја, ко ор ди на ци -
ја и кон тро ла вој но по ли циј ских и де ла оп ште бе збед но сних по сло ва
за по тре бе Вој ске и Ми ни стар ства од бра не. За по тре бе ко ман ди
Вој ске Ср би је и са ста ва Ми ни стар ства од бра не на ве де не по сло ве
оба вља ју ор га ни вој не по ли ци је фор ма циј ски угра ђе ни у те ко ман -
де, од но сно са ста ве. 

Вој на по ли ци ја из вр ша ва по сло ве по ли ци је у Ми ни стар ству
од бра не и Вој сци Ср би је ко ји об у хва та ју су зби ја ње кри ми на ли те -
та, кон тро лу и одр жа ва ње вој ног ре да и ди сци пли не, обез бе ђе ње
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нај зна чај ни јих вој них обје ка та, од ре ђе них ли ца, до ку ме на та и на о -
ру жа ња, ре гу ли са ње и кон тро лу вој ног пут ног са о бра ћа ја и те ро ри -
стич ку за шти ту. 

При пад ни ци вој не по ли ци је из вр ша ва ју спе ци фич не и објек -
тив но сло же ни је за дат ке у од но су на дру ге при пад ни ке Вој ске, па се
по пу на ка дром вр ши по осно ву до бро вољ но сти, из бо ром офи ци ра
и под о фи ци ра свих ро до ва и слу жби, по по себ ном кри те ри ју му и
стро гом се лек ци јом у ко јој при о ри тет има пси хо фи зич ка спо соб -
ност. За кон ска ре гу ла ти ва у при ме ни вој но по ли циј ских овла шће ња
пре ма же на ма ре зул ти ра ла је чи ње ни цом да је про цен ту ал на за сту -
пље ност же на у вој ној по ли ци ји ве ћа у од но су на оста ле са ста ве
Вој ске Ср би је. Про цес про фе си о на ли за ци је вој не по ли ци је је од по -
чет ка пра вил но во ђен и усме ра ван, та ко да је вој на по ли ци ја Вој ске
Ср би је пот пу но про фе си о нал на. 

Обу ка за при пад ни ке вој не по ли ци је је ком плек сна, при ла го -
ђе на зах те ви ма по сла, а ре а ли зу је се у је ди ни ци, Цен тру за обу ку
ка дро ва вој не по ли ци је, као и на раз ли чи тим струч ним ску по ви ма
у зе мљи и ино стран ству.
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Овла шће на слу жбе на ли ца вој не по ли ци је су офи ци ри, под о -
фи ци ри и про фе си о нал ни вој ни ци ко ји су рас по ре ђе ни на фор ма -
циј ска ме ста у ор га ни ма и је ди ни ца ма вој не по ли ци је, и ко ји су
за вр ши ли по се бан курс у Цен тру за обу ку ка дро ва вој не по ли ци је
и по ло жи ли струч ни ис пит. 

Из ме на ма За ко на о Вој сци Ср би је, у окви ру Упра ве вој не по -
ли ци је фор ми ра на је спе ци ја ли зо ва на је ди ни ца за уну тра шњу кон -
тро лу ра да вој не по ли ци је на чи јем је че лу вој но по ли циј ски ин   спек тор.
Ње гов је основ ни за да так кон тро ла за ко ни то сти при ли ком упо тре -
бе сред ста ва при ну де од стра не овла шће них слу жбе них ли ца при
из вр ша ва њу вој но по ли циј ских за да та ка. 

Вој на по ли ци ја Вој ске Ср би је има раз ви је не раз ли чи те об ли ке
ме ђу на род не вој но по ли циј ске са рад ње, по себ но са срод ним је ди ни -
ца ма Не мач ке, Дан ске, Хр ват ске и Бу гар ске. На ше ин те ре со ва ње у
том сег мен ту об у хва та ве о ма ра зно вр сна пи та ња и ис ку ства бит на за
из град њу опе ра тив них и функ ци о нал них спо соб но сти вој не по ли ци је
Вој ске Ср би је, по себ но у обла сти уче шћа у ми ров ним опе   ра ци ја ма. 

Је ди ни це вој не по ли ци је на ме ње не су за оба вља ње из вр шних
по сло ва и ран га су ба та љо на, раз ли чи те на ме не и ор га ни за циј ско-
фор ма циј ске струк ту ре. На ла зе се у са ста ву Упра ве вој не по ли ци -
је, Коп не не вој ске и Гар де. У са ста ву Коп не не вој ске су Тре ћи и Пе ти
ба та љон вој не по ли ци је и Ба та љон за про тив те ро ри стич ка деј ства,
ко ји се ор га ни за циј ски на ла зи у са ста ву Спе ци јал не бри га де. У Гар -
ди је 25. ба та љон, док је под не по сред ном ко ман дом Упра ве вој не
по ли ци је Ба та љон спе ци јал не на ме не „Ко бре“ и Кри ми на ли стич ко-
ис тра жна гру па. Ра зно род ност вој но по ли циј ских по сло ва усло ви ла
је спе ци ја ли за ци ју ни жих је ди ни ца, ко ја је ви дљи ва у струк ту ра ма
ба та љо на (је ди ни це оп ште, кри ми на ли стич ке, про тив ди вер зи о не,
са о бра ћај не и про тив те ро ри стич ке на ме не). 

Ба та љон спе ци јал не на ме не „Ко бре“ је пр ва про тив те ро рис-
тич ка је ди ни ца у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и у ре ги о ну,
фор ми ра на 14. апри ла 1978. го ди не као Оде ље ње за про тив те ро рис-
тич ка деј ства 282. ба та љо на вој не по ли ци је. Основ на на ме на ове
је ди ни це је сте бор ба про тив раз ли чи тих об ли ка те ро ри зма. При -
пад ни ци је ди ни це да нас оба вља ју и по сло ве обез бе ђе ња лич но сти
на нај ви шим др жав ним и вој ним функ ци ја ма.

Гар да је је ди ни ца Вој ске Ср би је не по сред но пот чи ње на на -
чел ни ку Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је, а на ме ње на је за за шти ту лич -
но сти на нај ви шим др жав ним и вој ним функ ци ја ма, за обез бе ђе ње
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ви тал них обје ка та си сте ма од бра не и за вој не по ча сти нај ви шим
стра ним и до ма ћим др жав ним и вој ним зва нич ни ци ма. За по тре бе
Ми ни стар ства од бра не и Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је, Гар да обав -
ља и по сло ве из де ло кру га ра да вој не по ли ци је и за дат ке из до ме -
на ло ги стич ког обез бе ђе ња.

Гар да на ста вља тра ди ци ју срп ских гар диј ских је ди ни ца ду гу
ско ро два ве ка. Пр ва гар диј ска је ди ни ца у Ср би ји фор ми ра на је на
осно ву на ред бе кња за Ми ло ша Обре но ви ћа. На Ђур ђев дан 1830.
го ди не у По жа рев цу је по стро је на пр ва че та кња же ве Гар де. Ми -
лош Обре но вић, књаз Ср би је, обра тио се ста ре ши на ма да му „по
ста су и угле ду ода бе ру нај бо ље мла ди ће из сво јих на хи ја“. Од пр ве
гру пе мла ди ћа за кња же ву Гар ду, ко ју су чи ни ла њих се дам де сет
тро ји ца, фор ми ра на је јед на пе ша диј ска че та. Осам го ди на ка сни -
је, 12. ма ја 1838, осни ва ње Гар де оза ко ње но је до но ше њем Ука за
кне за Ми ло ша. Гар да је та да пр ви пут при ми ла зва нич но вој но обе -
леж је, те ће тај да тум би ти злат ном ср мом из ве зен на тро бој ној
лен ти, на вр ху ко пља гар диј ске за ста ве. Го ди не 1883. Гар да је пре -
фор ми ра на и пре и ме но ва на у Кра ље ву гар ду. Од тог вре ме на до да -
нас ко ман дант Гар де је и ађу тант ше фа др жа ве. 

Са да шња гар да на ста ла је пре фор ми ра њем Гар диј ске бри га де
у Гар ду 30. но вем бра 2006. го ди не. 
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По ред оста лих је ди ни ца, у са ста ву Гар де је и 25. ба та љон вој -
не по ли ци је чи ји се при пад ни ци ан га жу ју на за да ци ма обез бе ђе ња
обје ка та си сте ма од бра не у ми ру, ко манд них ме ста и у ми ру и ра ту,
ре гу ли са ња и кон тро ле са о бра ћа ја и за шти те стра них вој них де ле -
га ци ја. 

Гар ди сти на ста вља ју са не го ва њем до ка за не вој нич ке и људ ске
вр ли не, са же љом да и у го ди на ма ко је сле де не из не ве ре прет ке и
не раз о ча ра ју по том ке. Гар да, као елит на је ди ни ца, на нај бо љи на -
чин ре пре зен ту је Вој ску Ср би је и Ре пу бли ку Ср би ју. При пад ност
Гар ди је и част и ве ли ка оба ве за. Да би не ко по стао при пад ник Гар -
де, он мо ра да про ђе стро гу се лек ци ју и да по се ду је из у зет не пси -
хо фи зич ке спо соб но сти.

Цен трал на ло ги стич ка ба за (ЦЛоБ) је нај ве ћа ло ги стич ка је -
ди ни ца Вој ске Ср би је ко ја на ста вља тра ди ци ју 608. по за дин ске ба -
зе фор ми ра не 16. но вем бра 1992. го ди не, па се тај да тум обе ле жа ва
као Дан је ди ни це. Фор ма циј ски је ЦЛоБ у са ста ву Упра ве за ло гис -
ти ку Ге не рал шта ба ВС и пред ста вља ње ну из вр шну је ди ни цу. 

Ба за је фор ми ра на 15. де цем бра 2006. го ди не, пре фор ми ра -
њем 608. по за дин ске ба зе и прет пот чи ња ва њем скла ди шних ка па -
ци те та 793. по за дин ске ба зе и 524. и 201. ло ги стич ке ба зе. Ње ним
фор ми ра њем об је ди ње ни су го то во сви ван труп ни скла ди шни ка па -
ци те ти у јед ну ло ги стич ку је ди ни цу. Од фор ми ра ња, је ди ни ца је по -
пу ње на ис кљу чи во про фе си о нал ним ка дром.
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Основ на на ме на да на шње Цен трал не ло ги стич ке ба зе је сте
да под ми ри нај зна чај ни је ма те ри јал не по тре бе свих је ди ни ца и
уста но ва у си сте му од бра не. Од сре ди не 2009. го ди не над ле жна је
и за це ло куп ну ло ги стич ку по др шку де ла је ди ни ца и уста но ва у гар -
ни зо ну Бе о град.

Ко ман де и је ди ни це Ба зе раз ме ште не су на це ло куп ној те ри -
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у 12 гар ни зо на и јед ном гар ни зо ном мес -
ту, на укуп но 33 ло ка ци је. Ко ман де скла ди шних ба та љо на су у
Гор њем Ми ла нов цу, Кра гу јев цу, Ни шу и Бе о гра ду, ло ги стич ки ба -
та љон ло ци ра у Бе о гра ду, а са бир но-про дај ни цен три су у Бе о гра -
ду и Ни шу. Сви ба та љо ни раз ме ште ни су на ви ше ло ка ци ја, што
под ра зу ме ва број не спе ци фич но сти у ор га ни за ци ји жи во та и ра да,
ко ман до ва њу и обу ци. 

Скла ди шта Ба зе чу ва ју све вр сте ван труп них ре зер ви и еко -
ном ских за ли ха Вој ске, ко је се ре дов но одр жа ва ју и за на вља ју кроз
бла го вре ме но из да ва ње на утро шак и по пу ну утро ше них ко ли чи на
са тр жи шта. Оне га ран ту ју нео п ход ну ауто ном ност Вој ске у под ми -
ри ва њу ма те ри јал них по тре ба, као и си гур ност и не пре кид ност
снаб де ва ња, ка ко у ра ту та ко и у ми ру. 

Цен трал на ло ги стич ка ба за је ди на у си сте му од бра не рас по ла -
же ка па ци те ти ма за кон трол но-тех нич ке пре гле де убој них сред ста ва
и ра ке та у труп ним скла ди шти ма, због че га има не за о би ла зну уло гу и
у при пре ми и при из вр ше њу свих га ђа ња из оруж ја и ору ђа ве ћег ка -
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ли бра, ко је из во де је ди ни це Вој ске. Вој ни ка па ци те ти за одр жа ва ње
по гон ске опре ме и ин ста ла ци ја та ко ђе се на ла зе са мо у Ба зи и ан га -
жу ју се на свим ло ка ци ја ма где по сто ји угра ђе на та ква опре ма. 

Бри га да ве зе (Брв) је је ди ни ца Вој ске Ср би је на ме ње на за ус -
по ста вља ње и одр жа ва ње ста ци о нар ног си сте ма ве за на це ло куп -
ној те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и мо бил не ком по нен те си сте ма
ве за на стра те гиј ском ни воу за Ми ни стар ство од бра не и Вој ску Ср -
би је. У окви ру ре фор ме Вој ске, 30. ок то бра 2006. го ди не, фор ми -
ра на је Бри га да ве зе у чи ји су са став ушле је ди ни це 398. бри га де
ве зе и 235. цен тра ста ци о нар них ве за. Ко ман да Бри га де на ла зи се
у Бе о гра ду, док су пот чи ње не је ди ни це ло ци ра не у гар ни зо ни ма и
из дво је ним објек ти ма на це ло куп ној те ри то ри ји Ср би је.

Дан Бри га де ве зе обе ле жа ва се 20. сеп тем бра. Тог да на 1916.
го ди не, на пред лог ми ни стра вој ног, пре сто ло на след ник Алек сан -
дар Ка ра ђор ђе вић одо брио је Уред бу о вој ном те ле гра фу. Том уред -
бом ве за је из дво је на из ин жи ње ри је и ор га ни зо ва на као са мо стал ни
род вој ске. Бри га да на ста вља тра ди ци је је ди ни ца ве зе Вр хов не ко -
ман де, од но сно Ђе не рал шта ба Срп ске вој ске, на ста лих по сле до -
но ше ња по ме ну те уред бе. 

Спе ци фич ност бри га де огле да се у то ме да свој нај ва жни ји за -
да так, обез бе ђе ње и раз ме ну ин фор ма ци ја у МО и ВС, из вр ша ва на
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исти на чин не пре кид но и у ми ру и у ра ту. По ред то га, Бри га да сво је
за дат ке ре а ли за ци ју на це ло куп ној те ри то ри ји Ре пу бли ке Срби је.

Бри га да ве зе из вр ша ва ве ли ки број ком плек сних за да та ка из
обла сти те ле ко му ни ка ци о ног и ин фор ма тич ког обез бе ђе ња и заш -
ти те го вор них и пи са них ин фор ма ци ја за по тре бе Ми ни стар ства
од бра не и Вој ске Ср би је. У мно го број ним оба ве за ма и за да ци ма
нај ва жни ји су: оства ри ва ње је дин стве не ко ман де над си сте мом ве -
за Вој ске Ср би је и обез бе ђе ње не пре кид но сти ве за МО и ВС; за -
шти та свих ин фор ма ци ја; ин те гра ци ја си сте ма ве за са дру гим
те ле ко му ни ка ци о ним си сте ми ма у зе мљи; из ра да пла но ва ве за; из -
ра да пла но ва уре ђе ња те ри то ри је за по тре бе си сте ма ве за; обу ка
при пад ни ка бри га де; из град ња и одр жа ва ње за да тог ни воа них
спо соб но сти, те ле ко му ни ка ци о на по др шка је ди ни ца Вој ске Ср би -
је то ком из вр ше ња ми си је по др шке ци вил ним вла сти ма у су прот -
ста вља њу не вој ним прет ња ма без бед но сти. Ре а ли за ци јом сво јих
за да та ка бри га да обез бе ђу је ви сок сте пен не пре кид но сти ве за на
свим ни во и ма.

4.2. КОП НЕ НА ВОЈ СКА

У окви ру ре фор ми Вој ске Ср би је 2007. го ди не фор ми ра на је
Коп не на вој ска (КоВ), ор га ни зо ва на по узо ру на мо дер не ору жа не
сна ге у све ту. Коп не на вој ска је нај ма сов ни ји вид Вој ске Ср би је чи -
ји су ор га ни за ци ја, са став, оруж је и опре ма при ла го ђе ни из во ђе њу
опе ра ци ја на коп ну и уну тра шњим плов ним пу те ви ма. Из гра ђу је се
као глав на сна га Вој ске Ср би је на ме ње на за од бра ну Ре пу бли ке Ср -
би је од ору жа ног угро жа ва ња спо ља и из во ђе ње бор бе них и не бор -
бе них опе ра ци ја. По ред то га, раз ви ја спо соб но сти за уче шће у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма. Сто га је стал ни за да так Коп не не
вој ске из град ња опе ра тив них и функ ци о нал них спо соб но сти ко ман -
ди, је ди ни ца и уста но ва за ре а ли за ци ју ми си ја и за да та ка. 

Коп не на вој ска у свом са ста ву има: Ко ман ду сме ште ну у Ни шу,
Спе ци јал ну бри га ду, бригадe Коп не не вој ске, Ме шо ви ту ар ти ље риј ску
бри га ду, Реч ну фло ти лу, два ба та љо на вој не по ли ци је, Ба та љон ве зе,
Ба та љон атом ско-би о ло шко-хе миј ске од бра не и Тех нич ко-ре монт ни
за вод „Ча чак“. У на ред ном пе ри о ду ОФС КоВ ће се оп ти ми зо ва ти у
скла ду са зах те ви ма ко ји про ис ти чу из опре ма ња са вре ме ним НВО,
ин те гра ци о ним про це си ма и док три нар ним ре ше њи ма.
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Дан Коп не не вој ске обе ле жа ва се 16. но вем бра. Тог да на 1914.
го ди не по че ла је Ко лу бар ска бит ка, јед на од нај зна чај ни јих би та ка
у Пр вом свет ском ра ту. Око сни цу у из во ђе њу бор бе них деј ста ва
срп ске вој ске у то ку те бит ке чи ни ло је је да на ест пе ша диј ских и
јед на ко њич ка ди ви зи ја, по др жа не са 426 ар ти ље риј ских ору ђа.

Да нас је ди ни це КоВ, у опе ра тив ној упо тре би, рас по ла жу раз -
ли чи тим на о ру жа њем и вој ном опре мом, пре те жно до ма ће про из -
вод ње: ауто мат ска пу шка 5,56 mm М21; аутоматски бацач граната
30 mm М93; пушкомитраљез М72; минобацачи М74 и М75;
снајперска пушка 12,7 mm црна стрела; тенк М84/М84А; борбено-
оклопно возило М86; борбено возило пешадије М80; хаубица 122
mm Д30; самоходни вишецевни лансер М77 ОГАЊ; самоходни
вишецевни лансер М87 ОРКАН; топ хаубица М84 152 mm НОРА;
противоклопни лансирни комплет 9К111 ФАГОТ; противоклопна
вођена ракета МАЉУТКА; ручни бацач ракета 90 mm М79 ОСА; ручни
бацач ракета 64 mm М80 ЗОЉА; лаки преносни ракетни систем ПВО
ИГЛА; ракетни систем ПВО СТРЕЛА-10М; ракетни систем ПВО
СТРЕЛА-1М; ла ки  прено сни рак ет ни систем  ПВ О  СТ РЕЛА-2М ит д.

Ком ан да  К оВ је орг ани зациона  јед иница  Ко пне не војске  н ад -
ле жна за  ко ма ндовањ е,  п ланирање,  о рганиз ова ње, употре бу  и
изградњу  оперативне и ф унк ционалне с пос обност и је диниц а и
устано ва.  Команда  КоВ  смеште на  је у Ни шу , а  у сво м саставу има:
команду, командн у  чет у, вод  в аздушно г  осм атрања  и  јављања,
опера ти вн и цент ар и Д ом  ВС Ниш.
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4 .2.1. С ПЕЦ ИЈ АЛН А БР ИГАДА

Сп еци ја лн а  бриг ада је  ел итн а једин иц а Во јске Срби је , с  тради -
циј ом прот ив ди верзантских,  про тивтерористи чк их, изви ђачких, пa-
д об ранских и рон ил ач ких са ста ва. Форми ран а  је  29. сеп те мб ра
2 006. године ,  и т ај дан  о бележава к ао  Дан  једини це . Наст ал а је
преф орм ирањем и  обједиња вањ ем  7 2.  спе цијалн е  бри гад е, 63. пa-
до бранск е  бригаде, де ло ва 82. п ом ор ског цент ра   и  Пр отивтерo-
ристичк ог  одреда  „К обр е“. Ко ма нда б ри га де је у Панч еву,  а је ди ни це
су стациониране  у  Н ишу и Пан че ву.  

Специја лн а б ригада ан гаж ује се  н а комплек сни м зад ац им а као
што  с у  из виђа ње у стра тег иј ск ој , о ператив ној  и такт ичкој дуб ин и,
з а потребе  из в ођ ењ а пр отивте ро ри стички х  и  проти впо буњени чк и х
дејстав а ;  уч еш ће у  об ав ешта јним и  кон тра обавештај ни м а кцијам а ;
ре шавање  талачки х ситуаци ја ; раз ор ужавање т ер ористич ки х, одм ет -
нички х  и кримин ал ни х наор уж аних гр упа; уче шће  у блока ди   ре јона
и  об је ката; уг уш ењ е  оружа не  побуне;  обезбеђе ње  н ајвиших  в ој них
и др жа вн их  функцио нер а; открив ањ е и  обеле жа вање ц иље ва  за деј -
ст во  авија ци је и д ал екометн е  арт иљери је  у та ктичкој  и опера ти вн -
ој  дубини  п ро тивник а;  сп асавањ е о бо ре них пилот а  и извиђачко-
-д иверзантск их  гр упа и  по једи наца у  п озадини  против ник а;  д е сан -
тирање  и снаб де вање и з в аздуха.
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72.  извиђачко-д ив ерз антски  батаљо н смат ра се  тр адицио-
налн им  д елом б риг аде , сушти но м  и ослонце м  свих специјалн их сна -
га ,  који окупља  п адобранце, и зв иђа че, ди вер занте  и  рон иоце.  За
р азлику  од с вих  др угих јед ин ица , овај ба таљон има  и т акозвану п од -
 водну  к омпоне нт у коју  чин е  речни  д ив ерзанти,  ос пособљени  з а дејст -
ва из  ваздуха,  с а копна  и  вод ених т око ва . Прип ад ници  ба та љона су
р едовно  на  провери и , по ре д  ра зних  курсе ва, свак од нев но уве жба-
вају  т актику  јед инице и  ти мов а. 

Ба таљ он  з а  прот ивтеро ристичка дејства С пецијал не  бри-
гаде изво ди  о фанзивн а  и д ефанзивна п ро ти вт ерорис тич ка  д ејства
у с ви м  ус лови ма. Пр ип адници  ов ог  б ата љона ос по со бљ ени  су за  из -
вршавањ е  на јслож ен иј их против тер ор ис ти чких  акциј а и високо ризи-
чних  в ој нополици јс ких ак ција. П рип адн ици Бата љо на  за про   тивте-
рористич ка  де јс тв а су в рх у нс ки  обучени  за  одлучан  от пор  противни-
ку ,  оспособљ ени за  дејство  у  најраз ли чи тијим си ту ација ма ,  опре м -
љени су  најмоде рн иј им на ор ужањем  и  чине  ос лонац е фи касног
о дго вора у с лу чају теро ри стичких претњ и.  Ослоба ђа ње т алаца,  чу -
вање посе бних л ичн ос ти, значај ни х обј ек ат а  и  ус танова део  су  њи -
хо вих  мн ого бројних  о бавеза  н а плану п ре вент иве. 

У  процес у реорганиз аци је Вој ск е Срби је ,  у  С пе ци јалној бри -
гади форм ир ан је па до бранс ки  бат аљон који  ј е од  по че тка потпуно
пр оф есио нализов ан .  Све шт о  је  учињ ено у р азвоју п адобранс тва у Ср -
биј и сачув ан о је у 6 3.  падобр анс ко м  батаљон у.  Јед иница жи ви и рад и
на  нишком  војн ом  аеродро му и истиче се  од личним  рез ултат им а у
падобр анској  обу ци  и квалите тн им  инстр ук торс ким кадром,  као и
врхун ском инфр ас трукт ур ом за о бу ку. При пад ници овог  б атаљон а
свак одневн о су н а обуци ,  а најмањ е  дв а мес ец а годишње  п ро в оде  у те-
ре нс ким условима.  Па добран ск а чета С лу жб е траг ањ а  и спасавања
је  д ина је  пр оф есион алн а  је диница  у РС  за  б ор бено  т рагање  и  спаса -
ва ње,  н амењена и да де јс тв ује у  позадин и  не прија те ља, ра ди  с па -
савања оборе них п илота, з аро бљеника,  ка о  и за изв ођ ење бо рбе  у
урбано ј  ср едини.  Је дини ца може  да пруж и помо ћ и ци  вилним  струк-
тура ма  у  сл учају ел емента рних н еп ог ода  и кат аст ро фа. Об ука за так-
в е  за да тке ј е  сложен а,   а  ка рактери шу  је висок н ив о  психофиз ич ких
н ап ре зања, р из ик и прилагођ ав ањ е реал ни м ситуаци јам а. Нај већи
број  с тарешина и во јн ика  једин иц е  оспосо бљ ен  ј е за  изв ођење  ско -
кова н а с лоб одно де јс тво .

Ефикасан рад  у  специјално ј  јед иници  под разумев а в рхунск у фи-
з ичку  пр ипремље но ст  појед инца,  ш то  је пред ус лов  за ква лит ет но так -

62



тич ко и ва тре но  увежбава ње  тимова  и  јединица . П оред и з уз ет но
оспосо бљених  п ри падник а,  мо дерних ,  савре мен их  и  ефикасн их  бор-
бених  с редстава , нао ружања и  оп ре ме, једин ице  Специ јалне бри -
гаде  каракте ри шу и спе циф ичн и захт еви у  обуци  кој и  их  издва ја ју
из  класичне  в ојске.  

К ом плексн а,  еф икасна  и  непре кид на об ука ,  пуна к онтрол иса-
ног ризик а  на чин ј е  жив ота пр ип адника  Специ јал не  б ригаде.
Модерна са вр емена обу ка  пр илагођ ен а изаз ов има  данаш њи це
захтева  стал но дограђивање и полигона и терена за  увежба вање
такт ик е  специј ал ни х  јединиц а.  Ст ално п од изање кв али тета обу ке ,
упор но  налажење б рој них  и  р аз личит их  м одалите та , спе цијалне
тактике и  дејстава на  терен у омогу ћав ају ус пешно извршавање
задатака, очува ње  људи и  технике  и ефи ка сан повр ат ак нак он
обављеног  по сла.
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4.2 .2 . БРИ ГА ДЕ  КоВ

У са ставу  Копнене  в ојске  налазе с е четири  бр игаде  Ко В.
Команде ови х бриг ад а лоцира не  су  у Новом С аду,  Кр аљ ев у,  Нишу  и
Вр ању . У саст ав у  бри гада К опн ене в ој ск е налазе с е  пе шад ијске, ок-
л оп но-ме ханизова не , артиљер иј ск е и артиљер иј ск о- ракетн е  једи-
ница ПВ О, и нжињери јс ке  и јединице везе . 

Б ригаде К оВ  а нгажуј у  се  на извр шав ањ у различ ити х и ком пл ек -
сн их за да та ка као ш то  су изгра дњ а  и одр жа ва ње о пер ативн их  спо -
собн ос ти; прип ре ма  и ангажо вањ е једи ни ца и  војник а у  о без беђењу
адми ни стратив не  линије  са  К ос овом  и  Ме тохијом и  к онтро ли  Копне -
не  зоне б езб едности  н а  југу  Срб иј е; при пре ма и а нг аж овање ј ед иниц а
за п ружање  п омоћи циви лн им  властима у  санацији по сл едица пр -
ирод  них н еп ого да и кат ас трофа.

Пр ва бр игада Ко В форм ир ана је 31. ј ула  2006.  г од ине од је ди -
ница Новосадског корпуса  и дело ва  Прве  ок ло пне бригаде  и  два
понтонс ка батаљона  ( 402.  по нт б и 48 5. понт б). Дан П рв е  брига де обе-
ле жа ва  се 9.  нов ембра. Тог дана 19 18. године  ј единица  српск е  вој -
ске, п ред вођена мај ор ом Вој иславо м  Бугарск им, ушл а  је у Нови  Сад,
тад аш њи цен та р  по ли тичко г  покрета  за одв ај ање Срема,  Б ан ата,
Бачке и  Барање од У га рске и њи хо во присаједињ ење Ср би ји. 
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Друга брига да  К оВ ф ормира на  је 28. мар та  2 007 . годин е,  од
делова 2 52 .  окл опне б риг аде, 2 0.  и 37. моторизов ане бригаде, 305.
и нжињеријск е  бр игаде  и 401. ар ти ље ријско-ра ке тне  брига де ПВО.
У њен с ас тав  ушли  су и  де лов и 2 28. батаљона в езе, 2 4.  батаљона
за  с пецијална де јства и 5 24. логисти чк е базе  Гене рал штаба  ВС . Д ан
Дру ге бр игаде К оВ обележа ва се 12. јула. Т ог  дана 1 80 5.  године  Ђ ор ђе
Пет ро ви ћ  Карађор ђе, вођа  П рв ог ср пс ко г устанка ,  са 6.000 у ста -
ника, кн ез ов има и  т ада шњим н ај виђенији м  српским в ој водама из -
војева о  је победу  на д  Турцима  у ослабо ђа њу  Ка рановц а,  д ан ашњ ег
Краље ва  са окол ином.  

Т рећа бриг ада КоВ фор ми рана је  т оком о рганизациј ско-
мобилиз аци јских  п ро мена  у  Во јсци Србиј е,  4. ју на   2007 . год ин е,
највећим  делом од људств а  и средстава ј единиц а  лоцираних  на
прос тору  југои ст очн е Срби је .  У њен састав ушли су  де ло ви  2 11. ок -
ло пне брига де , 2 1. наст ав ног центра  и зв иђачк их  ј еди ница, 4 ,  125. и
549.  м о  т ори зоване  бр игаде,  9 . пешадијске бр иг ад е,  52. меш овите
артиље риј ијск е бри гаде и 5 2.  а рт иље ријско-р акетне б ригаде ПВО,
3 52.  ин жињ еријског  пука,  20 1. лог ис ти чке баз е и  Војно ме дицинско г
цен тра. М но ги од ових са става  им али су дуг у  и  богату трад иц ију и
з авидн о борбено  и мирно доп ско иск уство. Д ан  Тр еће бригаде КоВ
об е ле жава с е  7. ок тоб ра. То га  д ана је  у Првом балканско м рату
2. пе ша диј ски пук „ Кња з М ихаило “ I позива мо рав ск е дивиз иј е
крену о у  ра т,  а у Д руг ом балк анс ком рату,  у Бре галничко ј б ици, због
енерги чнос ти, сили не  и  непробојнос ти одбране,  п ротивник му да -
је  епитет „гво  з ден и“ .

Четв рт а бригада К оВ ф ормир ан а  је  30. јун а  2007.  го ди не од
78 . и дел ов а  549.  мотори зо ван е брига де и 52. ме шовите  а ртиљериј -
ске бригаде.  Јединица  на ставља т радиције П рво г пеша ди јског
пука  „ Књ аз Милош Вел ик и “, који је био  с ме штен у  касарни  у  Врању.
Дан Четврте  бригад е  КоВ  обележ ава се 31.  јануар а  на дан осло бо -
ђења В ра ња  од Т ур ак а,  а то је  и  Дан П рв ог  п ешадијск ог пука „ Књ -
аз Милош  Ве лики“.  

4.2.3. М ЕШОВИТА АРТИЉ ЕР ИЈСКА БРИГА ДА

Арти ље рија  је  један  о д  родова  с а  нај дужом т радициј ом  у  св ету,
па  и  у С рбији.  Њен ра зв ој  у  Србији  по чи ње форм ир ањем А ртиљериј -
с ке школ е и Т оп оливнице у  Крагуј ев цу и ма њих арт и      љеријс ких једи -
ни ца. Прат ећи ра зв ој  оружани х снаг а  та даш њих европских а рмија ,
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ср пс ка  војска у бр зо устро јава у  с вакој див изији по је да н арти ље риј -
ски пук .

У  склоп у  ор ган изацијс ки х пром ена у В ојс ци Срби је ,  4. ју на  2 007.
го ди не  формира на  је Ме шо ви та  артиљериј ска бригада  ( ма бр).  Ко -
ма нда  и једи ни це Меш ов ит е артиљеријск е б ригаде расп оређени
су  у  Нишу. 

Дан Мешо ви те  ар тиљериј ске  брига де  обел ежа ва се 14.  септе -
мбра. Тог  д ана 1918 . г одине  по чела је ар тиљ еријска припре ма  пробоја
Солунск ог  ф рон та, кој а је тр ај ала до п оч етка п робоја  1 5.  септе мб ра
у  05 .30  часова .  Око 2.00 0 а ртиљеријс ких це ви  о гласи ло  ј е п о четак  ду -
го очеки ва но г напа да  савез ничких  арми ја  н а Солу нс ком ф рон ту.

Мешов ита а ртиљер ијс ка бр иг ада је ј ед ин иц а Коп не не  војс ке
ко ја  поседује  на јвећу  ватр ену м оћ  ч име да је знача јну п одр шку у  и з вр -
шавањ у  за дат ака пр ве  м исије В С. Кома нда , ком анд ни див из ио н,
први и  д ру ги топ ов ск о-хау бич ки ар ти ље риј ски ди ви зи он, трећи и  ч е -
 твр ти то по вски а ртиље ри јс ки ди ви зи он,  мешови ти  ракет ни артиље -
ријс ки  дивизио н и  69. логи ст ич ки бат аљ он  чине Ме шов ит у арти-
   ље  р иј ск у  брига ду .  Њени осно вни з ад аци су  изгра дњ а и одрж ава ње
опер ат ив ни х спо со бн ости за и зв ршава ње  зада так а у окв иру  ми      сија
Вој ске С рби је  и при пре ма и а нг аж овање ј ед иниц а за пружање
помо ћи цив ил ним вла стима  у  санаци ји  после дица п ри ро дних непо -
 год а и катастр офа .
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4.2. 4. РЕЧ НА  Ф ЛОТИЛА 

Р ечна ф лотила  К опнен е  војске нам ењена  je за де јс тв а на унут -
ра ш њи м  пловним  путев има. К о ман да Речне  флотил е  налази  се у  Но -
вом Саду,  а  јед ин ице су с тац ио ниран е у  Новом  Са ду , Беог ра ду  и
Шапцу .

За даци Р еч не флоти ле  с у  оспос обљ авање и  у ве жбавањ е ко -
манде, п от чи њених  је дин ица и п рип ад ника флот ил е  за  извр ша ва ње
наменских зад ат ака; и зградњ а  и одржа вањ е опер ати вних способ -
ност и  за изврша ва ње  зада та ка из  св е  тр и мисије Вој ске Ср би је;
контр ола  у ну трашњих  п ло вних п утева  и  обезбеђе ње  маневра једи -
ни цама  КоВ. 

Речна фл отила је префор ми ран а у је ди ни цу ранга б ри га де 2.  ок -
то бра 2008. г од ине, када су у њен саста в  ушле и по нтонирске   је ди -
нице.  Да н  једини це  обележав а се 6 . авгус та. На тај  дан 1915 . године,
на  Сави  к од бео гр ад ске Чу карице,  порин ут  је први ср пски рат ни  брод
„Ј адар“,  ч име је зва ни чно  почел о  формир ањ е српск е  р еч   не фл отиле . 

У складу  са н ам ено м, Реч на ф лотил а  има сп ецифичну бор бен у
тех ни ку и н ао ружање к оје ч ине:  два  речна ми ноловц а,  десантно  ју -
ри шн и  чамац,  б род по себне на мене „ Коз ара“,  реч ни патр олни  ча -
мац, речн а стан иц а за размагн ети сање бродо ва  „Шабац“, ча мац
м от орни патролн и  и м остовн и  па рк.

Речна флотил а  у св ом са ст ав у има: коман ду , два  речна о дреда
и два по нт онирска ба та љона .
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4.2. 5. САМОСТА ЛНИ БАТАЉ ОН И 

24 6. бат аљ он АБ ХО о премљ ен  је и  осп ос обљен  да  самос т ал но и
у са ст ав у осталих струк ту ра Вој ске Срб иј е извршава  з а да тке нукле -
арн о-хемијско-би оло шког обезб еђе ња у с ве т ри мисије Војс ке. Б а -
таљон је с тациониран  у  Кр ушевц у.  У  свом сас тав у има: к оманду,
ком ан дни вод,  т ри  чете  АБХО  и  во д АБХ О  (з а  обезбеђење  ну кл еар -
них  и  хе мијских у дес а).

Прип адн ици 3 . б атаљона  вој не поли ци ј е ан гажов ан и су на  из -
вршавању задатака  на под ручју  58  општина и сточне,  централ не и  ју -
гоисточ не Ср би је , а б ат аљ он им а и  две ст а лне  служб е дежу рства у
Ни шу и В ра њу . 

Пе т и б ата љон в ој не  полициј е и звршава за да тк е у Бе огр ад у,
Нов ом Сад у и К р аље ву. Јед ин ица с а обр аћа јне п ол иц иј е  из саста ва
овог  батаљо на  кон тролише  во јни пут ни  с аобра ћај, и зви ђа сао бра -
ћа јне ко муник ац иј е и пу тн е правц е.  

Разнор одност  по сло ва  и зада так а  које об ављају  п ри падници
во јн е  пол иције  за хт ев а и одре ђени степ ен  спе цијалности  п рип ад -
ника и  н ижи х једини ца .  У  територ иј ал ним ба та љо нима уг лавном  су
за ст уп љене св е  сп ец ијал ности н еоп хо дне  з а  изврша в ање  п редвиђе-
н их  задатака – о пшт а  во јн а по лициј а,  к риминалисти чка , проти вд ивер-
зио на и саобр аћајна по лиц ија, али  и пр от ив терор истичка полици ја.
Због пос ло ва и з ад атака  ко ји су у њеној на дл ежност и, војна поли-
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ција мо ра да буде  способ на  да еф ик ас но изв рши за да тк е  из  с ве  три
ми сиј е Војске.  

21.  батаљон   ве зе ј е осн ов на  т ак ти чк а  једи ниц а  слу жбе теле -
ко му никац ија  опремљена  и  оспособ ље на  за реа лизациј у т еле комун -
икационо -ин форма тич ког об ез беђења  Команде КоВ.  Бат аљон обез-
беђу је ст алне и неп рекид не везе  за  потребе  ком анде К оп не не вој -
ск е. У свом  са с та ву има к омандну чету,  тр и  чете  везе и од еље ње  за  те -
хни чко о држ авање.  Бат аљ он ј е стациони ран  у  Ни шу .

4.3. ВАЗ ДУХОПЛО ВСТВО И ПРОТИВ ВАЗДУХ ОПЛОВ НА  
О ДБ РАНА

Ваздухоп ловств о и прот ив ва зд ух опловн а одбрана  (ВиПВО) ј е вид
Во јс ке  који об је ди њава р од ове и с луж бе чији  су  о рганиза циј а,
саста в,  оружје и о према п рил агођен и  за  извођење  б орбени х деј с -
тав а  по  циљевима у  ва зд у шно м просто ру и на  земљи. К оманде , је -
дини це  и у станове  ВиП ВО  ор га низо ване  су  н а професионалној ос  нови.
У састав ВиПВО улазе ваздухопловне и противваздухопловне је -
динице  Вој ск е Срб ије ,  под ељене на а виј ац ијс ке  баз е, ра кет не је -
динице,  ј единице везе и  е лектронског из ви ђања и и нжењериј ск е
је    ди ни це . 
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Мото при падника  В аздухо пловс тва и против ва зд ухопловне о д   -
бране  Во јс ке Србије је:

„За  с лободу и част Отаџб ин е!“

Идеја  о  увође њ у  ва зд ухоплова у српске оружане снаге први
пут се појавила у 19. веку, планирана је за 1893. годину, али је због
спорости у припреми реализована 1912. године. Тиме је Краљевина
Србија ушла у првих петнаест земаља у свету које су уве ле ва зду -
хо пло ве у на о ру жа ње и ство ри ле рат но ва зду хо плов ство, а и у пр вих
пет зе ма ља ко је су упо тре бља ва ле ва зду хо плов у рат ним деј стви ма. 

Ва зду хо плов на ко ман да, пр ва ва зду хо плов на је ди ни ца срп ске
вој ске, фор ми ра на је у Нишу 24. де цем бра 1912. го ди не. У са ста ву
је има ла: Аеро план ску еска дри лу (оде ље ње), Ба лон ско оде ље ње, Го -
лу би ју по шту и Во до нич ну цен тра лу. Дан ави ја ци је сла ви се 2. ав гу ста,
на дан све тог Или је Гро мов ни ка, ко ји је ујед но и сла ва Ва зду хо плов -
ства. То ком Првог светског рата, припадници српске артиљерије
оборили су аустријски авион изнад Крагујевца 30. септембра 1915.
године, па је тај датум краљ Александар I указом одредио за Дан
противавионске артиљерије. После стварања нове државе српско
ваздухопловство преименовано је у ваздухопловство Краљевине СХС.

Ваздухопловство Србије поново се формира 2006. године,
распуштањем државне заједнице Србија и Црна Гора, од делова РВ
и ПВО Војске Србије и Црне Горе који су се налазили на територији
Републике Србије. На почетку свог постојања, ВиПВО Војске
Србије пролази кроз процес трансформаци је, упр кос ве ли ким ма те -
ри јал ним и фи нан сиј ским те шко ћа ма. 
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Ор га ни за циј ску струк ту ру ВиП ВО да нас чи не: Ко ман да ВиП ВО,
210. ба та љон ве зе (210. бв), 333. инжењеријски батаљон (333.
инжб), 204. авијацијска база (204. аб), 98. авијацијска база (98. аб),
25 0. ра ке тна бригада П ВО  (250. рб р П ВО ), 1 26. ц ен та р ваздушног
осм ат рања , јав љања и  навође ња  (1 26. цВОЈИН),  Одеље ње  за  кон -
тролу  и зашт ит у в азд ушног пр остора  у  Аг енци ји за ко нтролу
летењ а С рбије  д.о.о.,  Ин ст ит ут   за ва зд ух опловн у медицин у  (ИВМ),
Ва зду хо пл овни за во д  „Мома  Ст ан ој ло вић“ (В З „ Мома Ст аној ловић“ )
и М узеј Југо сл о вен ског р атн ог  вазду хо пл овства (М уз еј ЈРВ) .

Ком анда ВиПВО ј е орга низац ион а јед ин ица  Ви ПВО ВС н ад -
лежн а з а  кома ндовање, п лан ир ање , орга низ овање, употребу и из -
градњу оперативне и функционалне способности јединица и ус танова.
Размештена је у згради бивше команде Југословенског ратног
ваздухопловства и противваздушне одбране (ЈРВ и ПВО) у Земуну.
Команда ВиПВО у свом саставу има: Команду, командну чету, Опе -
ра  тивни центар и вод војне полиције.

4.3.1. АВИ ЈА ЦИЈ СКЕ БА ЗЕ

Ави ја циј ске ба зе ВиП ВО су здру же не так тич ке ва зду хо плов -
не је ди ни це чи ју основ ну ор га ни за циј ску струк ту ру чи не мо ду лар -
не је ди ни це ран га еска дри ла, ба та љон – ди ви зи он. У са ста ву ВиП ВО
на ла зе се две ави ја циј ске ба зе, чи је су ко ман де и је ди ни це раз меш -
те не на аеро дро ми ма Ба тај ни ца (204. аб), Ла ђев ци и Ниш (98. аб).
По ред ави ја циј ских и хе ли коп тер ских еска дри ла, ави ја циј ске ба зе
у свом са ста ву рас по ла жу је ди ни ца ма за ва зду хо плов но-тех нич ко и
тех нич ко одр жа ва ње, ко је су на ме ње не за оп слу жи ва ње ави о на и
хе ли коп те ра у пр вом и дру гом сте пе ну. За ло ги стич ко обез бе ђе ње
је ди ни ца ко је ба зи ра ју на аеро дро ми ма и при до да тих је ди ни ца на -
ме ње ни су ба та љо ни за обез бе ђе ње аеро дро ма. Ар ти ље риј ско-ра -
кет не је ди ни це ПВО ре а ли зу ју не по сред ну про тив ва зду хо плов ну
од бра ну аеро дро ма. 

У ави ја циј ским ба за ма ре а ли зу је се обу ка: пи ло та, сту де на та–пи -
ло та (у 204. аб), вој ни ка и при пад ни ка ва зду хо плов но-тех нич ке слу жбе.

На о ру жа ње ави ја циј ских ба за чи не ави о ни до ма ће и совјетске
(руске) производње. Ловачку авијацију чине руски авиони МиГ-29
бис и МиГ-2 1 бис,  који  в рше ул ог у п ресретача. Јуришну ловачко-
бомбардерску авијацију чине авиони домаће производње Ј-22 орао
и Г-4 супер галеб произведени у бившој СФРЈ. Транспортну
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авијацију сачињавају руски авиони антонов Ан-2, антонов Ан-26 и
јаковљев Јак-40. Ваздухопловство Војске Србије за обуку пилота
користи авионе Г-4 супер галеб и утва 75. Ваздушно извиђање врши
се авионима МиГ-21М и ИЈ -2 2 о ра о (в изуелно извиђање и аеро-фото
снимање). Хеликоптерске јединице састављене су од хеликоптера
типа СА-342 газела, лиценцно произвођених у фабрици СОКО, у
бившој СФРЈ, руских Ми-24 топов њача, Ми-8 и  Ми-17 кој и су
намење ни  за тр анспорт,  и зв иђање и  лаку ва трену  под рш ку. 

П ило ти  В ојске Србије  показ ал и су  своју  хр аброст и п атриотизам
и  то ком деј става  19 99 . године, ка да су полет ал и у сусрет  мн ого
моћнијем не пр ијатељу,  бранећи жив от има  слобо ду свог неба. 



9 8.  авиј ацијска баз а фор ми ра на је 13. јуна  20 07. годи не  на ае -
ро дрому Лађ евц и код Краљев а.  У сас тав  98. авијацијске  ба зе ушл е с у
ј единице  к оје  су до тада бази ра ле  на  три аеродрома, а еро др ому
Поник ве, аеродром у Н иш , ае родро му Лађевци, и то:  98 .  ловачко-
бомб ард ерски авијацијски пук,  11 9. хел ик оптерски пук,  28 5. ваздухоп -
ловна ба за и  161. вазд ухо пловна  ба за.  Дан 98 .  аб  обележава  се 28.
новемб ра . Н а тај  дан 1949. годи не форм ир ан је  198. јуриш ни  пук, чи -
ји  је наследни к 98. ло вач ко -бомба рд ер ски а ви ја цијски  пу к  који од свих
јединица кој е  су  ушле у сас тав  сада шњ е базе  и ма  најду жу  тради цију.
То  ј е  била  и н ајстари ја форм ир ан а једини ца  у некадашњем РВ  и  ПВО. 

9 8.  аб  намењен а  је  за ва трен у подршку  ј ед иница К оп нен е вој -
ске,  п ревожење  ваздушним путем , изви ђањ е из ваздуха,  као и  за  бор -
бен о  и логистичк о о безбеђ ење  со пствени х  и п ридодати х а вијаци јск их
јединица. 

У састав 98 .  аб , по ред К ом анд е 9 8. аб, у лаз е следе ће јединице:
241. ловачк о- бо мбард ер ска  ав ијацијск а е скадрила „Тигрови“ (2 41.  лб -
ае) ,  714 . п ротив ок лопна хеликоптерска е ск адрила „Сен ке “  (714. по -
хе ), 119. мешовита хели ко птерска еск ад ри ла (119 . м ее), 98. вазду-
хопловно- те хн ичк и бата љон  (98.  В Тб ), 98.  ба та љон  з а об езбеђ ење
аеродрома (98. боа), 161.  б ата љон за  обезб еђ ењ е аеродрома  (16 1.
боа) и 98 .  артиљери јско-ракетни дивизион п ро ти вваздухопл овн е од -
бра не  (9 8. ард  ПВО).

204.  ави ја цијс ка ба за формирана је 15. н ове мбра 2 006 . г о -
дине. У сас та в 2 04.  аб ушле су је диниц е 204.  лов ачког а вијациј ск ог
пука, 1 77 . в аздухо пл овн е базе,  те  251. и 252. ловачко -б ом бардерске,
890 . хеликоптерске, 677. тра нс портне  е скадриле и прв ог  одељењ а
353 . извиђачке авијацијске ескадр ил е.  Дан  204. аб обележа ва се 2 .
децемб ра – на тај да н  1949.  го ди не формиран  је  204. лов ач ки  ави -
јаци јск и пук  (204.  лап). О д  свих јед ини ца ко ј е с у ушле у са ст ав
садашње базе ,  он  има најдужу  тр адицију  је р је  нас тављач т рад иције
6.  ловач ко г пука  к ој и се истака о  у  одбра ни  Београд а 1941.  г о д ине. 

20 4.  аб наме ње на  је за  к он тролу и заштиту  ва здушног  п рост ора,
ва тр ен у подр шку  јединица  Ко В,  превож ењ е в аздушни м  пу тем, изви -
ђање из ваздуха,  школо вањ е студената, ка о и за  б орбен о  и  логистичко
обе збеђењ е  соп ствених  и п ридода ти х  авијацијских јединица.  

У  с астав  20 4.  аб, поре д К оманде  20 4. аб, улазе следеће је ди -
нице:  10 1.  ловачк а ави јацијс ка  ес кадрила  „Ви тезови“ (101. лае), 252 .
м еш овит а  ави јац ијска  е скадрила „Курјаци са  Уш ћа“ (252. м ае ),  138.
м ешо вита транспортна авија ци јс ка  ескадр ила  (138 .  мт рае),  24.  в аз -
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д ух опло вно-те хни чки батаљон (24. ВТб), 17. батаљон з а о безбеђ ењ е ае -
ро дро ма  (1 7.  боа ) и 1 77.  артиљеријс ко- ракетн и  дивизи он противваз-
  ду хопло вне  одбране ( 17 7. ард  ПВ О).

4. 3.2. 250. РАК ЕТНА  БР ИГ АД А 
П РОТИВВАЗД УХ ОПЛОВ НЕ ОД БР АНЕ 

250 .  ра кетна  брига да  п р отивваздух опл овне одбра не  је здр уж -
ена тактич ка  јединица ч ију  основ ну  организ а циј ску структуру  ч ин е
мо  ду ла рне  јединиц е ранг а  ди визион а ПВО .  Ко манда   25 0.  раке тне  бри   -
га де  ПВО смештена је у к асарни „Ба њица“  у  Бео гр аду, док су је дин -
ице  размештене на  де вет локација. 

П рва једини ца  наоружана ра ке тним сис тем ом ПВО  (С А-75  „ Дви -
на“) у  бившој  Ј угославији би о  је 250. р ак ет ни пу к ПВО . Р акетн и  пу к је
формир ан 24. новембра 1962. године са зада тк ом одбран е Б еогра да
и шире  ок олине. У зн ак сећањ а  на  форми рање п рв е  р акетне једи -
ни це, ов ај  д атум у зе т је за Дан 25 0.  рбр ПВО.  Ув ођење м у упот реб у
ракетн ог  систе ма С-125  НЕВА и  фо рмирањем но ви х дивиз ио на
1980.  г од ин е, је ди ница п рер аста у  р анг бриг ад е. За п однете  жрт ве
и допринос у  о дбрани  з емље о д Н АТО  агре сије 19 99. године,  бри -
гада ј е одлико ва на орд еном Н ародног хе ро ја – н ајв ећ им  ратним при -
зна њем, а  2004. године  Г раматом пат ријар ха  Павла . Т оком  200 4.
године у  састав бри га де ула зи  људство  и т ех ни ка расф ормира ног
45 0.  ра кетног  п ук а ПВО   из  К раљева . 

У окви ру  реформе сист ема одбр ане 26.  ап рила 2 007.  го ди не
бри  га да  је п реф ормирана и тада, пор ед пос тојећи х једини ца  нао -
ружани х ракетним с ис темом  С -125  НЕ ВА,  у  саст ав  брига де  ул аз е је -
динице  н ао  р ужане  сис темом  2К12М КУБ-М у  Ни шу,  Новом  Са ду  и
Крагу је вц у у које с у д ве год ин е  раније интегрис ан и дел ови рас фо -
рмираног  60 . самоходног  ра ке тног  пука ПВО  у  Д аниловг рад у. На -
слеђујући тр ад иције свих ракетних  је ди ница ПВО, ов а б ри гад а  чува
успо мен у на  двадес ет  осам  пр ипадник а  ко ји су  погину ли  у одбра ни
земље 199 9.  године . 

25 0. рбр П ВО  намењена  је  за прот ив ваз духопловну  од бр ан у
шири х  рејона  г ра дова  и  једи ница Војс ке  Србије од из виђања  и  д еј -
става прот ивн ика из  в аз душног  пр ос тора. Оспособ љена је за из -
вршавање борбених задатака самостално и у садејству са оста лим
јединицама ПВО (ловачка авијација и јединице ВОЈ).

У састав 250. рбр ПВО, поред Команде 250.  рб р ПВО, улазе  с ле -
деће ј еди нице:  к ом андна  бат ер ија ,  1. р акетн и д ивизион против -
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ваздухопловне одбр ан е ( 1. рд  ПВ О – З уц е) , 2. р аке тн и д ив изио н
про тив ваздухопловне одбране  (2. рд ПВО – Јак ов о),  230.  са моход -
ни  р акетни  ди ви зио н  прот ивваз дух опловне одбране (230.  ср д  ПВО
– Ниш), 240. самоходн и раке тни дивизион  против ва здухопловне од -
бр ан е (240.  срд ПВО – Н ов и  С ад) и 3 10.  самоход ни  ракетни д ив из -
ион п рот ив ва здухо пло вне о дбр ан е  (310. срд ПВО –  Крагуј евац). 

4 .3.3. 126. ЦЕНТАР ВОЈИН 

126. цВ ОЈ ИН  намење н  је  да о без бе ђу је стални  ув ид  у  си туаци -
ју у  ваздушно м п ро сто ру  и о безбе ђуј е инфо рмације  с истему ко -
мандо вањ а  у ПВО и с твара  услове за уп от ребу снага з а  ПВО, а  о ст алим
структ ур ама о безбеђу је инфо рм ације з а п ротивваздух оп ловну  бор -
б у и противваздух опловну  заштит у.

После расп ада  СФРЈ,  о д постојећ а  тр и пук а  ВО ЈИН је  12.
октобра  19 92. г оди не  формир ана  126. б ри гада  ВОЈИН.  То ком бор -
бен их дејстава  1 999. г од ин е, једин иц а  је  свих  7 8 дана  ус пешно
обав љала свој намен ски за датак.  За  и спољену изуз етну храбр ост и
оства ре не рез ултате  у  одбра ни  отаџб ин е током  бо рб ених дејстава
1999.  године,  јед иница  је  одлико ва на орд еном На ро дн ог херо ја. 

Дан 1 26.  ц ен тр а ВОЈИН   обележава с е 18.  јуна.  Тог да на  1915.
г одине  ср пска В рх ов на коман да изд ал а је нар еђ ењ е да се  оформе  стал -
не осм ат ра чк е сиг на лн е стани це, р ад и о зн ачавањ а  пр авца лета  не -
пријат еље вих ави она. На  основ у  тог а, са мо  у тад ашњ ој Трећ ој  ар   мији
фо рми рано је  виш е ста ница  н а  рејонима  Др инс ке , Тимоч ке  и Ком -
бин оване д ив изи је . 
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Зон а  од говорнос ти  јединице  је ком пле та н вазду шн и прос тор  из -
над  Реп ублике Срб иј е. Податке  о  ситуа ци ји у в азд ушном  просто -
ру  дистрибуи р а с вим кори сницима у  с ис те му одб ран е. Спец и  фичнос ти
је динице  су  велик и  бро ј малих  издвојени х б орбен их  састава и  са -
рад  ња са А генциј ом за контро лу л етења . Команд а  Цен тр а  на лази
се  у Београду.

Опремљен је н ао руж ањ е м з ападн е и руске производ ње. Ра -
дар ск о-рач ун арска средства и  си ст ем и  којим а ј е опремљен 126.
центар ВО ЈИН су: осмат рачки р адар ( дво димензионал ни радар и 
С-60 5/ 654 и  Т ПС -63, т роди мензи онални рад ар  АН/ТП С-70), рада р
за мер ење висин е (С-613)  и  ау тома ти зов ани  системи  (А С-74 и  А С- 84). 

У с ас та в 126. цВОЈИН, п ор ед К оманд е  12 6. цВОЈИН , у лазе
сле дећ е  јединице: ко ма ндна  чета ,  20 . батаљон ВОЈИН, 31. батаљон
ВОЈ ИН  и  Це нтар з а  ваздухо пл овнотехничко  и техничко  о државање
и  сн абдева ње.

4.3 .4 . САМОСТАЛНИ БАТАЉОНИ 

У  саставу  В иП ВО на лазе  се  д ва сам ос тална  батаљо на, 333 .
инжб и  21 0.  бв.

333. и нж ињ ер ијски ба та љон фо рмиран је у м арту 1947. годи -
н е на а еродро му  Це ркље  (у  Словениј и), иако  му  ј е за  га рнизон
формира ња  било о др еђено  Па нчево.  Одмах  након форм ирања  једи -
ница в рш и преб азирањ е  у гарнизон  Ту зла, г де ост ај е до 1955.  го -
дине. Први  значајнији  з адатак  на  којем се ан гажује б атаљон био  је
„израда  тр ав нате полет но –с лет не ста зе “ у склопу  прв е вежбе  Југо -
словенске а рмије, н а п одручју  Кни ћа. Годи не  1968.  батаљон  с е пре -
меш та у га рнизон  Панчево, где остаје  до  данас.  За  време свог
пост ој ања 3 33 . инжињер иј ск и батаљо н је  учеств ов ао у  изг радњи
свих војн их  аерод ром а. У поч етк у је те жи шн о радио  тр авнате по -
лет н о- слет не стазе (П СС)  и ПСС  с а бетонс ки м  засторо м.  Од 1990.
г од ин е ба та љо н се анг ажује  на и зградњи  о бјека та  инфра ст рукту ре
за пот ре бе р акетни х  и  ра дарских  јединица  у с истему П ВО  те ри -
ториј е, као и  н а изг радњ и  путева, у сан ацији т рав на ти х ПСС,
санацији с киј аш ких стаза,  из градњи објекат а  инфра ст рукт уре н ам -
ен ске  индус тр ије Корпо рације „Трајал“ у К ру шевцу, а  такође и у
другим услуг ам а субјект има ван  ВС .  После  р асф ормирањ а  35 9.
инжб у  Лађ ев цима 20 05 .  године  остао  ј е  јед ини само ста лни инжи -
њер ијски  ба таљон у  В иП ВО.
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33 3. инжб  ј е наме њен,  оп рем ље н и оспособ ље н  за израд у,  оп -
равку  и  о др жавањ е  ман еварс ки х површина  на аер одром им а и из во -
ђење д ру ги х инжи ње ријск их  дејстава  за потр ебе  коман ди  и је   диница
Ви ПВ О  у цели ни.  Зона од гово рности  ово г бата љона је  целокуп на
територи ја Р епубл ик е  Ср би је. 

У  ок виру  сво је намене, б ат аљон  из вршав а  сл едеће за датке: о с -
но вно и  д оп унско запр ечавање; с авл ађива ње  природни х и  вешт ач -
ких пр епр ек а; врши  о правке, о др жав ање и  из гр ад њу кому ник ација
у з онама о дбране и  на  п равцима  напада ј еди ница за  ч ије с е  потребе
ан га жу је (у о квир у овог  за датка по себ но се  издваја з ада так откл а -
њањ а оште ћењ а на оп ера тивни м повр шин ама аеро дро ма, нас та ли х
дејством  са вр емених у бојних  сред ст ава);  изв оди радов е  на  утврђи -
вањ у  и изг рад њи  објек ата  за  ватре но  д ејство  и  заштиту н а к о ман -
дним  мес тима, цент ри ма  ве зе, ра кетним  и радарск им  п оложај им а,
а еродро мима и д ру го; в рши испо моћ цивилним  структ ур ама  у откл а ња -
њу  последица е ле ме нта рних не по го да.

Б ат аљ он  се састој и од : коман де,  две и нж ињ еријске чете ,  чете
з а утврђивањ е, лог ист ичког  в од а и од ељења  ве зе .  Оп ре мљ ен је ос -
но в  ним пешадијск им  наоружањем,  МЕ С,  инжи њеријски м м аши на -
ма ,  инж иње ријск им  средств им а и моторним в ози лима.   

21 0. бата љон ве зе је  осн овна такти чк а  једин ица с лу жбе телеко -
м уни кација, а опре мљ ен је и оспо соб ље н за о ств аривањ е  в еза  за пот -
ребе п ретпо ста вљене  команд е.  Размеш тен  је на  просто ру Беог р ад а  и
Нов ог  С ад а.  К ом а нда 2 10.  б ат а љона ве зе  н алази се  у  Беогр аду .

210.  бв нам ењен је  да  опслужу је  елемен те стац ио нарног
центра везе  Ко ма нде В иПВ О,  по ставља по кр етн и центар  в е зе  и  реал и -
з уј е  те ле ко м уника цио но -и н формац ион о обезб еђе ње за  по тр еб е Ко -
манд е В иПВО  у м иру, в анредни м  услови ма  и  рату.  

З ада ци 210.  бв су : обез беђ ење  непр екид ности и  квали тетног
фун кц иониса ња теле комуника ционо- информационог сис те ма  и  з аш -
ти т а инф орм ац иј а  за пот ре бе  Команд е В иП ВО; ојач ање елемената
ст ациона рно г центра в езе;  постављање  покр етног ц ен тра  везе на
кома ндном м е ст у  ВиПВО и обука  љ уд ст ва  за ра д н а тел еко муник аци о -
но- информационим уређај има и  си стемима. У  састав  210. б в  ул аз е:
коман да,  д ве  чета везе ,  дв а вода  в езе и  логисти чки вод .

Опр ема и нао ру жа ње  210. бв  зад ов ољавај у т ре нутне  потре бе  ко     -
манд ов ањ а,  још у век су у  ра ду, међ утим, та средства ве зе  произве -
дена су сед ам десетих   и  ос амдесетих  годи на  п рошлог века и дели-
ми чно су  к омпа тибилна  са  с авреме ним сист емима  вез е најно ви је
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гене рације, ко ја су ув еде на у току  200 9. и 2 01 0 . год ине и  к ој а ће с е уво   -
дити  у  наор уж ањ е  и опрему батаљон а. Реч је о  т ел ефонско- те л е -
графским у ређ ајима,  ра дио  и рад ио -релејн им  уређај им а к оји су  и
даље у уп отр еб и, а  у на ре дн ом пери оду  биће  замење ни  уређа јима
н о ви је ге нер ације. 21 0.  бв  опр емљен  ј е  уређајима у стац ио на рн ој  и  мо -
билно ј ко мпоненти,  до маће  и з ап ад не пр ои зво дње.
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Инст итут з а в аз духо пловн у  ме дицину

У сас таву В иП ВО  значај но  м есто  зау зима Инст итут з а в аз -
духо пловн у  ме дицину (И ВМ)  као с пец иј ализов ана здра вст вена и  об -
разовн а  инс ти туција  од го во рн а за разв ој  в аздухо пл овн е меди цине
у  св им  њеним  в идо вима,  шко ловање  кад рова у  обл аст и ваздух опло -
вне м еди цине, з др ав ст вену  сел ек цију  војних  и циви лн их летача  и
п адобра наца и  ор га низа цију и спрово ђе ње специфичних мера пре -
вентивне медицинске заштите, примарне и секундарне здрав стве -
не заштите у јединицама ваздухопловства Војске Србије.

При команди Ратног ваздухопловства је у пролеће 1945. го -
дине формирана прва санитетска служба ЈРВ, а 11. новембра 1945.
године у Земуну  је формиран Ваздухопловномедицински институт
(ВМИ). Нагли развој ваздухопловства условио је да 1947. године
Институт постане сво је вр сна на уч на уста но ва, јер по чи ње са ис -
тра жи ва њи ма из обла сти ва зду хо плов не ме ди ци не. 

У то ку бор бе них деј ста ва 1999. го ди не, у ви ше на вра та бом -
бар до ван је аеродром Батајница. У једном од тих бомбардовања ош -
тећена је и зграда ВМИ, што је зах те ва ло из ме шта ње Ин сти ту та у
но ве про сто ре. Ва зду хо плов но ме ди цин ски ин сти тут се из ме шта у
Вој номе ди цинску академију, када долази и до његове рео  рганизације
и промене назива у И нс титут з а  ваздухопло вну меди цину (ИВМ)  . 
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И ВМ  у  свом ра ду  ко ристи ус луг е раз лич ит их  сектора  ВМА,
чиме  ј е њего в  рад  р ационали зован,  ос авремење н  у п огледу  дијаг нос -
 тик е и  селе кц иј е пилота ,  па доб ранаца  и  др угог  летачког  и  не      ле    тач ког
о соб ља, а  у  саставу Кабине та  за бароме тарску  деп ресију ра ди и
једн ом есн а хип ербаричн а комо ра .

4. 4. К ОМ АНДА ЗА О БУ КУ 

К оманда  за об ук у је опе рат ивн и саста в  Војске  Србиј е у мир у
на мењен за  ин ди в иду алну о бу ку војни ка  на  добр ово љном  слу жењу
во јног р ок а,  кандидат а  з а  професи он ал не  војн ике и пр ипа дни ке ак-
т ив  не  ре зе рв е;  обуку  ка нд идата з а  по дофицире; усав ршавање кад ра  и
колек ти вну о бу ку  терит ор ија лних је диница. 

Ф ормиран а је 23 . а пр ила  2007. годи не  од  де ло ва ј едини ца
Оперативних с нага,  Ко пн ених сна га  и  В аз духоп ло вс тв а и  против ва -
здухопловне  одбра не. На т ај  начин извр шено ј е  об је диња вање т ери -
то ри јалних  ц ентара з а основ ну обук у  и центара за стру ч   но- спец ија  -
листичку  обуку видо ва ,  родова и  служби. П ор ед цент ара  за обуку , у
с ас та ву Команде   за  обуку су  и  полиг они  за обуку  и стрел ишта.
Коман да  за об уку  лоцир ан а је у Б еограду.

У  са ст ав у Кома нде за  обуку, у м иру, су: Ко манда,  К ома ндни ба -
атаљон,  це нт ри  за инд ивидуалну  об ук у,  цент ри  за об уку КоВ ,
ВиПВО, л огистике ,  ве зе  и инф о рм ат ике, Ц ент ар  за  усавр ша вање
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ка др ова  АБХО,  Ц ентар за  об уку и уса вршава ње  п од офи цира, И н -
тервидовс ки поли го н  „Пасу љан ске ливад е“ и  коман де за ра звој т е -
рит оријал них бр иг ада.

У  ра ту ,  ста решине  Ко манде  за обуку  ч ин е  језгр о р атних ј еди ница
Во јс ке  С рби је – т ер иториј ал ни х бриг ада, које  се поп уња вају резер -
вним   са ст авом.  Т ер ит ор ијалне  брига де  формира ју  цен три за  об уку.

К оманда  за обу ку  р еализује  ин ди в иду алну о бу ку војни ка  на  доб -
рово љном сл уже њу во јно г рока,  кандид ат а  за профес и он ал не вој -
нике  и  припад ни ке  ак тивне  и  пасивн е резе рв е  и  обуку ка ндидата  за
подо фи ци ре . 

У проце су осп ос обљавања  војници  најпре з ав рша ва ју основ ну, а
потом  сп ецијалист ичку о буку,  завис но  о д  рода,  сл ужб е и спе цијално -
сти. На ко н тога ,  бригаде  до кр аја војно г р ока о рг ан изују  за једни чк у
обуку на  ни воу  одељења, в одова  и ч ета,  пош то у так тичке јед ини це
дол азе во ј ниц и већ  ос по со бљ ени за  основн е вој нич ке дуж но сти. О бу -
ка на т актич ком  нивоу  обу хва та: ин дивид уа лн у обуку , о бу ку  по слуга ,
пос ада, тимова,  об уку к ом ан ди и  колективн у о буку једи- ниц а. 

К ома нде ви дов а о дговор не су за п р ип рему јед ин иц а вида  з а
употреб у и  управља ње систем ом  колект ивне о б ук е  и за о буч еност
п от чи њених  јед иница  и команд и. 

Обуку на  тактичк ом нивоу р еа ли зу ју:  команд е и јед инице
такт ичког ни во а,  ц ентри  з а  ос новну и  центри з а с пеција ли ст ичку
об уку, Цента р за  обуку  и  ус ав ршавање  по до фиц ира, Ц ен тар за ми -
ровн е операци је, ц ен та р  за обуку п ут ем си мулациј а и ин тервидов -
ск и пол игон.

У  ц ент ри ма за  обу ку  орган изује  се  и изводи опш та  војна обу -
ка  и војнос тр учно оспособљ ава ње  припа дника В ојске  Ср бије сви х
структур а,  од војни ка до  офи ци ра, као  и при па дника других снаг а
одбране, а  посто ји и мо гућност обук е прип адник а  ст раних армиј а .

4 .4.1. ЦЕ НТРИ  ЗА  О СН ОВ НУ ОБУ КУ

Це нтри  за  осно вну обу ку намењени  су  за  реализа цију ос -
новне  и ндивидуа лн е обуке пре ма  једин ст веном п рогр аму и ста н -
дардима основ не обу ке во јни ка, а  н алазе с е  у С ом бору,  Ва љеву и
Лес  ков цу .

У центр им а за осн овн у обук у Команде по ч ињ е  оспос об ља ва -
ње   во ј  н ика. З бог уједначе ни х  пл ан ова и п ро грама  обуке,  ал и  и обу -
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чав ањ а које се  ре ализу је п рема ис тим кри тер ијумима, в ој ници имај у
п од јед на к е могу ћн ост и за стица ње потре бни х  зн ања и  ве ш тин а,  без
обзи ра  на војное виденц ио ну  специја лн ос т за к ој у  су рег ру то вани.

Т оком б ора вка у це нтрим а  за обу ку  с та ре шине и п сихолоз и про -
це њују психол ошки п ро фил р ег рута и  п ра те њихово  п рил агођа вањ е на
нове  ус ло ве жив от а. На ос нову  про цене би ра ју к андида те  з а  спе -
цифи чне  д ужности  и  прип рем ају во јн ике  за теж е  задатке . С ва ко -
дневним  с ав ет овањим а  доприн осе ст ва рању  пов ољних м еђу љ уд   ских
од носа у  кол ективи ма  и  мотивацији војни ка, чиме с ма њу ју  мог ућ -
ност  настан ка нежељен их  в ан редн их дог ађаја.

4 .4 .2. ЦЕ НТ РИ ЗА  СПЕЦИЈАЛ ИС ТИЧ КУ ОБУ КУ

Ц ентр и за специ јал ис тич ку  обу ку – за  војнике  Ко пн ене војске  у
Пожар ев цу ,  Ваздух оп ловст ва и п рот ив ва здухоплов не о дбране у  Ба -
тајници,  за об ук у и  усавршава ње  во јника в езе, инф орм атике и  е лек -
тронских де јс та ва  у Г орњем  Милановц у  и  за  логи стику  и  АБХО у
К рушевцу  – намењени  су з а  спе цијалисти чк у  обуку и  ус авршавање
к адра р од ова и   слу жби . Цент ар за обуку  логистике и ма  је ди нице у  Кра -
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љев у  –  за  обуку во јн ика  саобра ћајне служ бе,  и у Нишу  –  з а  оспо -
собљав ање в ојн ика ветерин ар ске  и  сани тетске  с лу жбе.

У ц ентрим а за с пе цијалисти чку обу ку настав ља  се  о способља -
 вање  после за вр ше не основ не  обуке, за висно  од  ро да, слу жб е и
специ јал ности.  Та ка в моде л обезб еђује да Команда  за обуку пре -
цизније вр еднује и у спешније  к он тр олише  п ро це с обук е, али  и  да
утиче на  њен кв ал ит ет.

Цента р  з а  обуку и  ус ав рш авање  п од офи цира (Ц ОУП) на ме -
њен је за об ук у канд ида та  за  подоф иц ире и усав ршавањ е  под -
официр ск ог кад ра . Лоциран је  у  П анчев у.

Инт ер ви довски  полигон  з а обуку  „ Па су љанск е ливаде“ н аме -
њен је  за изв ођ ењ е вежб и  је д ини ца Вој ске и га ђања из наор ужања
ко јим је опр ем ље на .

На кон фо рмира њ а  пр офесио на лн е војске,  ц ен т ри  за осн ов ну
и це нтр и  за сп еци јалисти чку  обук у о бучаваћ е  кандидат е з а профе -
сио на лне во јнике,  припадн и ке  п асивне и  ак тивне  ре з ерве,  в ој ни ке
на добр ов ољн ом служењ у  војно г р ока и под официр е. 

У  н ар едном пери од у  ор га низацијск о-формациј ск а  струк тур а
Ком анд е  за  обуку пр ил агођав аће се  и опти миз ов ати у  складу  с а трен -
 дов има јављ ања до бр ов ољ аца н а служење војно г рока  и  потребама
Во јске  С рб иј е  за обу ком  осталих  ка тегориј а кадр а.
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5. Љ УДСКИ  РЕ СУ РСИ

У  о квиру реализац ије прип рема за  одбрану , упрко с н еоспорно ј
уло з и  техно лошког  фак тора  у о вој о бл аст и, љу дс ки фактор и даље  пред -
ста вља најзна ча јнији р есурс  с ис те ма одбр ане Реп ублике  Срб ије. 

5.1 . УПРАВЉ АЊ Е КА ДРОМ

Има јући у  виду прио ритет ан  значај људс ки х рес урса за о дбра -
 ну, у  Минист арс тв у одб ране у ла жу  се ст ал ни нап ори  д а се  развије
си стем упр ављања  љ уд ским ре сур сима кој и  омогућав а  еф икасн у
селекци ју  к адра, п раћење и  ра звој к аријере , п равилну с труктуру  по
го ди нама ж ив от а и чин ов им а, развој  с тру кт уре љу дских ресу рса  у
скл ад у  са пројект ованим м ис ијама и  з ад ац има и ос пособљавање
људства  за на става к к ар ијере в ан Вој ске.  

Такође,  пр ед узимај у се мере да  се рад у  окв иру в ој не  делат -
ности  уч ини пр ив ла чним за  кв ал ит етан  кадар, п ре  св ега к роз  р еформ у
з аконодав ств а, сис тем а  школов ања и усав рша вања ка др а,  знач ајн иј е
по   б ољшање ж ивотно г  ст андарда п рипадника Во јске,  об је ктивно в ред -
новање р езулт ат а рада  и р азвој к ар ијере у  складу  с тим.

Након д оношења  и с ту пања на  с н аг у  Закон а о  одбр ани  и Зако -
на  о Војсци сте кл и с у се ус лов и за п обољшањ е ф ун кциони са ња  систе -
ма одбр ане у ц елини,  као  и  подсис те ма уп рав љања људс ки м ресур-
 сима . Доношење м већег  б рој а уредби, прав илн ик а и о длука  по бољ -
ш ан  је материјални стат ус и с та ндард за п ос ле них, ш то  је доп ри -
нело  ве ћем ин терес овању з а р ад у  МО  и Војсц и С рб ије.

Пред узимањем  к орака  с циљем с мањења б рој а  лица у с ис -
тему одб ра не  и дос тиз ања пот ре бне структ уре к адра у ск ладу с а по т -
ребама,  с тво рено је  ре лат ивно по во љн о окру жење на  ос нову к оје г
се може п рис ту пити с ре дњoрочно м  и  дугорочно м пла ни рању људ -
ск их рес урса, з асн ов аном на  са време ним  науч ним при н ци пима.

Осн ов на  визиј а  управ ља ња  људск им  ре сурсима  у  систем у о д-
б ране јес те  к ре ирање  и  сп ровођ ење  одрж иве  политик е,  з аснова не
на  ре ал ним рес ур си ма и при ла го ђе не  потр еба ма си сте ма од бра не.
Спров ођ ење м такв е полити ке об е зб ед ић е се з ад ов ољавањ е потр е ба
сист ема  одбр а не  з a квалит етним  кадро м,  који р еализа ци јом задата -
к а  унутар  си стема о дбран е реализуј у и св оје лич не циљев е.  Другим
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р ечима,  ос тварив ањ е принц ип а „прави ч овек на  п ра во м мест у“
може се п ос ти ћи  н е само  п равилним  избор ом , в ођењем и  ст алним  уса -
вршав ањем кадр а в ећ и о дговара јућ ом  подр шком свак ом  запосле -
н ом у систему одбр ане.

Систем  упр ав љања  љу дским ресурсима који се трен ут но  разв иј а
у МО и  ВС  усме ре н је н а  до ст изање  ци ље в а j eднаких  мo гу ћнoсти,
предвидиве каријере, п руж ања по др шк е  по родицам а про фесио налних
прип адника у  сва кoднeвн oм живo ту и  припр ем е  п рофе сиона лних пр -
ип адни ка МО и  ВС  за ж ив от  у грађан ству нако н прес та нка про фе -
сио на лне  служ бе .  Министа рство  од бране и зрад ило је Пр ограм
управ љања кадро м ко ји  дугорочн о  де ф ин иш е  пр авце развоја  у
кадров ској облас ти. У ск ла ду  са о пр ед ељењима за  п ро феси он али -
зацију ,  овим  програм ом  д ати су ок ви ри  „предвиди ве  ка ријере“  у фун -
кци ји  квалит етног в ођ ења кад ра .  Из вр шено је р ан ги рање с ви х
з апо слених  у  систем у  одбране пр ем а  усвој еним К ри  те ри јумима з а р ан -
ги рање п рофе сио налних во јни ка,  кој има се  обезбеђу је  ј а сно  дефини -
са ње  и раз гранич ењ е персп ек тивн ог од неперспек- ти вно г кад ра . 

Профес ио на л ни  припад ници  Војске  Срб ије и  Министар ства
одбр ане Ре пу блике С рб иј е су  профе сиона лна војна  л ица и ц и ви лн а
лица н а  сл у жби  у Вој сц и Срби је.  Проф есионална  војна  ли ца  су
офиц ири,  по доф иц ири и профе сионалн и војн иц и.   Цив илна ли ца  су  вој -
ни службеници и в ојни н ам ештеници.

Од  укупно г  б ро ја професиона лних п ри падника М О  и ВС,
19,23% ч ине о фиц ири,  22,78% чине  п одофиц ири, 2 2, 98% чи не  вој -
ници по уг ов ор у  и  35,03 % чине цив ил на лица .  У структури Во ј ск е Ср -
бије, заступ ље но с т п о кате го ријама кадра ј е с ледећ а: официри
18,81%, по доф ицири  29, 43%, п рофе сионални в ој ници 34,19% и
цив ил на ли ца  1 7, 56%, што  ј е п риближно  на челној  ка дровској ст ру -
ктури ВС за   20 10 . годину де фи нисаној Стратегијск им  прегл ед ом
одбра не  ( 15% офи цир и, 25 % п одофицири ,  45% вој ни ци  и  15% ЦЛ).

Стр укт ур а официра по  ч ин овима у систе му  одбране је сл ед -
ећа :  потпоручника  6,7 6% , поручника 1 5, 4% , капетана 2 2,81%, ма јо -
ра 23,99%, п от пуковн ика 21, 87 %, пуко вн ика  8,55% и  г енерала
0, 59%. Важно је истаћи да  је  п роценат нижих оф иц ира (потпоруч-
н ик  – капет ан ) по дигнут  на  44,97%,  што је  п овећа ње  од  5,97% у
односу  на 2007.  го дину.

У Ми н ис та рству одбра не  и   Вој сци Ср бије заступљене  су 6.142
же не: 2 9  официра , 29 п од офи ци ра, 531 професионални  војник  и
5.55 3  во ј нa службе ник а  односно војнa на мештени ка , што  ј е 18%  о д
уку пн ог бро ја  профес ио на л них  припа дника  МО и ВС.  
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С  ц иљ ем  пруж ања  п омоћи лиц им а кој им а  преста је профес ио -
нална  в ој на слу жб а, у орг ан иза ци ји Дирекц ије  за п ромен у к ар ијере
обу ку  за проме ну  к аријере, о дносно оспо собљава ње  за оба вља ње
неке  де латнос ти  у грађа нс тву, завр шило је  укупно 1 .5 69  ли ца.

Слу же ње у р езервном  саставу уре ђе но је  Зак оном о  војној ,  рад -
ној и  ма терија лној оба вези,  ко ји је  дон ет 200 9. годи не.  Резе рвн и сас -
тав  обухва та: р езе рвни с аст ав  В ој ске Ср бије;  р езе рвни с аст ав
цивилне заш тите и  д ругих  снага одбр ане ; нер асп оређене  во јне об -
ве знике. 

Ре зервн и с астав В ојс ке Срб и је  дели  се  на ак тивну ре зерву  и
пасив ну резер ву .  Активна  ре зерва  п ре дстављ а обуч ен и резер вн и сас -
тав Во јск е Срби је ко ји  с е  ангаж уј е  за попу ну  ј единица  Во јске Ср би -
ј е и Мин ист арства  од бране , р ади и зврша вања з адата ка  у од  ређ еном
времен ск ом пе риоду .  Пр ипадни к  ак тивне  резерве  мо же бити  војн и об -
везник  мл ађи од  60 годин а  који испу ња ва пр описане  о пшт е  и посеб -
не  ус лове од ре ђе не конку рсо м, кој и с е  односе на  в ој но стручне
о с  п осо бљеност и, медици нско-пси хол ош ке и ф изичке с пос об ности  за
ан  га жов ање н а  фо рмацијск ом ме ст у за  кој е се з ак љу чује угов ор .
Прип адници  а ктивн е  резерве  ан гажују  се ра ди попу не  ко манди, је -
ди н ица  и уст ано ва  Војске  Срб ије к оји ма је  одређ ен  ви ши ст епе н опера -
тив не и  функци оналне  спосо бн ости. 

П аси вн у резе рв у  чи не припад ни ци  резер вног с ас тава к ој и им ају
рат ни  распор ед  у кома нд ам а, јед ини цама и  ус тановама  Војске  С р бије ,
М инистар ств у  одбра не,  држа вни м орга ни ма ,  цивилној  за штити и  дру -
г им  сн агама од бр ане. Пр ип ад ници пасивн е  ре зе рве р ас по ређују  с е на -
чел но по  тер ит оријалном  пр ин ципу  и  ан гаж ују се  з а изврша вањ е
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зада та ка п ру жања пом оћи ст ано вн иштву и спасава ња  м атеријал ни х
до бара у п ри ро дним к атастроф ама и дру ги м неср е  ћама.

5 .2. ШК ОЛОВАЊЕ И  У СА ВРШАВАЊЕ

Традициј а  војно г ш колств а у Ср би ји, дуг а 160  година, тесн о је
п ов езана  са проц ес ом стварањ а  мо дерне срп ске  државе  и њене  вој -
ске у 19 .  век у. Рат ови ср пс ког наро да за осл обођењ е  од от оманске
вл асти о могућили су обнављ ање ср пс ке др жа ве, а ј едан  од њен их  те -
меља била ј е управо в ојска.  Он а је на  св ој им леђима  из нел а глав ни  те -
ре т р атова, у  исто  в реме се  и с ама с тва рала и  ра зв иј ала, а  у об   н овљен ој
држав и активн о  је  учес тв ова ла у  из градњи државних  инс титуција .  

Савре мен и сис те м в ојног  о бразов ањ а  Ре публике   Ср би је, к ао  део
образ ов но г и н аучног сис тем а Републ ик е  Србије,  орг анизује  и реализу -
је  делат нос т образов ања  к адра  у об ластима  од  и нтереса  за  од бран у
и  дру  г им  областима  значајн им  за  достизањ е  пот реб них с по собн ости
пр ипа дника с ис те ма одбр ан е  у скла ду са  де локруго м и надл ежностим а
Ми ниста рс тва  одбр ан е и мис ијама и  за да цима Вој с ке  С рбије . 

Систе м в ојног  об разов ањ а Р епубл ик е Србије  успешн о  об ез -
бе ђује пр ој ектоване потр еб е систем а  о дб ране Р епублике С рбије за
ка дро м  одговарај ућ ег  профил а.  Т о је е фи ка с ан  и рацио налан  систем
усклађ ен  са ста нда рдима и  при нципима образовања  п ро фесио нал -
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них  војних  лица з емаља  у чесница  пр ог рама  „П артнерст во  за  мир“
и з ах те вима  зај едничк е е вр оп ске зоне  висок ог обр аз овања  одн осно
ст андардима и  п ри нципима  Болоњск е  де кларације.

Ос новни извор поп ун е офиц ирским к ад ром је ш колова ње  у
Вој ној академији,  а  од  ш кол ске 2009 /1 0.  године , када  ј е  почела с а
ра до м В исока ш ко ла  ВМА,  и  у  Војномед ицинској  а ка де мији. Вој на  ака -
де мија и  Во јномедиц ин ска акаде ми ја  з авршиле с у п роцес а кре -
дитације к ао високе  школе а ка де мс ких с ту диј а  и акред ито ва ле  су
с туд ијске пр огр аме, a у  то ку је про цес а кредита ци је  интегр иса ног
Универзитета одбране и студијских програма за трећи ниво образо -
в ања (д ок то рске с тудије) . Н ар ед на етап а р ефо рме ви сок ог војног  о бра -
зовањ а у кљ уч ује ф орм ирање  војног у ни ве рз итета . 

Интензив не при пр ем е за фо рмирањ е  Ун ив ерз итета о дб ра не,
ко ји  ће објединити  д елатнос т  Во јне академије и дела Во јно ме ди -
цинск е  а ка демије , п очеле с у  2009. године.  П л анирано ј е да с е на  овом
у ни вер зи тету ре ал из уј у ак адемске  сту дије на сви м нивоима  ( основне ,
диплом ске,  инте гр ис ане,  специја лис тичке  и  до кторске)  у окви ру  т ри
научне  област и:  др уштвено - хумани ст ичк ој, те хни чко-тех но ло шк ој
(Војна  ак ад емија)  и обла сти мед ицинских н ау ка  (Ме дицински  ф а -
култ ет Војно ме ди ци нске а каде мије).  Пор ед тога ,  ун у тар  ов е в исоко -
шко лске установ е б ила би об једиње на  комплет на  о бразо вна и нау-
    чно ис тражи вач ка делатност,  као  једин ствен  пр оцес в исо ког обра -
зовања кој и  је  у функ циј и потр еб а  МО и  ВС.

Допу нс ки  извор по пун е офици рс ким  к адром је  шко ловањ е  у
ци вилн им  високошк ол ским  устано ва ма, уз д одатно  о способљ авање
з а обављање  одређен их  д у жно сти у М ин истарс т ву  о дране и   Во јсци
Ср би је. 

Новим  ко нце птом обу ке  и професи оналног  р аз воја подофи -
цира, подофици р ск и  кадар се  ос по с обљ ава у  це нтрима  за об ук у.
Кандидат и  за  Основни  курс за  подофици ре  су профес ио нални  војници
у ч ину  десе тара, са  завршеним   ос но вним ку рсо м  за лидере, или  ци -
 вили који се  по  к онкурсу  ја ве  н а обуку  за  подофиц ире.

Пр ип адни ци МО и  ВС  упућују  се и  на школовање  и усавршава -
ње  у  престиж не војн е  високош колске  у станове у и но ст ранству , а све
в ећи број  п ри падни ка  ст раних  о ружаних снага  шк о лује с е  и  уса вр -
шава  у систем у в ој ног об раз ов ања Реп убл ик е Срби је, на с вим ни   во -
им а шк ол овања. 

У  складу  с а од редба ма  Конвенц ије о п ош товању људс ких пра -
ва и рав но правн ос ти полова  и  и скуств им а  већине е вропски х  др жа -
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ва, oд шк олс ке 20 07/08 .  године  женама ј е омо гућено  ш коло вање у
Во јн ој  академиј и, а од по че тк а рада Високе  шк оле  ВМА жене  м огу
равн опр ав но да  ко нк ури шу за пр ије м на ш коловањ е и  у  ову војно -
шко лску у ст анову.  

Пр их ва т ањем ме ђу на ро дних ста нда рда у чењ а и т ес ти рања
зна ња  с тр ан ог  језика  и информационих те хн ологија ,  у систем у од -
бра не  повећана је инт еро перабил но ст кадра  МО  и В С са о ру жа ним
снагама европск их  з ем а ља,  што је  од  витално г знач ај а  за рав  н оп р -
авно учешће  к адра М О и ВС  у  мултин аци оналном о кру жењу.  

В ојна ак адемија 

У  јануару 1 850.  г од ине И ли ја  Гар ашанин п рос ледио ј е Држа в-
ном савет у предлог п ро јекта  о  т ран сформац ији То пол ивниц е у офи -
ц ирску школу, одн осно предлог за  осн ивање  Ар тиљ ер ијске ш ко ле.
Држа вн и  савет  у св ој ио је о вај предлог, а  кнез Алекс ан дар Кар а ђор -
ђевић  Указом  о  у стојен ију артилериске шко ле, од 18. мар та 185 0. г о     -
 дине, одобр ио је ње но форми рање. Дана с  се 18.  март с ла ви као  Дан
В ој не  акад ем ије и Дан в ој но г школст ва .

Током 1 60  година св ој е и сторије  В ој на  а ка демија рад ила  је  у ра   -
зл ич итим услов има и  ист ор ијским о колно сти ма , прила го ђавајући с е
и  не прекидн о м ењају ћи,  у  с талном нас тојању  да бу де  с ав ремена,  ефи     -
кас на и фу нкциона лна образовна инсти туција.  Н а праг у т рећег
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миле нијум а, српско војно ш колство  на шло се пред јо ш  једним иза -
зовом темељ ни х  рефор ми , које с е  у овој обл ас т и  спроводе  од  2006 .
годин е и имају ц иљ  д а проф ил иш у  модер ан,  е фикасан  и  фун кци она -
лан обр азовни с ис те м  који ћ е у пот пун ости од го ва рати по тре ба ма и
за даци ма ВС,  да  у склад е и  ха рм о низ ују војно и  цивилно   обр а       зо вање
у држави  и ,  напосле тк у, пр омо ви шу инстит уциона лни  оквир који  ћ е
заокру жи ти проц ес  о бразовањ а и нау чн е  делатн ост и  у  области
одбр ан е и  безбе дности у  Ср бији.

Шк оло вање у  Војној  академи ји  прој ектован о  је  к ао инт ег ри -
сан сист ем студијских  пр о грама, војне обу ке  и војн остручн ог  у саврш -
авања ста реш инско г к адра  на  свим  ни вои ма и  у  свим обла стима.
По  ре д школ ов ања кадра з а п от ребе с ис тема од бране  Републ ик е Ср -
бије,  у Војно ј  ак а дем ији шко лу ју  се  и при па дници  ор ужаних снаг а
д ру ги х  држава. 

О сновно,  пр офесиона лн о оспо собљавање  оф ицира са ст ој и  се
од четв орогоди шњих осн ов ни х акад емских  с тудија,  ч ијим  се еф ик ас -
ним к омб ин овање м с а вој ном  обуко м  обе збеђује п рофил б уду ћих
офиц ир а кој и  одговара п от реб ам а систем а о дбране . З авршет ком  ос -
нов них ак аде мс ких с тудија ка дети се  ос по собљава ју  з а поче тне
офи ц ирске дуж ности н ив оа  кома н ди ра  вода у склад у с а мисија ма  и
зада цим а Војске  Срб ије. У  Во јн ој  академ иј и р еализује  се   пет  сту -
дијски х  про грама: ме на џм ент  у одб ра ни,  војномаши нско  инж ењ ерст -
во, војно елек тронско  ин жењерст во , војно хе ми јско и нж ењ ер ство и
војно  в аздухопловст во. 

Ди пло мске ака де мс ке студи је  обезб еђ ују  п роширивањ е з нања
стечен их  на основним а кадемск им сту дијама  и  ст ицање  компет ен -
ци ја за обављање в иши х дуж нос ти у  сво м  ро ду – сл уж би  нивоа  к о -
манди ра  че те  – бат ер иј е, ка о  и  за обав ља ње послова  ди пломи р ан ог
менаџера,  о дносно  ди пломира ног  инжењера одређеног профила.
Ове студије реализују се у четири студијска програма: менаџмент у
одбрани; војномашинско инжењерство; војноелек трон ско инже -
њерство и в ојн ох емиј ско инж е ње рс тв о (пети студ ијски  пр огр ам –
вој но  ваз  духо пло вство ре а лиз ова ло би  се  у  току зајед ничког  сту ди -
ј ског пр ог рама са  С аобраћајним фа култет ом).  

Војна  о бу ка  трај е 2 6 н едеља  и изводи се  у  две фаз е .  Пр ва фаза
под ра зу мева за једни чку об уку за све  кадете  и  р еа лизу је се у  к ам -
повима .  Друга фа за  о буке је  с тручно-с пе ци ја листичка  и  такође с е и зво -
д и у кампов има . Кампови  се ор га низују н а  ло горским  п ро сторија ма
и у  ц ен тр има з а обук у  во јника у  ра зличит ом трај ању.
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Стру чно  усав рша ва ње током  каријер е  пр едставља важ ан
сегм е нт  образ ов не де латност и  у  Во јној акад емији . Ов ај конц епт
обухват а че тири ни воа ус ав рш ав ања: о сн овн и ко мандно -ш та бн и
курс,  к о мандн о- штабно  ус ав ршавање,  ге нералштабн о уса врша вање
и  високе студи је  бе збедно ст и и одбр ане . 

Осн овни к ома нд но-шт абни курс  о с пос обљав а о фицире з а д уж -
 ности  н иво а коман дира че те  и функц ионалн е  ду жности у  ко манда -
ма ба таљ он ског ни во а,  родовско г типа. П ох ађају  га о фицири  чина
по ру чн ик а и кап ет ана, а тра је  тр и  месеца.

Ком ан дн о-штаб ним  усавр ша ва ње м офиц ири с е  ос пособља вај у
за ко мандов ање  тактичк им  је диница ма  ранга  батаљона,  обавља -
ње  штаб  них  дужно сти  у  коман дама бри га дн ог  н и воа и  др уг их  дуж -
ности у  вишим  к ом андама В ој ск е и орган из ацион им је ди ни цама МО
( по типу к ар иј ер е). Ка ндидат и су оф ицири  чи на кап ет ана и мај ор а, а
уса врш авањ е трај е  је дн у шко лс ку  годину, одно сн о 1 0  месеци .

Генералш таб но  у саврш ав ањ е  намење но  је  за осп осо бљавање
официр а з а коман довање  једи ниц ама (саст авима)  бр игадног  нив оа,
обављ ањ е  шт аб н их, на ст ав ни чких и  других дужн ос ти  у командам а  и
организа ционим  јед ин ица ма Вој ске  и МО оп ер ат ивног и с тр атегиј ског
н ивоа (ин те рви до вски кара ктер).  Похађа ју га  оф ицири  чи на мајор а  и
потпу ко вн ика, а трај е ј едну  школск у  го ди ну, од но сно 9  ме сеци.
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Пла ни рано је  да  четврт и  ниво  у са вр ша вања,  вис оке с тудиј е без -
бед нос ти и  од бране,  заживи р еа ли зацијом наредне  фа зе  рефо рме
сист ем а в ис оког в ој ног образ ов ања.  Циљ  овог школовања ј ест е оспос -
обљ ав ање офиц ира за  највише  дуж ности  у  МО и  ВС,  државни х служ -
бени ка и д руг их лиц а  за  обавља ње  ви со ки х дуж но сти  у министар-
с твима, д рж ав ним орга ним а  и инст иту ци јама Реп убл ике Србиј е ко ји
се  а нгажу ј у  на  пословима  бе зб едности  и о дбране. 

У  Војној академиј и  ре ализу је се и  шк оло ва ње за  ре зервне о фи -
цире. Циљ  ов ог шк оло вања ј ест е  оспосо бљ авање р езе рв них о фицира
з а обав љањ е дужности  команди ра одеље ња и команд ира вода  и  д ругих
д уж но сти то г ниво а  у роду –  с лу жб и,  у склад у  са  мисијама и  за да -
цима В ој ск е  Срб ије. 

В ој но медицинск а академ ија ( ВМ А) 

Традициј а Вој номедицинс ке акад емије В МА  сеже д о  прв е  по -
ловине 19.  века када  је , Указо м  кнеза  Алекса ндра  Карађ орђеви ћа ,
2. марта 184 4. год ине осн ована „прва центра лна  војна  болница “. Тај
се д ат ум дан ас  с лави као  Да н В МА . Изград њом  нове зг ра де 1909.
го дине, добије на  је  најмод ерн ија здравст ве на уст анова  на  Балка ну
с а  400 болесни чк их  пост ељ а.  Шест ле кар а  војне б о лни це учес тво -
вало је  у  ф ор ми рању Меди цинско г факу лт ета у  Бе ог раду.  Б олн иц а је
преименована  у  Глав ну во јну бол ни цу  К раљ евине Ј уг ос лавије, а  од
1950 . године носи  н азив В ој номед ицин ска ак ад емија . О д  тад а до
да на с ВМА је  водећа вој но здра вствена ,  на учноис тражива чк а  ус -
танов а и  центар  з а п остдипло мс ко школ ов ањ е у земљи . Гене рације
врхунс ки х  ме дицинских  радника у грађивале с у своје зна ње, труд  и  ен-
т у з ијазам у  р азвој В МА   тако да је данас  она  једна о д н ајуглед ни јих
у ста но ва  у реги он у.

В МА је з дра вствена, образов на  и научна инсти ту ци ја  у Ми ни -
ста рс тву одбра не а од  2007. год ине је  са  40 % кап ац итета  ин -
тегрисана  и  у  с истем јавног зд ра вства Реп убл ик е Срби је.  С исте м
ВМА  о рга низ ован ј е у 27 кл ини ка , 17 ин сти тута, д ијагностичко -
поли кли ни чки цен та р с а савреме но  оп ремљеним Цен тро м за дневну
х ирург иј у и Амб улантом за  ди јаспор у.  У ВМА п остоји Цент ар хи тн е
помоћ и,  Центар з а кон тролу т ро ва ња и Центар  з а трансплан таци ју
ор гана и  ко стне сржи . Ф ор мирано  је  и Оде љењ е  за здра вствену не -
гу,  Одеље ње  з а  пр евенциј у болнички х  ин фекција ,  Це н тар  за  кл иничку
фа рм акологију.  Сек тор за ш ко ло в ање  и нау чноистр аж ивачки рад но -
 си ла ц је  обра зов но г и науч ноистра жив ачк ог пр оц ес а, као и  пу -
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блицист ичке делат ности. С ект ор  прев ентивне м едицине има п о  с е бан
зна чај са во јн ог  и опш тедруш твеног аспек та .  Све  то по држ ава Сектор
за логи ст и ку  к оји брине  о с вим матери ја лн о-технички м  ас пекти ма
фу нкционис ањ а  ВМА.  Ин ст итут з а  фа рм ацију  ВМА  о мог ућ ав а
санитетс ко  снабдева ње ле ков има,  ре агенсима,  дијагн ос ти кумима, а
представља и  ма лу  фабрику ле кова и ос та лих препар ат а. 

В МА има око  3.0 00  запослен их ,  од тога 47 0  ле к ара, 4 0  сто -
матолог а,  1.400  медиц и нс ких техни чара, 36  фа рмацеута, вел ик и број
м олекул ар них  биолога  и  остали х  стр учњака . У ов ој  в исоко  ст руч но ј
мед ици нс кој  установ и  терци јарног  типа при мењ ују   се  сав ремене д ија -
 гн остичке  ( му лтисла ј сн и  ск е не р и маг не тна  резонанц а)   и  терапијске
п ро це ду ре  (неуро ра ди оло шке , ендо ск опске,  к ар диолош ке  и гастро-ен -
тер олошке,  ен доваску ла рне техник е,  из вође ње комп ли кованих хи рур -
шк их  захват а  и лечењ е  с вих инте рн ис тичких  обоље ња ).   

ВМА је  во дећа  уст анова  у  регион у за из вођење тра нсп лан -
тацио ног програма соли дн их орга на  ( јет ра, бубре г) и м ати чн их  ћелиј а,
је р је од над ле жних  међун ар од них стручн их  и нс титуција пре -
позната ка о установа која  испуњав а с ве критери јуме  за  о ву ул огу.
До сада  је у  ВМ А  успеш но  обавље но  13 транспла нтаци ја  ј етре,  359
тран сп лан тација бубр ега,  ве ли ки број  тран сплантац ија  матичних
ће ли ја ,  као и транс пл ан тација костн е сржи. 

Ко мплетан  рад  и  руков ођ ењ е у В МА  одв ијају  се  у скл аду  са
на јв ишим ста ндардима  ква ли тета мена џмента, зашт ит е  жи вот не
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сред ине, здравља и безбедности на раду, као и лабора тор иј ског
рада  – IS O 9001,  14 00 1,   180 01, 220 00  и  1 7025. 

При пад ници  ВМА  уч ествуј у у мулт ин ац ионалним  о перац ијама
уз  претхо дн у заједн ич ку обуку са колега ма  из  зема ља  ко је су н аши стр -
ат еш ки пар тн ери, као ш то су пр ипадни ци  са нитетске с лужб е  Кра љеви -
не  Н орвешке. До  сада је више п рипадника В МА  учест вова ло у миси -
јама  УН  у  Конгу,  а  од 23.  јуна  20 09. г од ин е  учествуј у и  у рад у  са ни тет -
ских  тимова В ојск е  С рбиј е анга жо ван их у миров ни м  мисија м а УН у Ча -
д у и Централн оафричкој  Р еп уб лици. За  пр иказану ху ма ност, о дв ажност,
ст ручно ст  и ангажо вањ е у о ба вљању ов их  д ужн ости д оби ли  с у број -
не  похва ле  и  п ризнањ а  домаћих  и  м еђ уна родних ин сти туциј а.  

Б ројне д елегац иј е на јвише г  во јномедицинс ко г и др жавно -п о -
л ит ич ког р ан га свакодне вно  пос ећују  о ву установ у.  Теме интересо -
вања о дносе  се  н а јединс тв ен а иск уст ва  стручњак а  ВМА у обла ст и
рат не  хирург иј е, з брињав ања  п овр еђених и  оболелих  у  условим а  ма -
совних ка тас трофа,  пострауматск ог стр есн ог синдрома . 

Изуз ет но  је зн ачајн а  ул ога ВМА у окви ру  Балка нск ог  и Свет -
ског  к о мит ета во јне медици не ,  а  ова  устан ова  проглашена ј е за
региона лни цента р  за во јно медицинску с ар ад њу . Уз то,   ви ше о д  50
млад их стру чњака посла то  је на ус ав ршавање у  на је ми нен тније
свет ск е цент ре , од Хјус тона до  То кија.  

У В ојноме диц инској акад ем ији школуј у с е војни и  ц ив илни ме -
диц ински кадр ов и  свих пр оф ил а, а у наст ав и и образо ва њу  учест ву је
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120 про ф есора и  доцената,  2 37  доктор а  и  9 7 ма ги ста ра медици нс ких
наука.  Сек тор за ш ко ло в ање  и  нау чноистр аж ивачки рад н оси ла ц је
об  ра зов но г и науч ноист раж ивачког  пр оцеса, као  и  пуб лицисти чке
делатн ости.  Шк ол а  резер вн их  официра  (Ш РО ) са ните тске с лу жбе, с т -
руч   но усаврш авање  м едици нск их техн ича ра,  број н и  ку рсеви, семина -
ри  и оста ли  видови  на ста ве представљају  тра  дицију  у  ВМ А. 

По себна  пр изн ања и п опулар ност В МА  је  стекла к роз из во ђе -
њ е в ојних мед ицинск их  в ежби к ак о при па дн ика ШРО так о и ме ђу -
на родних,  с  ци љем п од иза ња борб ене готов ос ти и с тручне спр ем   -
ности  пр ипадни ка  санитет ск е сл ужбе у  случају  рат ни х деј става и
мас ов них не срећа и  катастрофа.  Је дан  од резу лтата ов аквих  а к ти вности
је ст е  пријем  ВМ А за пун оп равног  члан а  ст ручне м е дицин ск е асоци ја -
ције Ба лка нско удруже ње  војне  м едицин е (Ba lc an  Mi litary  Me dical
Com mittee) .  

Оснивањем   вис оке школе  и нт егриса них ст уд ија ме ди цин е ство -
рен и су предуслови за  шк олова ње  војни х ле кара. Мед иц инс ки  ф а -
култет  ВМ А  од  2010 . г одине  п остаје  саставни д ео  н о во форми ра ног
Универ зи те та одбран е Србиј е. Цен та р  за контин уи рану ме ди цин -
ску едукацију  ВМА  само  у  првој  п олови ни ове године акре дит ова о је у
Зд ра вствен ом  с авету Ср би је  в ише о д  25 0 струч ни х  састанака,  кур -
сева ,  сем инара и  си мпозијум а н амењених е дук ацији свих  профила  ме -
дицинских  к ад рова из сис те ма МО и цивилства. У  сваком т ре ну тку, на
ш коловању у  ВМА  н алази се  више од 25 0  љу ди. 

Страте гија разв ој а ВМА у  буду ћности о гле да се у  о држав ању  ње -
не  улоге  ка о водећ е з дравствене ,  обр азовн е  и научноистра жи ва чке
устано ве  у сис тему МО и Р еп ублици  Србиј и.  

Војна г имн азија

Од  оснива ња  давне 1 97 0. године  Војна г имн ази ја пре дс та вља
ел итну  о бразовну  ус та нову,  не сам о  по  и званр ед ним усп есима,  по -
ст игнутим у школо ва њ у  мн огих ген ера ција бу дућ их војн их ста -
решина,  већ и  п о нез аобил аз но ј  васпитно-о бразовн ој улози ко ју та
школа ни ка да ни је занем ар ил а. Та  ул ог а оста ла је у  ам анет још  од
вр ем ен а кад а с е  на зивала Г имназија краља  Ал ександра.  Војна гим -
нази ја  од школов ал а је  ви ше  о д 6.000  уче ника,  од  којих с у н еки д ости -
зали  н ајв ише р ук оводеће  и  команд не   дужности  у сис те му  одбране
Репуб лик е С рбије и  земаља  у  региону.  

Вој на гимна зија је  школа ин те рна тског  типа а  нал ази се  у
Бео гр аду .  Шк олска  зг ра да је задуж би на краља Але кс андр а Првог  Кара -
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ђорђ е ви ћа  саграђе на  1933. г од ин е.  У тој  и мп оз ан тн ој грађ е ви ни  реа -
лиз уј е се настава  у к абине тим а, ла бор ат оријама , уч ион ицама  и
салама ,  као и ку лт урно-за бавне акт ивности. Нас тав ни чки кад ар  је
искуса н,  привр жен  школи и  укљ учен у све а кт ивности  уч еника у
интер нату.

Ин те рнат ј е  изгр ађен 1970. г одине,  а  намење н  ј е  за  смеш тај  уче -
ника , с амостал ни  р ад – учењ е, и схрану,  реализацију на с та ве  и з фи -
зи чко г васп ита ња , здравст ве не у слуге,  као  и за р еал изациј у сло бодни х
ак тивно сти и  в аннаста вн ог  васпитн о- об разовно г  ра да. Са  уч е ни ци -
ма  ра де иск усни в ас пи тачи – ста ре ши не, псих ол оз и и пе да гози.
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З адаци В ојне  гимна зије с у  образовањ е  и  васпит ањ е  уче ника,
раз во ј свестр ан е  младе  л ич но сти уз из ражен е психоф из ичке с по соб -
нос ти  и под изање  мотивац иј е  за војни  по зив. Уч ен иц и Војне  гимна -
зи је  с тичу о пште  образовање з а наставак  школовања у  Вој ној
ака  демији. Н аст авни пл ан  и  прог рам ускл ађен је  са  настав ним пла -
н ом  и  прог ра мом  гимн аз ије оп штег см ер а у с истему с редњег   обра -
зовања Р епу блике С рб иј е. Поред  стицања  о пш тих знањ а нео п ходни х
з а  наставак  шк ол овања  н а  Во ј ној ака демији ,  стална па жња по све -
ћује се о др жав ању моти ва ци оног п рага у че ни ка за в ој ну  пр офесију. 

Спе ци фич ном иде нт ит ету Војне гимназ ије  и  попу ларно ст и
код  по  те нци јалних ка нд идата з а уп ис  не д опринос и  са мо материјал -
на  сигур нос т и изве сн а  перспектив а након школ ова ња већ и ква -
литет на ста ве и тра ди ција  ове ш кол е,  као и  богатство спо рт ск их и
к улт урних ,  ванна ставни х активност и кој е  се  у њо ј  од ви ј ају. П осебни
обли ци ра да  и ма ли су и  имају  на ро чи то  мотивац ио но  дејст во  за
млад у  п оп улацију.  У  току че тв орогодишњег  школовањ а уч еници с е обу -
чавају  у п ливању  и  с ки јању, а у  ск ла ду са на ст авним пл ано вима и
про  гр ам ом орган изују се  е к скурзиј е и об ил ас ци истор ијс ких  зна -
менит ос ти  у з емљи и  региону.

Во јн а гимна зиј а је једин ствена и  п ре по знатљива  у  земљи по  ус -
песима у наст ав и и спорт ск им так ми че њима, а  посебно по том е што
је  то сред ина бе з  насиља, ал кохола и  д ро ге .

5.3 . ОБУКА 

Обука  у Вој сци  Србиј е  је планс ки  и  орган из ов ан  процес с ти ца -
ња  зн ања, ве шти на , навика  и  развијањ а п сихофи зи чких и  ин телек -
туалн их  способ но ст и и мо рал них сво јс та ва  л и чност и,  к ојима  с е п оје -
динци,  једин иц е, ко м ан де  и орган из ац ио не је ди ни це  Ге нералшт аба
Во јске С рб иј е обучава ју  за из вршавање  индивид уалних и  кол ективни х
задатака н а безбед ан  на чин,  у м иру , ратном  и  ванре дн ом  с та њу. 

Ци љ о бук е је  д ос ти зање п ос та вљ ених с тан дарда  ин ди ви ду -
алне  и  колект ив не обу чено сти по јед ин аца, кома нд и,  ј едини ца  и  ус -
тан ов а, одно сн о  изградња  спос обност и з а  изврш а ва ње  додеље них
м исија  и зад ат ак а.  

Према в рсти  суб јеката  о бучавањ а,  обука  мо же  бити: ин -
дивидуал на; об ук а  по сл уга, п осада  и тим ов а;  коле ктивн а и обука
команд и. 

И нд ивид уална обу ка пре ма садржај у  мо же  б ити: о сновн а,
специ ја листи чк а  и  ф ункцион алн а.  Ци љ  индивидуа лн е о буке ј ес те
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ствар ање само уве реног,  д исципли новано г  и  сналажљ и вог поједин -
ца кој и ј е  физички  с пособан , до бр о мотив исан,  о бу чен у  ос но вним
в ештинама,  р адњама и  поступ цима и ко ји пос ед уј е ква лит ете борца
да п ре живи н а б ојном пољ у и усп ешно  изв ршава  за датке к ао  члан  по -
сад е, посл уге или  тима.

Об у ка  п ослуга, п ос ад а  и  тимова ј ес те  врс та обу ке у којој се р е а -
лиз ује део  ин ди видуа лне  с пецијал ис тичке о буке .  Циљ ове обуке  јес -
те овл ад авање в ештинам а,  ра дњама  и  пос тупцим а за  ра д  у послузи,
по сади и т иму  и пости зањ е е фикасн ости кој у појед инац са м не
може   да  п остиг не .  

Колективн а  обука је  вр ст а  обуке  у  к ојој с е  обучава ју  ј еди ни це,
као  целине, за  из вршавање д од ељ ен их мис ија и  за датака ,  са мостал -
но или  у с аде јству  са једи ни цама д ругих видова,  родо ва  и служ би .
Коле кт ивна обу ка ук ључ ује обук у  дв е или  виш е послу га, посада,  тимо -
ва  и о буку к оманди за  извођ ењ е такти чких дејс та ва.  Об лици ко ле к -
тив не обу ке  су : о бука род ова, служ би  и спе циј ал нос ти, комб инована
(инт ер родовск а)  о бу ка и здруже на  (инте рвидов ска) обу к а.  О бу ка
родова , ком би н ова на или здру же на  о б ука , може  се реа лизова ти у
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окви ру н ацион ал них или  мулти нац ионалних с нага и као  обука  за
конкр ет ну  мисију . 

О бука кома нди је  кљ уч на  за успешн у упо требу  је дин ице и
обу х ва та све  н ив ое ком анд овања .  Он а мора  бити  ма ксима лно при -
л агођена  захте вим а  уп отребе  ј ед инице и  духу  одно са кој и вла дају у
ланцу  ко мандова ња  оп ерацијом.  Обука команд но г  са става  тр еб а  да
разви ја : с пособности з а тимски  рад , ини цијати ву, с а моп оуздање ,
одг ово рност  и с тру ч ност. 

Такт ич ки  ниво  обуке  об ухвата: о бу ку кома нди,  кол ективн у
обуку  је диница  ра нг а  од ељења  до бри гад е,  о буку посл уга, поса де,  ти -
мов а и индиви дуа лну обу ку .  Инстит уци је за  обуку на  тактичком ни -
 воу су:  команде и  ј ед ин ице  тактич ког нив оа, центри  за осно вн у  и
центри   за  с пецијал истичку о бук у, Цен та р  за обук у и усаврш авање  по -
доф иц ир а,  Центар  за миров не  опе рације , Цента р з а  обу ку пут ем  си -
мулациј а, Цен тр и за к ол ек тивну об уку и  интерв идовс ки  п олигон .

У  В ојс ци Срб ије  приме ниће се н ови  модел  обуке  једин ица про -
фесио налног  састав а,  ч и ме  ће пре стати о бу ка  рочн е  вој ске . Нови
м одел о бу ке про фесион ал не војск е з ахт еваће у сп остављ ање и
развој  мо де ла обук е  вој ник а на  доб ровољ ном  служењ у вој ног  рока,
фор мирање и  успос та вљ ање актив не  резерв е, обук а  ре зе рвног
саста ва   и р атн их  једини ца  и стварањ е услов а и отпо чи њање обу ке
но воусп ост а вљ ен их  ко манди за ра звој сна га  з а подр шк у.  

Дост изање  ин теропе ра билно сти  са  страни м  па ртнерим а о мо -
гућиће В ојсци  Срб ије прим ен у  за једнички х  процедур а и  поступака
у  обуци,  вежбама и  опе ра цијам а.  У св ај ање м  стандард а  ка о основно г
ср едс тва за до сти за ње интеропе ра би лност и обезбе диће ВС  ком -
патибил нос т и за ме нљ ивост  с а  чл аницам а Н АТ О и д ру гим  партнер -
ски м земљам а.

Пов ећ ано ангаж овање  при падника  Мин истарства одбране и
Во јс ке  Србиј е у окв иру  п ро грама  „Партн ер ство за  ми р“ ,  к ао  и по ве -
 ћ ан о  уч ешће конт инген ата  В ој ске Срб ије у му лти националним
опера ци јама у  оквиру д ек ла рисан их  сна га „Па ртнерст ва за мир“  с тво -
риће  ус лове за  и звођење  з аједн ичк е  обуке и  веж би са с наг ама  парт -
 нерских  з емаља, пр им ену  с аврем ених стан д ар да  и  пост ав ља ње
нови х  за хте ва у осп ос обљавању кадр а  за  ре ализа циј у задата ка  у  ме -
ђунар одн ом ок р уже њу .
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6. МАТЕРИЈ АЛНИ  РЕСУР СИ

Материј алн и  ре с урси обух ватај у п ри ро дне,  пр ивр едне,  ф и -
нанс ијске, и нф ор мационе  и о стале  по тенција ле  Реп уб лике  Ср би је
који  се  ангажују  за  потр ебе  одбране . Н ајз начајниј и матери ј ал ни  ре -
сурси  за пот ребе од бране  су  фина нс ијска с ре дс тв а, наоруж ањ е и
војна  о пр ема, вој на инфр аструк ту ра  и кап ац ит ети з а  пр оиз водњу
нао ружања и  во јне о пре ме. Пол ит ика планира ња  ма теријал ни х ре -
с ур са  за потреб е о дбра не  спровод и  се  у з  поштовањ е  принци па
реалност и и  транс п ар ен тн ости у  об рачунав ању  и тр ош ењ у о до -
брен их  ср едста в а.  Ре ализацијом  про цеса  управ љањ а  матер иј алним
ре  с ур си ма  об ухваћени с у  и прогр ам и кој и  доприн ос е јача њу ин тер -
опе  раб илности са оружан им  сн а гама  земаља  чл аница програм а
„Пар тнерс тв о за ми р“ и С ев ерноатла нт ско г савеза .

6. 1. ЛОГИСТ ИЧК А ПОДР ШК А ВОЈСК Е  СРБИЈЕ

Лог ис ти ка  у  Војс ци  Срби је представљ а  посеба н  подсист ем  в ој -
не  организ ац иј е  помоћу  к ојег  се ус кл ађ ен им од н ос ом , организаци -
јом и  а нгажова ње м  логистички х  капа цитет а  реализуј е  ње н  основ ни
задата к,  д ефинис ан као логистич ка  подршк а  у  изврш авању  мис ија
и  за датак а  Војс ке у  св им условим а  и о блицим а  ње не  употр ебе .

Изво ри логистич ке подр шк е  су  п роизводња, м а тер ија лне
резе рве,  ремонт, оп равк а и р еге нерациј а,  увоз,  с аобра ћа јни , тра н -
с портни и  з дравстве ни  ресурси  и  инфра ст рук тура Р епубли ке  Србије.

Пр инци пи на ко ји ма  с е з аснива лог ис тика Во јск е Србиј е  су :
и нтегралн ост , т ериторија лн ост, отво рен ост систем а, прила го дљ и -
вост,  неп рекиднос т,  по тпуно ст  и м обилн ос т, с циљ ем  обезбеђе ња
ефект ив не и  економич не  ло гис тичке п од р шке .

При ме ном  основних  п ринципа  тежи  се  у сп остављању  ф ун кцио -
на лн е  ло ги стичк е с труктуре  и њ еном  по ве зи вању и  ослањању  на од -
го варају ће  др жав не и прив ре дн е капа цитете,  чи ме  се,  пр ема реа лним
мог у ћн ос ти ма, н а  оптимал ан  н ачин о бе збеђ ује п од рш ка  В ојске  у  реа -
лизацији циљ ев а  и  задатака .

Логист ич ка ор га низ ација  изгра ђуј е се  на  фун кцион ал но м  пр -
инципу.  О рга ни  логи стик е чине ок осницу  ло гистич ке  орган изације,
а  о бухвата ју  к ом ан д не, упра вн е и из вршне орг ан е , кој и с е  уг рађују

105



у  ор ган из ациону с тр укту ру Во јс ке  по нивои ма  командо ва ња . Извр -
шни  орган и  су лог истичке је дин ице  од о де љењ а до б ата љона, ре -
монт ни за во ди,  Завод  за пр ев енти вну м ед ицинску  зашти ту  и
Цен тра лна ло гис тичка  баз а.

Л огистич ка  по дршка В ој ск е С рбије о б ухв ата  техничк у,  ин -
тендант с ку, сан ит етску, вете ри нарску,  с аобраћа јн у  и грађе ви нс ку
подрш ку,  којима се  оствару ју  функц иј е снабд евања,  од ржав ања,
тран сп орта, зд рав ст ва,  инфра структу ре и о пшт их  логистич ки х
делат нос ти.

Ваздухо пловни завод  „ Мома Ста нојлови ћ“  

Формирањем  Аероп ланске е скад ре 191 6.   го дине н а Крфу,
фор мирана ј е  и прв а срп ска А ер оплан ска радиониц а, кој а  је у сво -
јој  истор иј и в ише пу та мењал а базу  и име. Нако н  паузе  у раду  пос -
ле зав рш е тк а Дру го г све тс ког рата  1944. г од ине прва  Ае ро план ск а
р ади оница  пон ово п очиње с а радом. Ф ормир а с е  Вазду хоп ло вно -
техничк и р ем онтн и завод  „Јастреб“, ко ји  ремон ту је ваз  ду хоп ло ве
и   ваз     д ухо пловн у оп рему,  а 1952 . годи не  фо рмира се  Вазд ухо -
 пловнот ехн ич ки р емонт ни  завод  „М ома Станој ло вић“,  ко ји ремон -
т у је  в азду хопло вне мот оре. С пај ањ ем два завода формир ан је Ваз-
   духоп лов ни завод „Мома Станојловић“ .  Он под  тим именом  ус пеш -
но  послу је од  19 76 . све д о  1999. г од ине,  ка да му  ј е  инт ервенци  јом
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НАТО  п ословање у сп орено  и нанета  велика м ат ерија лна штета.  У
про те кл их  11 год ина  Завод ј е успео  да об нови већ и  део  свој их
капац ит ета и  на ста ви  са рад ом.  Д ан ас  ради  на обнављ ању  инфрастр ук -
туре, и нтеграци ји и мод ерн изациј и. Поред з а пот ре бе   ВС, За вод је
р адио и  ра ди  за ци ви лни сект ор и  стр ан е на ручио це.

Шир ок спе кта р  делатно с ти  којима  се бави  Ва зду хопловни
завод „Мома Ст ано јлови ћ“  об ухвата : ре монт,  п ро изводњу и услуге.
У свом  програ м у ремо нтује  надзвуч не летелице: МиГ -21 и  МиГ-2 9 ;
млазне авионе: суп ер гал еб, галеб и ор ао; т ра нсп ор тне а ви оне Ан-26,
Ан-2 ; кли пни а ви он  утва-75; лаке  хеликоптер е  газела и Ми-2;  транс -
пор тни хел икоптер  Ми-8.  

Завод је  оспосо бље н за с ве  врсте ре монта клипни х; тур бо -
елисних  и ту рбо-вра тил них по гон ских група;  ОТО и д изел  мотора;
средњи ре мон т ракетног система КУБ и Н ЕВА; ср ед њи ремонт
радарских система: ПРВ-16, П-12, П-15; ремон т раке та  В-В:  Р-3 Р,
Р-13М,   Р -6 0М/МК, Р 73Е ,  Р-2 7,  АГМ 65Б. 

По ред  ремонт а  ваздух оплова,  мо тора и прот ивваз духопл ов -
ни х  с редстав а, сле дећи се гмент р емо нта је  оправк а радио- нав ига -
ционе  оп ре ме, фот о- оп реме и л ет ач ке оп реме, која се д еф ек ти ра ,
ремонт ује и  исп ит ује у одељењи ма ко ја  су  за  то  сп еци јализова на.  Заво д
ре  мон тује и  сва остала  ва зд ухоп ловнотехни чка  и  те хн ичка  мате ри -
јална средства за Ва здухопловс тво  и  п ротив ваз ду хоп ловну о дбра -
ну ,  као што  су сред ства  за опсл уж ивање ва здух оп лова, противпо-
жар на средст ва,   цис те рне за г ори во , т ра нспортер и, елек тро центра -
ле  и еле ктр оагрег ат и,  е л ектропо кретачи, средств а  ра  кет не  технике,
з ема љска навигаци она  средст ва  ит д. 

Стр учњ ац и Завода  су , у сара дњи  са  ВТ И, Маш инс ки м факул -
тет о м,  И нститутом  за физ ику ,  Елек троте хн ички м факул тет ом  и  преду -
зе  ћ им а из о бласти ваз ду хо пл ов не ин ду стрије, п роје ктовал и  и  из  ра ди ли
уређ ај  за  прилаго ђа вање пилота на пр ос тор ну дезо ријен та ци ју ,
центр иф угу с уб рз ањ ем  од 1  g до ма кс им ал них 35  g , бар ок омору, за
и сп ит ивање  пумпи –  р егулато ра  протока  г ор ив а, сто лове за и сп -
итива ње  турбо -аг регата,  с то ло ве  за и спи ти вањ е елиса. 

У Завод у постоји  могу ћност м од ификациј е  вазду хоп ло ва  и уг -
радњ е опре ме  за ел ек тр он ск о оме тањ е;  оп ремање  ва зду хоплова з а
фот о-сним ања;  модифик ац ију в аз дух оплова у  с аните тс ке,  т ран спор -
тн е,  десантн е и бо рб ене в ар ија нте ; опрем ањ е хелико пт ера з а  сле -
тање  на во ду ; изра ду  х ел икоп терски х ведар а  з а гаш ење  пожара . 
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За вод  из вод и с пециј ал ис тичке  обуке и  дообуке  к ад ро ва у
вазд ухопло вно те хнич ка за ни мања ; врши  т рансфе р те хнологи је  у  об -
ласти  в аз духоп ловн е индустриј е,  из раду к ом пл ет них прој ек ата и ф ор -
мирање  рем онтних  ил и про из водних к ап ац итета,  опре ма ње  об је кат а
к ом пл етном ин фра ст руктуро м, уређајима  и  п остројењ има уз ин -
стал ир ање и атести ра ње опреме.  

ТРЗ  Кр аг ује вац ос но в ан  је 21. окт обра  19 50 . године  ка о главн а
арт иљ е ри јска радионица за о пр ав ку мун ици је под  на зи вом В ој на
ра ди он иц а  бр. 51 5. ТРЗ Крагује вац  наст ав ља  тр адициј у  пог он а
Лаборато ри јум кој и  је  био у саст ав у Тополи внице.  Т опо ливница  је  о с -
нована у Бео гра ду 18 48.  годин е,  а  пот ом из мештена  у  Крагуј евац,  да
би касни је  постал а В ојнот ехнички  завод,  највећа  војна фа бр ик а на
Балкану  (униште на токо м Дру го г светског  р ата ).  У го д инама пос ле  Дру -
гог светског рата  о бнавља  се  Во јно техни чки  завод у  Крагујев цу , а
већ  1944.  године  и  пироте хни чка делатно ст . Завод је  по но во
оштећен  то ко м борбен их  дејста ва  1999. годи не .

ТРЗ Крагуј евац је  пр ој ектов ан  и  изграђе н н ам енск и з а одр -
жав ање  свих врс та и кал иба ра муниције и м ин ско- експлоз ив них
средстава – убојн их  средс та ва  (УбС)  и з  над лежнос ти Копн ене војске
(Ко В) : стрељ ачке му ниције ,  ми нобацачки х  мин а и ми на за  ру чн е б а -
цаче,  р уч них б омб и, муници је  за  бе ст рзај на ор уђ а,  а ртиљери јск е му  ни -
ци је  земаљс ке  и  пр оти вваздухопл овн е а рти љерије,  тенков ске  му ници је ,
проти вп еш адијс ких  и пр от ивтенков ских мин а, трот илск их метака и
муни ције пом оћ не  намене (опитне, школске, вежбовне и сл. ). Стандард
к ва литета JUS IS O  90 01 :2001  и SNO 9 010 :20 05 уве ло  ј е 2005.
године ,  ка о  и серт иф ик ов ан   систем мен аџ мент а квали тет ом (QМС)
ак редит ован о сер тифика ционо телo  Ми нистар ства о дб ране.  

Технички  ремон тни  завод Ч ача к је у ст ан ова Вој ск е С рбије
чија је  осн овна д ел атност  т ехничко  од рж авање и  г ен ер ал ни ре монт
ср едста ва  борбене  те хнике, у кљ учујући и о дговар ај ућ е прип ад ај уће
сис тем е, агре га те  и  уређа је .  На  основу  р аз ви јене те хн ологије ре -
монта,  распол ож ивих к апацитета и  в ишегодишње г  ис куства  у овој
обл асти т ех нике, За вод  је ос по со бљ ен за из во ђење у сп еш ног ре -
монта  бо рбених с ре дст ава: гу с ен ич ара и то чка ша, а ртиљер ијс ког,
рак ет н ог  и пе шадијског  на оружања,  ср едстава в езе , оптич ких и
опт ое лектрон ских с ре дс тава,  е не рг етски х сред ст ав а и ракетне
технике . Своје  раз вијен е к апаците те  Завод  ан га жу је и у пружању
усл уга за  по тр еб е цив илн ог сект ор а. 

З ахваљу ју ћи  у сп ешно р азви јеној т ехн ол ог ији рем он та ,  располо -
жи вим капаци тетима,  кадровс ком  потен ци ја лу и ви шегодиш ње м иску -
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ств у, усп еш но оба вљ а:  техн ичко од рж ава ње и рем онт  мотор а,  м о т ор них
воз ил а,  пољоп рив редне,  гр ађевин ске  и руд ар ске ме хан и зациј е,  прои з -
водњу  ре зервних  де лова, м аши нску об рад у, ма ши нску о бр ад у  де лова
мо тора,  термичку и х емијск о-термичку  обраду,   ре ге нераци ју  делова, ре -
мо нт и о пра вку лично г и спо рт ск ог  н ао ружа ња, хеми јск у и галв анску  за -
штиту, опр авку и  вериф икацију ме рн их ср ед става.  

Развој  За вода је с та лни пр оц ес  којем с е пр идаје по се бна  п ажња.
У  са дашњим  у словима  т ехнолошке и ка др овске  о спо собљен ост и, по -
слови р азв оја усме рен и су н а: осв ај ање ге не ра лн ог  ремонт а н о в их
т е    х  нички х с редстава  В ојске  Ср биј е, мо диф икације  и  модер ни за -
ције  средста ва ,  освај ањ е произ водње р езервни х де лова, о с ва јање
нових пр оизво да Завода  (в ој на опр ема  и наста вна  сред ст ва), к ао и обу -
к у  ка дра  за одрж ав ање техничких с ре дстава орг а н и з ов ањем спе -
ција ли стичких к ур сева. 

6. 2. ОПРЕМА ЊЕ И МОД ЕРНИЗА Ц ИЈ А  ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Оп ре мање на оружањем  и  војно м опремо м р еализуј е с е кроз
истра жив ањ е,  р азвој  и  на бавку н ових  ср едстава  и  систе ма,  као и
мо де рнизаци ју  пост о је ћи х перспек тивних б орбених  си сте ма. У пр о -
цесу оп ре ма њ а на ор ужа њем и во јн ом  опрем ом  п ре васхо дн о с е ко -
рис те научнои страживач ки  и  произв одн и  кап ацитети  Реп ублике
Срб иј е,  у складу с а т ехнолош ким  могућнос тима и  економском  оправ да -
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нош ћу. При  на ба вци средст ава из у во за  предн ост  се  даје зајед -
ничким  пр ојектим а са стр ан им  п артнерим а,  пр венств ено  оним к ој и
ук ључују  тр анс фер т ех нологи ја  и  упошљавањ е прив р ед ни х капа -
цитета у  Републиц и Србији.

Одр еђе ни  су број ни  прио ри те ти  у  о во ј  области  од  к оји х су нај -
значајниј и:  оп ре мање  телеком уникаци оном и инф ор матичк ом опре -
мом  за  инте гр ис ан и  систе м в еза, раз вој  и опрем ањ е Центр а за
контр ол у  суверените та  ва здушног  простора;  о према ње  осма -
трачким радар им а 3D и ра чу нарск ом  м режом  за  обрад у податак а
ра дарских  станица  и  опрем ањ е  јед иница Ко пн ене вој с ке  по модел у
М21, з а тим опрем ање  вишен аменс ким бор бен им  авион им а и  школ ским
ав ионом  за  почетн у о буку ла ста ,  сав ре мени м изв иђа чким средстви -
ма , ракетни м систе мо м прот ив ва здухоп ло вн е одбра н е сред  ње г  до ме -
та, окл оп ни м  бо рбеним  в озилима  т очкаши ма,  опремањ е  тре наже -
рима  и симул а то рима слож ених  борбен их  си сте  м а, опр ема ње
тра нс пор тним а ви он има и тр анс портн им  хе ликопт ер им а, набавк а
беспи ло тн их летели ца за пот ре бе  и з виђ ачких ј ед ин иц а и оп рем ањ е
је диница   за  у чешће у  мултина циона л ним  о перацијам а.

М оде рниза циј ом наоруж ања и во ј не  о преме обух ва ћени с у
пе р спек ти вни  системи  и  с редства.  Р еал изује  се  у  д ом аћим на у чн ои с -
траживач ким ус тан ов ам а  и произв одн им  к ап ацитет им а.

Прио ри тети у  о бласти  мо дер низаци је  с у м одерниза ција тен -
ко в а,  б орбен их  во зи ла и сам о ходних  ар ти ље ри јских  о руђа, мо дер -
низац ија  хеликоптер а и  а ви он а, моде рнизациј а радар а и  ракетних
сист ема П ВО  и мод ер низациј а б родск их  оруж них  сист е ма. 

6.3 . ВО ЈНА ИНФРАС ТРУКТ УРА

И нфраст ру ктур а одбра не  обухвата  компл ек се и обј ек те које  ко -
ристе  Министар ство одбр ан е и Војс ка  Србије, ст ам бе не  објекте  и
друге  објекте од  з на ча ја за о дбрану.  У  к вантит ати вном смис лу , одно -
сно  по р ас полож иво м оби му  и повр ши ни  прос тор а и о бј еката, ин -
фр аст руктура  систем а  одбран е  премашује  по тр ебе  Минист арства
одбране и Војск е Срб ије . Међ ут им, у квалита ти вн ом  смислу,  када  је
реч о  с тању  инфрас тру ктуре, о но не  за довоља ва тр ену тн е потр ебе
Ми ниста рст ва од бр ане и  Во јске Србиј е. Ради побољш ањ а стања в ојне
ин фра струк ту ре, и зр ађен је  „Мас тер пла н“ отуђењ а,  а Вла да  Ре -
публик е Србиј е до нела ј е закључке  у  вези са  отуђењем  о др е ђени х  вој -
них комп лек са.
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Ј едан од  пр обл ема са  ко јим се  суочава  Мин истарс тво од бране
је ст е с кладиштење  и чување убојни х  средстава,  њихов в иша к и
зана вљање.  Та сре дс тва се ,  за  разлик у од ост алих средстав а и  вој -
не о пре ме , м орају  одржавати и  к ада су в иш ак, јер пр едстављ ају
пот ен цијал ну  оп асност. Скла дишта  у  к ојима се  у бојна  сред ств а
чувају и зг рађ ена  су пр е в иш е деце ни ја , а њихо ве з оне си гурн ости
и п иротех нич ке безбе дн ости наруш ене су  на кнадн ом  изградњ ом
околни х  ц ивилни х  об јеката.

У о бл асти ин фр ас тр ук туре,  у  на редном  пери оду  планир ају се
акти вности пр ил агођа ва ња пост оје ћи х пер спе ктивн их  војних  комплек -
са и о бј ек ата с ад ашњим  по тре бама  си ст ем а  о дбране ,  након  т рајн ог
реша вањ а питања  разме шт аја организац ионих  цели на  М ини    ста р ств а
одбр ане  и Војск е  Ср бије . За т у  сврху бић е из рађ ени не оп хо дни
просторн и и урбан ист ич ки пла нови  за перспе кт ивн е гар ни з он е,  с а
ослонц ем  на  пост ој ећ е компл ек се ,  уз мак сим алну ра ци онализациј у
ра зм еш таја ј един ица  и анг ажо вања про стора . Планир а  се тран с -
форми сање пе рсп ективни х  кас арн и у во јне ба зе  и размеш тај М ини -
с тарства  од бране и Гене ралшта ба  Во јске С рбије н а  једну лок ац иј у.
У начелу,  све пл ан ске актив но ст и биће  усмере не н а дислок аци ју
из  град  ских  цел ин а, укру пњавањ е војних ком плекса  и кон це нт ри -
сање  с вих  а ктивности в ој не обук е  на  што мањ ем  броју ло  к аци ја.  Ус -
пос та ви ће се и  е фикасна проце ду ра за р едовно  и  ин ве стицио но
од ржавањ е  об јека та, к ао  и  уређење  об ла сти фи на нси рања  гр ађе -
винс ко -урбани стичке  д ел атности. 
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Г ру писање м једини ца , односно  смањењ ем  броја  га рнизо на  и
гарн из оних м еста , смањују  с е  укупни  трош кови сис тем а  од бр ане.
Так ођ е, из гра дњ ом, адаптациј ом, догр адњом и модер низ ац ијом  об -
јека та побо љша ли би се  услов и  за живот и рад п рипадни ка Ми -
ниста рс тв а о дбране и  Во јске Србије, к ао и  з а сме шт ај п окретних
мат ер ијалн их  сре дстава. 

6.4. О ДБ РАМБЕ НА ИНДУ СТ РИ ЈА  

Одбрам бен а инду стр ија у  фун кц ији раз воја нов их  техно ло -
гија  под  к онтроло м с истема  бе збедн ости прат и и  подстиче  н ове  техн -
о ло ги је у цив илном с ектору које  су з на чајне  за  пр оизводњу  на о ружања
и во јн е опр ем е, и  има  ре спе ктива н  потен цијал и   ви тално ст.

Од бр ам бену ин ду ст ри ју Репу блике С р би је  чине пр едузећа која
п ро изво де и фин ализују  с ре дства  на оружања  и  војне  оп ре ме, коо пе -
ра нт ск о-услу жн а преду зећа, на учне  у стано ве , ин ститу ти и лабо ра то -
ри је .  Садашњи  к ом плекс одбрамбене инд ус три је чини  11 сп ецијали -
зов ан их пр ед узећ а, са   око  11.000 запо с ле них.  Поред  т ог а, од бр ам бен а
инд ус тр иј а обухват а  и 2 7 пре д уз ећ а која п о се дују појед иначне ка па -
цитете  за  п роизводњу н аоружа ња  и  во јне опр еме, ко ја  као д оп ун ски
капаци тет  из об ла сти  металур гије , пре ра де ме тала,  ма шино градњ е,
хемиј ске инд ус тр ије,  тек стилне ин ду стр ије и   ин дус трије к оже и о буће
уп отпу њава  ре су рс е за про и зв одњ у наору ж ањ а и војн е опрем е. 

Потреб ни капац ите ти  за про из водњу  наоруж ањ а и во јн е  оп -
реме, у ск ла ду с а потре бам а опремања   Во јске  Србије,  д ефини сани
су  у  Ми ни старс тв у одбр ане , а предузећа  нису усмере на сам о  на
задово љавање д ома ћи х пот реба в ећ  и на  из воз на св етс ко  тржиште.
Стал на  те нденц иј а р аста и зв оза резу лта т је з ај ед н ичк ог ефек та  об -
нав љања поли ти чких од носа с а зе мљ ама т ра дици оналним  ку пцима ,
али и  с премнос ти  с рпске о дб рамбене  инд ус трије  д а по нуди висок
ква лит ет  произв ода . При суство  одб рамбен е индустриј е  на  свет -
ском тр жишту подсти че да љи  привр едни р аз вој, а  у  интеграц ији  са
св е то м кро з разне  вид ов е војне, н аучно-те хн ич ке и ек оно мс ке са -
рад ње  веће  су м ог ућнос ти  за  пласм ан  произ вода. 

Посто ј ећ у групац иј у  „О дбрамбе на  индуст ри ја  Србије“ ч ини
ше ст п ре дузећ а  са д ефиниса ним стату сом  произво дње  у  о бласти
о дб рам бене и нд устр ије и ч ија  је прогр амс ка  оријен та ци ја у надлеж -
н ос ти Министарства од б ра не са т ен ден цијом  проширења   ов е гру -
пациј а за још три  пр едузећа.
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Прои зв одн и прог ра м п редузећа  ХК  „Крушик “ а.д. з аснива  се  на:
про изв одњи ин иц ија лних, к ласичних  уб ојних и  нов их ра ке тних
средс та ва, п ро извод њи  у бо јних сре дст ава за  ц и вилно  тр жиште и
у сл уга ма обр ад е  материј ал а.  У наре дн ом  п ериод у планира  с е  произ -
вод ња хек соген а  и ок тогена  у  ко личина ма  које ћ е  под мирити п от -
ребе вој не  и ндустрије .  За вршет ком  ф абрике  ин ици јалних с ре дс тава
о бе збедиће  се проши рењ е  по стоје ће г  произво дн ог  асорти мана
увођ е ње м димн е и осв ет ља вајуће м уни ције.

Произв од ни пр огр ам
предузећа  „ Мил ан Благоје -
вић – Н аме н с ка “  а.д. Л уч ани
за сни ва се  на  произ вод њи
св их  типова  нитроце лулоз е,
бар ута, ба ру тни х пуњења ,
нит рогл иц е рина и  ј аких
смеш а.  По ред б аз не  произв -
одњ е, у н ар едном п ер иод у
план ира се пр о из водња  мо -
дуларних барутн их пуњ ења .

Производни  п рог рам предузе ћа  „ Прва ис кра “ а.д.  Барич за -
сн ива се  н а п роизвод њи: ТНТ,  октоген а,  хексто ла ,  АНФО  ек спло -
зива ,  ан тифри за  и  м етил ест ер а.  У  н аредном  пе риоду  пла ни ра се
по већање кап ац итете за дел аб орацију и  прераду  експлози ва  на
бази  R DX –хексо ген и  HM X–октоген из  разни х убојних  с ред става.

П ред узеће  „Прв и парт из ан “ а .д. Уж ице б ави  се произ во дњом
ст ре ља чке, в еж бовне, а рт иљеријске потк алиб арне и „е ко лош ке“ му -
ниц ије, ма ши на и уређ аја , као  и  с тандар дн ом и спец ијално м  ма -
шинском обрадом. У наредном пери оду  план ир а  се разв ој  м униције
5 ,7х28 mm, 1 2,7 mm,  к ао  и трас ер не муниц ије . 

К ом панија „ Сло бода“ а. д.  Ч ача к прои зв од и: авио нску,  п ротив -
ав ионску, т енковск у и артиље риј ску м ун ицију, ру чне  б ац аче ра ке т а
и уб ој на  средс тв а за ц ив ил но тржи шт е.  У  насту пај ућ ем пери од у Ком -
пани ја  п ла нира  проширење  и  оптимиза ци ју пос тојећих  п рои зводних
ка  паците та как о  би  крен ул а у освај а ње  нових  пр оизводн их про -
грама  пр ем а захте ви ма  тржишт а.

Предузећ е „ЗА СТ АВА ОРУЖЈЕ“ а.д. Крагу је вац пр ои зводи
аутом атско  оружје  кал иб ра 5,5 6  и 7,6 2  mm, бацаче граната, с нај -
перске п ушке, м ит раљезе ,  то пове  кал ибра 2 0 и  30 mm. За  потре бе
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цивил но г  сектора  про из во ди пиш то љ е, лов ач ке и спор тс ке  пушк е  и
карабин е.  У насту па јућем п ериоду  п л а ни ра  се проши рењ е фами -
лије ау томатск их  пу шака, ра зво ј полу ау томатс ке  снајпе рске  пу шке,
те шк ог  митраљеза и подцевн их  бацача  г ра ната у НАТ О калиб ру .

Ју гои мпорт–СД ПР  Ј .П. је др жа вно п р ед уз еће са  успешно м
вишедец ени јском  тр ад иц ијом у п ро мету на ор уж ања,  во јне опрем е и
трансфе ра  техн ологије.  И сторијат  ко мп аније  почиње  18 . јуна  1 94 9.
годин е  ка да  је Ре ше ње м пред се дн ика Владе ос нов ано пр едузеће за
ме ђународ ну  тр го ви ну  „Југоим пор т“ са  п римарн им ци ље м ув оз
делова и реп ро матери ја ла  за потр еб е домаће во јне инд ус трије.  Од
195 3.  г одине  „ Ју го им по рт“ по чи ње да с е бав и  и и звозо м.  Након
неко лико реорга ни зациј а,  о длуком Владе Репу бли ке Србије  од 8. ју -
на  2006.  го дин е Југо имп орт–СДП Р Ј .П. посл уј е као  ја вно пре дуз еће у
апсолу тно м државном в ла сништ ву .  Решењем министра  одбране о д
1 1. децембра  20 07. г оди не  Југоим по рт– СДПР  Ј .П .  добио је доз вол у и
за об ављањ е д елатнос ти  п роизводње наоружања  и  војне о пр ем е. 

Ос новна де ла тност   Ју го импорт–С ДПР Ј.П  су послови  с пољ -
нотрго винс ког пр ом ета  наору жања  и војне  опреме, гд е продаја на
ино ст ра ним тржи штима учес тв уј е  са  ви ше  од 95  од сто. 
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7. ИС ТРАЖИВАЊ Е  И РА ЗВОЈ

На учноист раж ивачк а д елатн ос т,  као ј ед на од  ве ом а  важних
функ ција  у систему  одбран е  Републик е  Србије је  о рганизо ван  и
системс ки  ра д вој них  на учних уст ан ова  и вис оких во јн их школа н а
подст ицању с истемат ског ст ва ра лачког  рада ус ме ре но г на ст иц ање
но ви х знања,  идеја,  ин овациј а,  развој тех но ло гија и њ их ов у пр имену
у о бл ас ти одб ра не .  Зај ед но  са об раз овањем у  високош кол ским ус -
танов ам а, научн оис тражива чк а дел атно ст  треба  да постане  главни
ч ин ил а ц и  по кре тач р азв ој а одбрам бе них  снага.  

Ос новни ци љ науч но истра живачк е  де латнос ти  у  Министа рс тву
од бране и Војсц и Србиј е ј ес те подизање  е фи ка сности  р азвој а Војск е у
св им њени м сегм ен тима,  што подразу мева при мену н ов их  технол о -
гиј а с циљ ем  ја чања Вој ск е, у скл ад у  са њен им мисија ма  и  задац и -
ма у  са    време ним усл овима, укључу ју ћи  р азвој  и  п р оизв од њу наору-
ж ања и војн е опр ем е, као  и  усав рш ав а ње н ау чно истра жив ач ког ка -
дра.  Основ ни   циљев и раз во ја  научн ои страж и вачке де  ла тн ос ти у буду -
ћем пер иоду ј есу  пове ћањ е ути ца ја  науке  и  техноло ги је  на укуп ан
ра зв ој си ст ем а о дбран е Ре пу блике  Ср бије и р азвијање и у на пређив а -
 њ е ме ђунар одне одбр ам бе н е са ра дње . 

Кр аје м 2008. г од ине  формира н ј е Савет за н аучноис тр аж ива чку
д елатн ос т у Мин ист арств у одбр ан е као  ст ручно и  са ве т одав но  те ла
ми нис тр а одбране  које р азм атра пит ања из н ау чноис тражи вачке д е-
л атности у  об ласти о дб ра не. Б ројн а су пи тања ко је  Саве т  разматр а.
Он до носи и  о др еђ ене з ак љу чке у  вид у  предлог а  министр у  о дбране ра -
д и преду зимања  одређен их  акти вн ости. Тако ђе, проуч ава и ра зм ат ра
стање  и д аје пр едл ог е  одлука и з  об ласти ос нов них, примењених  и  раз -
во јних и стр аж ив ања од  и нт ер ес а за  од бр ану,  ка о  и  за  ор ган изаци -
ју,  ф и   нансира ње  и ре ал изацију  сад рж аја н ау чноист ра живачке делат-
     ности.  Ч ланови Са вет а су  и стакнути  на учни рад ниц и и п ризнати  стру -
чњац и у  обла стима науке о д  значај а за одб рану к ак о из  систем а  од -
бране  т ак о и из с тр уктура дру шт ва  (С АНУ, М ини ст ар ство  на уке  и
тех но ло шког раз во ја Р С, Кон фе рен ци је  уни ве рз ит е та Р еп убл ике
Срби  ј е  итд.). 

У  окви ру праћ ења  кључн их  н аучноистра живачк их пр ојека та , у
Министарству од бра не  формир а но  ј е  Стално  радно т ел о  Савета за
Н ИД у МО  о р ецензи ји  и реализац ији к ључних  п ројека та од з нач аја
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за од бр ан у. Зада так ово г  те ла јесте  да вање оце не  и мишље ња  о
предлози ма кљу чни х пројекат а од зна чај а  за одбр ану, при пре ма ње
струч них миш ље ња  и стручн их  образло жењ а у вези  с а  ре цензијом  кљу -
ч ни х  п ро је ката од зн ач ај а за одб ра ну и а на лиз ирање и  п раћ ење
реал из ације  ти х про је ка т а.

У св аја њем д оку ме нта Стра те гијс ке смер ниц е развој а науч но -
истраж ив ачке делатно ст и у Ми ни ст ар ству одб ра не и Во јс ци  Србиј е
сре д ином 20 09.  годи не , д ефини са на су по ла зна ст ан овишта  Ми ни -
ст ар ства одбр ан е  Р еп ублик е  Ср б ије  о  про цесу  про ме на у орг ан иза -
цији и ф унк ционисањ у науч но истражив ачк е дел ат но с ти у М и нистар-
   ст ву  о дб ране и  Во јсци  Србије . 

Окосницу  научн ои страж ивачк их  капац итета  у Минис тарств у
од бране и  Во јс ци  Ср бије чи не  в исоке в ој не школ е  (Војна  ак адемија
и В ој ном едицин ска  а ка демија) ,  нау чне  уста нов е (Инстит ут  за стра -
тегијс ка истраж ива ња , В ојноте хни чки и нс ти тут и Т ех ни ч ки о питни
цен тар) и ис траживачко -р аз војне  ј ед ин ице (Вој но ге о граф ски ин сти -
тут и Цен тар за при ме ње ну ма те ма ти ку и елек тро ни ку). 

Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња (ИСИ) је на уч но и стра -
жи вач ка уста но ва Ми ни стар ства од бра не ко ја се ба ви ис тра жи ва -
њи ма у обла сти без бед но сти, од бра не и вој не исто ри је. 

ИСИ је на стао спа ја њем Вој но и сто риј ског ин сти ту та, ко ји је
осно ван осам де се тих го ди на про шлог ве ка, и Ин сти ту та рат не веш -
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ти не, ко ји је да ле ке 1876. го ди не основао Јо ван Дра га ше вић. Фор ми -
ра њем ИСИ, 1. ок то бра 2006. го ди не, об је ди њен је на уч но стра жи -
вач ки рад Ин сти ту та рат не ве шти не и Вој но и сто риј ског ин  сти ту та.
Ин сти тут има бо га ту из да вач ку де лат ност са ду гом тра ди ци јом, а рас -
по ла же и рет ком и бо га том би бли о те ком исто риј ских књи га од ко јих
су оне из 19. ве ка ра ри те ти на овим про сто ри ма. 

Нај ва жни ји за да ци Ин сти ту та за стра те гиј ска ис тра жи ва ња
су: из ра да стра те гиј ских ана ли за и про це на сте пе на угро же но сти,
иза зо ва, ри зи ка и прет њи по без бед ност зе мље; ана ли за про це са и
чи ни ла ца у ме ђу на род ним од но си ма од ко јих за ви си без бед ност и
ме ђу на род ни по ло жај Ре пу бли ке Ср би је; ис тра жи ва ње ис ку ста ва
из по сто је ћих кри зних жа ри шта у зе мљи и све ту зна чај них за без -
бед ност Ре пу бли ке Ср би је; ис тра жи ва ње на чи на при кљу че ња и ан -
га жо     ва ња Ре пу бли ке Ср би је у ме ђу на род ним без бед но сним ор   га-
         ни   за ци ја ма; раз ви ја ње и уна пре ђи ва ње ме то до ло ги је ис тра жи ва ња
си сте ма од бра не Ре пу бли ке Ср би је; ис тра жи ва ње вој не исто ри је
19. и 20. ве ка; уче шће и са рад ња у на уч но и стра жи вач ким про јек ти -
ма чи ји су но си о ци дру ге ин сти ту ци је у зе мљи и ино стран ству, а од -
но се се на област без бед но сти, од бра не, без бед но сне ин те гра ци је и
вој ну исто ри ју; при пре ма и ре а ли за ци ја на уч них и струч них ску по ва,
кон фе рен ци ја, се ми на ра и кур се ва из обла сти без бед но сти, од бра -
не и вој не исто ри је; уче шће у ре а ли за ци ји на став ног про це са у Вој ној
ака де ми ји и пу бли ко ва ње књи га и ча со пи са из обла сти без бед но сти,
од бра не и вој не исто ри је.

Вој но тех нич ки ин сти тут (ВТИ) је пр ва и нај ве ћа вој на на уч но -
истра жи вач ка уста но ва у Ср би ји са ше зде се то го ди шњом тра ди ци јом
ко ја се ба ви ис тра жи ва њи ма и раз во јем но вих и мо дер ни за ци јом по -
сто је ћих сред ста ва на о ру жа ња и вој не опре ме (НВО) за све ви до ве
Вој ске Ср би је. ВТИ је раз вио и увео у Вој ску Ср би је око 1.300 сред -
ста ва НВО. Осно ван је 3. но вем бра 1948. го ди не, а ста тус на уч но и -
стра жи вач ке уста но ве сте као је 1976. го ди не.

Вој но тех нич ки ин сти тут оба вља по сло ве ко ји се од но се на:
ис тра жи ва ње и раз вој но вих и мо дер ни за ци ју по сто је ћих сред ста -
ва на о ру жа ња и вој не опре ме; оства ри ва ње на уч не и струч не де лат -
но сти; уса вр ша ва ње на уч ног ка дра; из ра ду тех нич ке до ку мен та ци је
сред ста ва НВО ко ја су на ко ри шће њу у си сте му од бра не; екс пер ти -
зе па те на та од ин те ре са за од бра ну; пру жа ње услу га ко ри сни ци ма
у обла сти на уч но-тех нич ке ис тра жи вач ке де лат но сти у зе мљи и
ино стран ству; ор га ни зо ва ње и одр жа ва ње на уч них и струч них ску -
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по ва из обла сти тех нич ких на у ка; уче ство ва ње и из во ђе ње на ста ве
на по сле ди плом ским сту ди ја ма и дру гим об ли ци ма уса вр ша ва ња.

У Вој но тех нич ком ин сти ту ту за по сле на су 23 док то ра на у ка и
68 ма ги ста ра и спе ци ја ли ста у тех нич ким де лат но сти ма зна чај ним
за раз вој сред ста ва НВО. У Ин сти ту ту ра ди 15 ис тра жи ва ча с на уч -
ним зва њем, а ви ше ис тра жи ва ча ан га жо ва но је на фа кул те ти ма и
ви со ким вој ним шко ла ма у зе мљи. Ин сти тут има успе шну са рад њу
с тех нич ким фа кул те ти ма и уче ству је у из во ђе њу док тор ских и ма -
ги стар ских сту ди ја.

Укуп на на уч но и стра жи вач ка де лат ност ВТИ-а об у хва та ве ли -
ки број при ме ње них ис тра жи ва ња у свим тех нич ким обла сти ма. Ин -
сти тут по се ду је 28 спе ци ја ли зо ва них ла бо ра то ри ја.

При ре а ли за ци ји на ве де них де лат но сти Ин сти тут у пот пу но -
сти при ме њу је си стем ме наџ мен та ква ли те том пре ма зах те ви ма
стан дар да SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17025.

Тех нич ки опит ни цен тар (ТОЦ) је вој на на уч но и стра жи вач ка
уста но ва ко ја под тим на зи вом по сто ји од 1. ав гу ста 2006. го ди не.
Овла шћен је за спро во ђе ње за вр шних, ве ри фи ка ци о них и хо мо ло -
га ци о них ис пи ти ва ња сред ста ва на о ру жа ња и вој не опре ме и ме -
тро ло шко обез бе ђе ње си сте ма од бра не. У скло пу ре фор ме си сте ма
од бра не, Тех нич ки опит ни цен тар фор ми ран је об је ди ња ва њем три
цен тра – Тех нич ког опит ног цен тра КоВ, Ва зду хо плов ног опит ног
цен тра и Мор на рич ког опит ног цен тра. Ова три цен тра ко ја су
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ушла у са став ТОЦ-а на ста ла су у раз ли чи тим пе ри о ди ма раз во ја
Вој ске. Ва зду хо плов ни опит ни цен тар на ста вља тра ди ци ју Ва зду хо -
плов не опит не гру пе фор ми ра не 14. де цем бра 1933. го ди не, а уста -
но ва је зва нич но осно ва на 1949. го ди не. Иако се по че ци Тех нич ког
опит ног цен тра ве зу ју за 1973. го ди ну, нај ва жни ја ла бо ра то ри ја –
Цен тар за ис пи ти ва ње НВО у Ни кин ци ма – осно ва на је 1951. го ди -
не као Цен трал ни по ли гон Ге не рал не ди рек ци је ин ду стри је му ни -
ци је. Мор на рич ки опит ни цен тар уста но вљен је 1980. го ди не у
Спли ту, 1991. го ди не пре се љен је у Ти ват, а рас па дом др жав не за -
јед ни це у Бе о град. 

Основ на на ме на Тех нич ког опит ног цен тра је сте ис пи ти ва ње
ква ли те та сред ста ва НВО у свим фа за ма раз во ја – од про јек то ва ња
до се риј ске про из вод ње, а ка сни је и у усло ви ма екс пло а та ци је, од -
но сно про ду же ња ве ка упо тре бе. 

Тех нич ки опит ни цен тар ба ви се на уч но и стра жи вач ким ра дом
у обла сти раз во ја и из ра де ме то да ис пи ти ва ња и ета ло ни ра ња, во -
ја опре ме за ис пи ти ва ње и ета ло ни ра ње и из ра де стан дар да и дру -
гих до ку ме на та за по тре бе ис пи ти ва ња и оце њи ва ња ква ли те та

Овај цен тар је пр ва уста но ва у си сте му од бра не ко ја је ус по -
ста ви ла и сер ти фи ко ва ла си стем ме наџ мен та ква ли те том пре ма зах -
те ви ма стан дар да SRPS ISO 9001.

Тех нич ки опит ни цен тар рас по ла же са 25 ла бо ра то ри ја и 2
опит на по ли го на са око 2000 мер них сред ста ва, ви ше од 6.000 ела -
бо ра та и из ве шта ја о из вр ше ним ис пи ти ва њи ма, уче ству је у из ра -
ди ви  ше од 700 стан дар да од бра не, ви ше од 350 раз ви је них ме то да
ис пи ти ва ња и ви ше од 20.000 из да тих сер ти фи ка та о из вр ше ном
ета ло ни ра њу.

Вој но ге о граф ски ин сти тут (ВГИ) је уста но ва Вој ске Ср би је и
нај ви ши струч ни и из вр шни ор ган Ге о дет ске слу жбе на ме њен за
при ку пља ње, из ра ду, ажу ри ра ње, стан дар ди за ци ју, ана ли зу, дис -
три бу ци ју и скла ди ште ње по да та ка о про сто ру у ана лог ном и ди ги -
тал ном об ли ку за по тре бе Вој ске Ср би је, си сте ма од бра не и др   жав них
ор га на. У окви ру сво јих ми си ја и за да та ка, Ин сти тут се ба ви ис тра -
жи вач ко-раз вој ним и про дук ци о ним ра дом у обла сти ма ге о де зи је,
фо то гра ме три је, кар то гра фи је, ге о граф ских ин фор ма ци о них си сте -
ма, кар то граф ске ре про дук ци је, ме тро ло ги је и дру гих ге о ди сци пли -
на с ци љем из ра де ге о то по граф ских ма те ри ја ла. 

Вој но ге о граф ски ин сти тут фор ми ран је 1876. го ди не као Ге о -
граф ско оде ље ње Глав ног ђе не рал шта ба Срп ске вој ске. На зив Ге о -
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граф ски ин сти тут до био је 1920. го ди не, а 1923. го ди не до би ја на -
зив Вој но ге о граф ски ин сти тут, ко ји и да нас но си. Од фор ми ра ња
1876. го ди не до да нас ВГИ је у са ста ву Вој ске, осим у пе ри о ди ма од
1920. до 1941. и од 2005. до 2010. го ди не, ка да је био под Ми ни -
стар ством од бра не. 

У свом ви ше де це ниј ском по сто ја њу Вој но ге о граф ски ин сти -
тут је ре а ли зо вао нај о бим ни је на ци о нал не ра до ве у обла сти ос -
нов них ге о дет ских ра до ва, три ан гу ла ци је, ни вел ма на, ге о фи зич   ког,
гра ви ме триј ског пре ме ра, као и кар то граф ског пре ме ра и кар ти ра ња
про сто ра бив ше Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Ср би је у стан   дар д ном раз -
мер ном ни зу од 1:25 000 до 1:1500 000 и из ра дио ве ли ки број спе -
ци јал них и те мат ских ка ра та (ана лог ну ба зу ге о про стор них по   да та ка).

Ин сти тут уво ди са вре ме ну ин фор ма тич ку тех но ло ги ју, раз ви -
ја цен трал ну ге о то по граф ску ба зу по да та ка у раз ме ри 1:25 000 као
осно ву за раз вој ГИС Вој ске Ср би је и са вре ме ну кар то граф ску про -
дук ци ју раз мер ног ни за то по граф ских ка ра та за про стор Ре пу бли -
ке Ср би је и пар ти ци пи ра са над ле жним др жав ним ор га ни ма у
обла сти ре а ли за ци је нај ва жни јих ге о дет ских и ге о фи зич ких ра до ва.

Цен тар за при ме ње ну ма те ма ти ку и елек тро ни ку (ЦПМЕ) је
је дин стве на, спе ци ја ли зо ва на ис тра жи вач ко-раз вој на уста но ва у
обла сти крип то за шти те за по тре бе Ми ни стар ства од бра не и Вој ске
Ср би је и оста лих функ ци о нал них си сте ма крип то за шти те у Ре пу -
бли ци Ср би ји, ор га ни за ци о но и функ ци о нал но ве за на за Упра ву за
те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ти ку (Ј-6) Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је. 

Цен тар за при ме ње ну ма те ма ти ку и елек тро ни ку на ста вља
тра ди ци ју 120. цен тра фор ми ра ног 5. ма ја 1967. го ди не. Од 1982.
го ди не Цен тар ра ди под на зи вом Ин сти тут за при ме ње ну ма те ма -
ти ку и елек тро ни ку (ИП МЕ), а 1985. го ди не ре ги стро ван је као нау -
ч на уста но ва у Вој сци. То ком 2006. го ди не ИП МЕ је пре фор ми ран
у Цен тар за при ме ње ну ма те ма ти ку и елек тро ни ку. 

Цен тар за при ме ње ну ма те ма ти ку и елек тро ни ку ба ви се ис -
тра жи ва њем, раз во јем и ве ри фи ка ци јом крип то ло шких ал го ри та ма
за по тре бе Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је и дру гих функ -
ци о нал них си сте ма крип то за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји; раз во јем и
им пле мен та ци јом крип то ло шких ал го ри та ма у те ле ко му ни ка ци о но-
ин фор ма тич ким си сте ми ма до ма ће и стра не про из вод ње за по тре бе
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је; ис тра жи ва њем и раз во јем
но вих, одр жа ва њем и мо дер ни за ци јом по сто је ћих хар двер ских и
софт вер ских крип то ло шких ре ше ња за по тре бе Ми ни стар ства од -
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бра не и Вој ске Ср би је; про јек то ва њем ре ше ња и де фи ни са њем кри -
те ри ју ма за за шти ту од ком про ми ту ју ћег елек тро маг нет ног зра че -
ња на уре ђа ји ма и си сте ми ма крип то за шти те; ге не ри са њем,
из ра дом и ди стри бу ци јом крип то па ра ме та ра и спе ци јал них до ку -
ме на та крип то за шти те за по тре бе Ми ни стар ства од бра не и Вој ске
Ср би је и дру гих функ ци о нал них си сте ма крип      то за шти те Ре пу бли ке Ср -
би је; из да ва њем елек трон ских сер ти фи ка та и пер со на ли за ци јом
елек трон ских иден ти фи ка ци о них до ку ме на та за по тре бе Ми ни стар -
ства од бра не и Вој ске Ср би је.

Сек тор за шко ло ва ње и на уч но и стра жи вач ки рад ВМА но си -
лац је обра зов ног и на уч но и стра жи вач ког про це са, као и пу бли ци -
стич ке де лат но сти. Струч ња ци ВМА су ува же ни чла но ви и руково-
ди о ци број них стру ков них и на уч них удру же ња у зе мљи и ино стран -
ству, као и сек ци ја Срп ског ле кар ског дру штва. На пи са не су вред -
не књи ге и уџ бе ни ци, а број на са оп ште ња о ре зул та ти ма струч ног
и на уч ног ра да ВМА об ја вље на су у до ма ћим и ме ђу народ ним струч -
но-на уч ним пу бли ка ци ја ма и пре зен ти ра на на до ма ћим и ме ђу на -
род ним ску по ви ма. 

Цен тар за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју (КМЕ) Вој но -
ме ди цин ске ака де ми је је са мо у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не акре -
ди то вао у Здрав стве ном са ве ту Ср би је око 200 струч них са ста на ка,
кур се ва, се ми на ра и сим по зи ју ма на ме ње них за еду ка ци ју свих про -
фи ла ме ди цин ског ка дра из си сте ма МО и ци вил ства. 

Вој но са ни тет ски пре глед, гла си ло ле ка ра, сто ма то ло га и
фар ма це у та Вој ске Ср би је, од сре ди не 2008. го ди не увр штен је у
ли сту нај пре сти жни јих свет ских на уч них ча со пи са. 

Већ го ди на ма на уч но и стра жи вач ке про гра ме ре ги о нал ног и
на ци о нал ног зна ча ја из во ди струч ни ка дар ВМА, за јед но са ко ле га -
ма из зе мље и ино стран ства. Ком па ра тив на пред ност ВМА у од но -
су на дру ге на уч но и стра жи вач ке ин сти ту ци је у то ме је што се ови
про гра ми мо гу про ве ри ти и до ка за ти у прак си. Тре нут но се у ВМА
ин тен зив но ра ди на два ме га про јек та са ви ше од 60 на уч но и стра -
жи вач ких за да та ка. Ре зул та ти на уч но и стра жи вач ког ра да ко ји се
од ви ја у овом зда њу ва ло ри зу ју се у сва ко днев ној кли нич кој прак -
си, као и об ја вљи ва њем у нај е ми нент ни јим струч ним ча со пи си ма. 

124



8ФИ НАН СИ РА ЊЕ 
ОД БРА НЕ



126



8. ФИ НАН СИ РА ЊЕ ОД БРА НЕ

За кон о бу џет ском си сте му пред ста вља про пис ко јим је на
нов, са свим дру га чи ји на чин уре ђе на област упра вља ња јав ним фи -
нан си ја ма. Су шти ну тог но вог про пи са чи ни то да су при хва ће ни и
у ње га угра ђе ни прин ци пи и про це ду ра ме ђу на род но при зна те ре -
гу ла ти ве и ме то до ло ги је. На тај на чин учи њен је пр ви кон кре тан ко -
рак у при бли жа ва њу и уса гла ша ва њу са про пи си ма раз ви је них
зе ма ља и отво ре на мо гућ ност за све у куп но ин те гри са ње у Евро пу.
Ство рен је ин те гри са ни бу џет ски си стем са ме то до ло ги јом ко ја
обез бе ђу је ефи ка сни је и тран спа рент ни је пла ни ра ње, про гра ми ра -
ње, бу џе ти ра ње и из вр ше ње, као за ме на за до са да шње фраг мен -
тар но упра вља ње јав ним фи нан си ја ма. По ста вља ње но вог кон цеп та
обез бе ђе но је де фи ни са њем за јед нич ке прав не осно ве, је дин стве -
не бу џет ске кла си фи ка ци је и је дин стве них кри те ри ју ма и до ку ме -
ната по треб них за из ра ду и кон тро лу сва ког сег мен та у окви ру
је    дин стве ног ин те гри са ног бу џет ског си сте ма.

Бу џет од бра не се при пре ма и усва ја у скла ду са из ме ње ним
нор ма тив но-си стем ским ре ше њи ма и у том сми слу пре тр пео је од -
ре ђе не са др жин ске и про це ду рал не из ме не у од но су на ра ни је бу -
џе те, та ко да мо же у пот пу но сти од го во ри ти зах те ви ма ко је је
по ста вио За кон о бу џет ском си сте му и ко ји је у скла ду с тим до био
тра же ну фор му и са др жај ка ко би у пот пу но сти мо гао да од го во ри
на ме ни и за да ци ма.

Пла ни ра ње од бра не има при мар ни зна чај у про це су упра вља ња
си сте мом од бра не. Си стем пла ни ра ња од бра не обез бе ђу је из град њу
по треб них спо соб но сти, функ ци о ни са ње и раз вој си сте ма од бра не, ра -
ци о нал но ан га жо ва ње рас по ло жи вих ре сур са од бра не и тран спа рент -
ност рас по ла га ња фи нан сиј ским сред стви ма за по тре бе од бра не.

Пла ни ра ње сред ста ва за фи нан си ра ње од бра не за сни ва се на
ре ал ним еко ном ским мо гућ но сти ма Ре пу бли ке Ср би је, ци ље ви ма и
за да ци ма си сте ма од бра не, про це ни без бед но сти, де фи ни са ним
при о ри те ти ма и пре у зе тим оба ве за ма. У про це су пла ни ра ња ја сно
се де фи ни шу ду го роч ни, сред њо роч ни и го ди шњи при о ри те ти и
обез бе ђу је еко но мич на и ефи ка сна упо тре ба сред ста ва одо бре них
за по тре бе од бра не.

На осно ву стра те гиј ских опре де ље ња и утвр ђе них по тре ба,
си стем пла ни ра ња, про гра ми ра ња, бу џе ти ра ња и из вр ше ња, кроз
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из ра ду пла но ва и про гра ма раз во ја, не по сред но де фи ни ше управ -
ља ње ре сур си ма од бра не у функ ци ји из град ње спо соб но сти за до -
де ље не ми си је и за дат ке.

Фи нан си ра ње од бра не вр ши се на го ди шњем ни воу из сред -
ста ва ко ја се утвр ђу ју За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. 

Основ ни из во ри фи нан си ра ња функ ци о ни са ња и раз во ја сис те -
ма од бра не су: сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, сред ства соп -
стве них при хо да, не рас по ре ђе ни ви шак при хо да из ра ни јих го ди на, до -
на ци је стра них зе ма ља и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, при ма ња од про -
да је не фи нан сиј ске имо ви не, не у тро ше на сред ства до на ци ја из ра ни -
јих го ди на и кре дит но за ду жи ва ње Ре пу бли ке Ср би је у ино стран ству.

Пла ни ра њем по себ них сред ста ва у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је
на сто ја ће се обез бе ди ти фи нан сиј ска сред ства за опре ма ње сло -
же ним бор бе ним си сте ми ма Ва зду хо плов ства и про тив ва зду хо плов -
не од бра не, као и уче шће Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и дру гим ак тив но сти ма ван гра ни -
ца Ре пу бли ке Ср би је.

У скла ду са Ме мо ран ду мом о бу џе ту и еко ном ској и фи скал ној
по ли ти ци и Упут ством за при пре му бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, Ми -
ни стар ство од бра не за сва ку бу џет ску го ди ну из ра ђу је пред лог фи -
нан сиј ског пла на од бра не, по себ но во де ћи ра чу на да тај план бу де
ускла ђен са пла но ви ма и про гра ми ма раз во ја и функ ци о ни са ња сис -
те ма од бра не.

Тран спа рент ност у пла ни ра њу и фи нан си ра њу од бра не оства -
ру је се кроз бу џет ску про це ду ру из ра де, до но ше ња, из вр ша ва ња,
кон тро ле и ре ви зи је бу џе та. Пла ни ра ње, из ра да, до но ше ње и из вр -
ше ње фи нан сиј ског пла на од бра не вр ши се на осно ву је дин стве не
бу џет ске кла си фи ка ци је.

Основ но опре де ље ње у про јек то ва њу фи нан си ра ња си сте ма
од бра не је сте да се обез бе ди из град ња по треб них спо соб но сти еле -
ме на та си сте ма од бра не уз што по вољ ни ју струк ту ру тро шко ва. Но -
ва струк ту ра тро шко ва тре ба да омо гу ћи ве ћи удео у укуп ним тро -
шко ви ма де ла ко ји се од но си на ин ве сти ци је и опе ра тив не тро шко ве,
уз исто вре ме но сма ње ње уче шћа пер со нал них тро шко ва. Циљ ну
струк ту ру тро шко ва чи не: пер со нал ни тро шко ви 50%, опе ра тив ни
тро шко ви 30% и ин ве сти ци о ни тро шко ви 20% бу џе та од бра не. Има -
ју ћи у ви ду по сто је ће ста ње си сте ма од бра не, као и са да шњу струк -
ту ру тро шко ва од бра не, циљ но ста ње до сти за ће се по сте пе но. Та ква
струк ту ра тро шко ва ус по ста ви ће се нај ка сни је до 2016. го ди не.
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За ре дов но функ ци о ни са ње и раз вој си сте ма од бра не, у скла -
ду са ме то до ло ги јом Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да – Ста ти сти -
ка др жав них фи нан си ја 1986, по треб но је обез бе ди ти нај ма ње 2%
бру то до ма ћег про из во да, без сред ства за ис пла ту вој них пен зи ја.

Обез бе ђе њем нај ма ње 2% бру то до ма ћег про из во да за ре дов -
но функ ци о ни са ње и раз вој си сте ма од бра не и пла ни ра њем по себ -
них фи нан сиј ских сред ста ва у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за опре ма ње
Ва зду хо плов ства и про тив ва зду хо плов не од бра не Вој ске Ср би је сло -
же ним бор бе ним си сте ми ма, као и обез бе ђе њем по себ них сред ста -
ва у бу џе ту за уче шће Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и дру гим ак тив но сти ма ван гра ни ца
Ре пу бли ке Ср би је ства ра ју се усло ви за ре ви та ли за ци ју спо соб но сти
Вој ске Ср би је за из вр ша ва ње ми си ја и за да та ка у од бра ни зе мље.

У при ло же ној та бе ли дат је при каз по да та ка о ма кро е ко ном -
ским по ка за те љи ма за пе ри од од 2010. до 2013. го ди не, пред ви ђе -
ним сред стви ма за фи нан си ра ње од бра не у 2010. го ди ни и
про јек ци ји рас хо да од бра не у пе ри о ду од 2011. до 2013. го ди не (из -
вор: Ме мо ран дум о бу џе ту и еко ном ској и фи скал ној по ли ти ци за
2011. го ди ну, са про јек ци ја ма за 2012. и 2013. го ди ну). 

У струк ту ри тро шко ва за 2010. го ди ну, без сред ста ва за вој -
не пен зи је, сред ства за пер со нал не тро шко ве уче ству ју са 65%,
опе ра тив не са 22,2% и ин ве сти ци је са 12,8%. У пе ри о ду од 2011. до
2013. го ди не те жи ће се ус по ста вља њу циљ не струк ту ре тро шко ва
у ко ји ма сред ства за пер со нал не тро шко ве уче ству ју са 50%, опе -
ра тив не са 30% и ин ве сти ци је са 20% бу џе та од бра не.
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9. МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА У ОБЛА СТИ
ОД БРА НЕ

Без бед но сни ри зи ци у са вре ме ном све ту по твр ђу ју ду бо ку ме -
ђу за ви сност др жа ва и ре ги о на, од но сно не де љи вост свет ске без -
бед но сти. Оту да и по тре ба са рад ње и ко о пе ра тив ног при сту па
без бед но сти на ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу. Осно ву за та кав
при ступ чи не рав но пра ван ди ја лог, партнерствo и за јед нич ко де ло -
ва ње др жа ва и дру гих су бје ка та у ме ђу на род ној за јед ни ци на дос -
ти за њу, очу ва њу и уна пре ђе њу без бед но сти. 

Из град ња и по бољ ша ње парт нер ских од но са са ви ше од 60
др жа ва и ору жа них сна га ши ром све та и свет ским и ре ги о нал ним
без бед но сним ин сти ту ци ја ма у функ ци ји је спољ не по ли ти ке Ре пу -
бли ке Ср би је, до при но си ја ча њу на ци о нал не без бед но сти, обез бе -
ђу је ме ђу на род ну по др шку ре фор ми си сте ма од бра не и усло ве за
по вра так на ше од брам бе не ин ду стри је на свет ско тр жи ште на о ру -
жа ња и вој не опре ме. По ред то га, обез бе ђу је при ступ но вим тех -
ноло   ги ја ма, што се по зи тив но од ра жа ва на ста бил ност и уку пан
еко    ном ски раз вој.

133



Ме ђу на род на са рад ња у обла сти од бра не од ви ја се на мул ти -
ла те рал ном и би ла те рал ном ни воу, не по сред но и у окви ру ме ђу на -
род них ор га ни за ци ја. 

Успе шном ре а ли за ци јом пла ни ра них ак тив но сти ме ђу на род -
не са рад ње по стиг ну ти су зна чај ни ре зул та ти у ја ча њу угле да Ре пу -
бли ке Ср би је у ме ђу на род ној за јед ни ци и по др шци оства ри ва њу
за да та ка и ми си ја МО и ВС.

9.1. МУЛ ТИ ЛА ТЕ РАЛ НА СА РАД ЊА

Ре пу бли ка Ср би ја као не за о би ла зни фак тор ста бил но сти за -
пад ног Бал ка на опре де ље на је за ак тив но уче шће у свим про це си -
ма са рад ње и за јед нич ког де ло ва ња са дру гим др жа ва ма у окви ру
ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Она се за ла же за афир ма ци ју кон цеп -
та ко о пе ра тив не без бед но сти. Са рад њом са Ор га ни за ци јом ује ди -
ње них на ци ја, европ ским и дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и
ре ги о нал ним струк ту ра ма, до при но си из град њи и уна пре ђи ва њу
соп стве не, ре ги о нал не и гло бал не без бед но сти. 

Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја (ОУН) је дан је од нај зна чај -
ни јих ме ха ни за ма за ја ча ње без бед но сти и очу ва ње ме ђу на род ног
ми ра у све ту. Ор га ни за ци ја оку пља 192 земљe чла ни це с ци љем очу -
ва ња ми ра и без бед но сти у све ту. Ре пу бли ка Ср би ја од но се са ОУН
за сни ва на по што ва њу По ве ље УН и ре зо лу ци ја Ге не рал не скуп шти -
не и Са ве та без бед но сти.
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У спољ но по ли тич кој ори јен та ци ји Ср би је са рад ња са ОУН
пред ста вља де фи ни шу ћи фак тор, кроз ко ји се са успе хом мо же
оства ри ти уна пре ђе ње од но са и са дру гим ор га ни за ци ја ма и ин сти -
ту ци ја ма. Оства ри ва ње пу не са рад ње са ОУН ва жан је фак тор у на -
по ри ма Ср би је да очу ва свој те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве   ре ни тет.

Са рад ња у обла сти од бра не са ОУН од ви ја се пре вас ход но у
обла сти мул ти на ци о нал них опе ра ци ја УН и кроз ре а ли за ци ју пре у -
зе тих ме ђу на род них оба ве за из до ме на раз о ру жа ња.

У обла сти мул ти на ци о нал них опе ра ци ја са рад ња се ре а ли зу -
је уче шћем и по кре та њем про це са за ин тен зив ни је уче ство ва ње
про фе си о нал них при пад ни ка МО и ВС у мул ти на ци о нал ним опе ра -
ци ја ма УН, што при па да гру пи нај ви ших ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је
у оства ри ва њу спољ но по ли тич ких при о ри те та и пред ста вља њен
ак ти ван до при нос очу ва њу ми ра и ста бил но сти у све ту. 

Са рад ња у обла сти раз о ру жа ња од ви ја се кроз оба ве зе над -
гле да ња спро во ђе ња Кон вен ци је УН о за бра ни упо тре бе и про ли фе -
ра ци је про тив пе ша диј ских ми на (Отав ска кон вен ци ја), за бра ни или
огра ни ча ва њу упо тре бе од ре ђе них ти по ва кон вен ци о нал ног оруж -
ја и за бра ни оруж ја за ма сов но уни ште ње, би о ло шког и хе миј ског
оруж ја.

Европ ска уни ја пред ста вља кључ ног парт не ра Ср би је у про це -
су ме ђу на род не по др шке де мо крат ским и еко ном ским ре фор ма ма
зе мље. Члан ство у Европ ској уни ји при о ри те тан је спољ но по ли тич -
ки циљ Ре пу бли ке Ср би је. 

Кроз про цес европ ских ин те гра ци ја Ср би ја из ра жа ва спрем -
ност да из гра ђу је соп стве не без бед но сне ка па ци те те и опре де ље -
ње да дâ свој до при нос спро во ђе њу За јед нич ке без бед но сне и
од     брам бе не по ли ти ке (ЗБОП) ЕУ.

Ми ни стар ство од бра не је, по ред Ми ни стар ства спољ них по -
сло ва, Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ства фи нан -
си ја, Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја и Кан це  ла ри је
за европ ске ин те гра ци је, над ле жно за спро во ђе ње ак тив но сти Ре -
пу бли ке Ср би је у обла сти ЗБОП. Ја ча њем са рад ње у окви ру ЗБОП,
као и у окви ру ре ги о нал них ини ци ја ти ва, Ср би ја ја ча соп стве ну
без бед ност и до при но си ста бил но сти чи та вог ре ги о на Ју го и сточ -
не Евро пе. 

Ми ни стар ство од бра не је укљу че но у про цес ускла ђи ва ња
нор ма тив но-прав них ака та из сво је над ле жно сти у про це су хар мо -
ни за ци је са прав ним те ко ви на ма ЕУ. За о кру жи ва њем стра те гиј ско-
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нор ма тив ног окви ра усва ја њем стра те ги ја и за ко на ко ји нор   ма тив но-
прав но де фи ни шу и уре ђу ју си стем од бра не, Ми ни стар ство од бра -
не ис пу ни ло је сво је оба ве зе из На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци -
ју Ре пу бли ке Ср би је у про це су при сту па ња Европ ској уни ји. 

За кљу чи ва њем спо ра зу ма о без бед но сним про це ду ра ма за раз -
ме ну по вер љи вих ин фор ма ци ја са ЕУ и спо ра зу ма Европ ске уни је и
Ре пу бли ке Ср би је о ус по ста вља њу окви ра за уче шће Ре пу бли ке Ср -
би је у опе ра ци ја ма Европ ске уни је за упра вља ње кри за ма, за ко је су
пре го во ри у то ку, ство ри ће се усло ви за ан га жо ва ње пред став ни ка
Ре пу бли ке Ср би је у опе ра ци ја ма и ми си ја ма под ман да том ЕУ. 

Ре пу бли ка Ср би ја фор мал но је по ста ла уче сни ца НА ТО про -
гра ма „Парт нер ство за мир“ (ПзМ) пот пи си ва њем Оквир ног до ку -
мен та 14. де цем бра 2006. го ди не, на осно ву по зи ва НА ТО упу ће ног на
са ми ту у Ри ги 29. но вем бра исте го ди не. Обим и са др жај ан га жо ва ња
Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са ни су Пре зен та ци о ним до ку мен том, ко ји
је пред ста вљен у се ди шту НА ТО-а у Бри се лу, 5. сеп тем бра 2007. го -
ди не. Том при ли ком ис ка за на је на ме ра Ср би је да пре у зме део од го -
вор но сти за ста би лан и тра јан мир у ре ги о ну, уче ству је у ми ров ним
опе ра ци ја ма под ман да том УН и до стиг не ин тер о пе ра бил ност ору жа -
них сна га са сна га ма др жа ва чла ни ца НА ТО-а.
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Ци ље ви са рад ње Ср би је и НА ТО-а у обла сти од бра не под
окри љем про гра ма „Парт нер ство за мир“ је су ства ра ње усло ва за
пру жа ње по др шке Али јан се и ње них чла ни ца у про це су ре фор ме
си сте ма од бра не и из град ње по треб них спо соб но сти ра ди очу ва ња
на ци о нал них ин те ре са Ср би је, као и успе шног ан га жо ва ња Вој ске
Ср би је у из град њи и очу ва њу ми ра у ре ги о ну и све ту. На тај на чин
да је се до при нос спољ ној по ли ти ци Ре пу бли ке Ср би је у про це су ја -
ча ња ме ђу на род ног по ло жа ја и ње ног ак тив ног уче шћа у из град њи
и очу ва њу ми ра на ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу. 

Парт нер ство Ре пу бли ке Ср би је са НА ТО из раз је за јед нич ког
убе ђе ња да се ста бил ност и без бед ност на те ри то ри ја ма др жа ва чла -
ни ца и парт не ра мо же по сти ћи је ди но са рад њом и за јед нич ким ак -
ци ја ма. Ак ту ел ни при о ри те ти уче шћа Ср би је у „Парт нер ству за мир“
од но се се пре све га на за дат ке ко ји ће ство ри ти усло ве за успе шан
рад Ми си је Ре пу бли ке Ср би је при НА ТО-у, као и на ан га жо ва ње у рас -
по ло жи вим ме ха ни зми ма про гра ма „Парт нер ство за мир“. 

Са рад ња под окри љем „Парт нер ства за мир“ се из го ди не у
го ди ну све ви ше уна пре ђу је, че му је по себ но до при нео по че так им -
пле мен та ци је Спо ра зу ма о без бед но сти ин фор ма ци ја. Ин ди ви ду -
ал ним про гра мом парт нер ства Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО-а, ко ји
пред ста вља осно ву за ан га жо ва ње у свим оста лим рас по ло жи вим
ме ха ни зми ма про гра ма „Парт нер ство за мир“, кон кре ти зу је се са -
рад ња Ре пу бли ке Ср би је и НА ТО-а, сход но Пре зен та ци о ном до ку -
мен ту. У окви ру Про це са пла ни ра ња и пре гле да пред ви ђе ни су
зна чај ни ка па ци те ти Ре пу бли ке Ср би је за са рад њу са НА ТО.
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На ини ци ја ти ву Кра ље ви не Нор ве шке, као по др шка у спро во -
ђе њу ре фор ме од бра не и до сти за њу ин тер о пе ра бил но сти ору жа них
сна га Ср би је, у фе бру а ру 2006. го ди не ус по ста вље на је Гру па Ср би -
ја–НА ТО за ре фор му од бра не. За хва љу ју ћи ин тен зив ним раз ме на ма
ис ку ста ва у ре фор ми си сте ма од бра не др жа ва евро-атлант ског ре -
ги о на, рад Гру пе у про те клом пе ри о ду оце њен је као ве о ма успе шан. 

Ин тен зив но ан га жо ва ње Ре пу бли ке  Ср би је и си сте ма од бра -
не у про гра му „Парт нер ство за мир“ по др жа ва ре а ли за ци ју спољ но -
по ли тич ких при о ри те та и у функ ци ји је при бли жа ва ња европ ским
ин те гра ци ја ма јер омо гу ћа ва по ли тич ку, без бед но сну и од брам бе -
ну са рад њу др жа ва чла ни ца. 

Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу (ОЕБС) нај -
ве ћа је ре ги о нал на ор га ни за ци ја на евро-атлант ском и евро-азиј -
ском про сто ру са укуп но 56 др жа ва чла ни ца. Основ не функ ци је
ОЕБС-а су пра во вре ме но упо зо ра ва ње, спре ча ва ње су ко ба, управ -
ља ње кри за ма и пост кон фликт ни опо ра вак. При ступ без бед но сти
Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу је све о бу хва тан и
по кри ва три ди мен зи је: за шти та људ ских пра ва, војнo-по ли тич ка и
еко ном ско-еко ло шка.

Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност има ва жну уло гу у ја -
ча њу свих ди мен зи ја без бед но сти и ста бил но сти. Зна чај но је ис та -
ћи спрем ност Ре пу бли ке Ср би је да се укљу чи у све ак тив но сти
ОЕБС-а, по себ но у оне ко је се пред у зи ма ју ра ди ја ча ња по ве ре ња
и без бед но сног кон со ли до ва ња ре ги о на Ју го и сточ не Евро пе.

По себ но је зна чај но на гла си ти да Ре пу бли ка Ср би ја, са гла сно
прин ци пи ма ОЕБС-а, у обла сти без бед но сти и од бра не при хва та:
јав ност у по сло ви ма од бра не, раз ме ну ин фор ма ци ја о од ре ђе ним
ка те го ри ја ма је ди ни ца ору жа них сна га, при ме ну ме ра за из град њу
по ве ре ња и без бед но сти и ре ша ва ња не су гла си ца мир ним пу тем,
оп ште при хва ће не стан дар де у де фи ни са њу ме ста и уло ге ору жа них
сна га, ко ман до ва њу и над ле жно сти ма ци вил них вла сти, про мо ви -
са њу прин ци па ме ђу на род ног ху ма ни тар ног и рат ног пра ва. 

Ми си ја ОЕБС-а у Ср би ји ак тив но уче ству је у про јек ти ма у
окви ру ре фор ме сек то ра без бед но сти, на пла ну ја ча ња пар ла мен -
тар ног над зо ра ору жа них сна га, по др шке ме ђу ре сор ној са рад њи и
за јед нич ком упра вља њу у сек то ру без бед но сти, као и по др шке
обра зо ва њу и ја ча њу ка па ци те та и уло ге ци вил ног дру штва у сек -
то ру без бед но сти. По сред ством Ми си је ус по ста вље на је са рад ња
кроз ви ше про гра ма ко ји има ју ре ги о нал ни ка рак тер, а по себ но се
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од но се на по моћ у фор му ли са њу пред ло га но вих за кон ских ре ше ња
у про це су ре фор ме си сте ма од бра не и оспо со бља ва њу струк ту ра
дру штва за вр ше ње ци вил ног над зо ра сек то ра без бед но сти. 

Ми ни стар ство од бра не са ра ђу је са Ми си јом ОЕБС-а у Ср би ји
и кроз про је кат „Кон со ли да ци ја про це са де мо кра ти за ци је у сек то -
ру без бед но сти Ср би је“ у пе ри о ду 2010–2012. го ди не. Циљ про јек -
та је ја ча ње прин ци па упра вља ња ору жа ним сна га ма и кон со ли до -
ва ње де мо крат ског ка рак те ра ци вил но-вој них од но са у Ср би ји.

У скла ду са при о ри тет ним спољ но по ли тич ким опре де ље њем за
да ље уна пре ђи ва ње ре ги о нал не са рад ње и ја ча ње од но са са су сед -
ним и др жа ва ма ју го и сточ не Евро пе, Ср би ја на сто ји ак тив но сти ма
у окви ру ре ги о нал них ини ци ја ти ва да ја ча соп стве ну без бед ност и
да ди ја ло гом и са рад њом до при но си ста бил но сти ре ги о на Ју го ис тoч -
не Евро пе.

Ср би ја се за ла же за да ље про ши ри ва ње и уна пре ђи ва ње ста бил -
но сти у ре ги о ну кроз члан ство у сле де ћим ре ги о нал ним ини ци ја ти ва -
ма: Про цес са рад ње у Ју го и сточ ној Евро пи (SE ECP), Ре ги о   нал ни са вет
за са рад њу (RCC), Про цес са рад ње ми ни ста ра од бра не Ју го и сточ не
Евро пе (SEDM), Фо рум за по моћ зе мља ма ју го и сточ не Евро пе (SEЕC),
Ини ци ја ти ва за са рад њу у Ју го и стoч ној Евро пи (SE CI), Ја дран ско-јон -
ска ини ци ја ти ва (AII), Сред њо е вроп ска ини ци ја ти ва (CEI) и Ор га ни за -
ци ја за цр но мор ску еко ном ску са рад њу (BSEC). Ср би ја има ста тус по -
сма тра ча у јед ној ре ги о нал ној ини ци ја ти ви раз ви је ној на про сто ру Ју -
го и сточ не Евро пе, и то Америч ко-ја дран ској по- ве љи (А-5).

Кроз на ве де не ини ци ја ти ве Ср би ја ну ди ка па ци те те ре ги о нал -
ног ни воа: Цен тар АБ ХО у Кру шев цу, ВМА, Цен тар за ми ров не опе -
ра ци је у Бе о гра ду, ба за „Југ“, Цен тар за уни шта ва ње му ни ци је и
на о ру жа ња ТРЗ Кра гу је вац и Цен тар за уз гој па са и обу ку во ди ча
па са у Ни шу. Пот пи си ва њем за јед нич ке из ја ве ми ни ста ра од бра не
чла ни ца Фо ру ма за по моћ зе мља ма ју го и сточ не Евро пе у ок то бру
2009. го ди не, Цен тар АБ ХО у Кру шев цу про мо ви сан је за је дан од
три ре ги о нал на цен тра у окви ру на ве де не ини ци ја ти ве.

9.2. БИ ЛА ТЕ РАЛ НА СА РАД ЊА

Би ла те рал на са рад ња у обла сти од бра не, кроз са рад њу и
парт нер ство са си сте ми ма од бра не дру гих зе ма ља, до при но си ја -
ча њу на ци о нал не без бед но сти Ср би је и обез бе ђу је ши ру ме ђу на -
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род ну по др шку ре фор ми си сте ма од бра не. Та ко ђе, до при но си ши -
ре њу мо гућ но сти и обез бе ђе њу усло ва за по вра так од брам бе не ин -
ду стри је Ср би је на свет ско тр жи ште на о ру жа ња и вој не опре ме.
Успе шном ре а ли за ци јом пла ни ра них и ак тив но сти ко је су ини ци ра -
ле стра не др жа ве и при вред ни су бје к ти да та је по др шка об на вља -
њу и уна пре ђе њу вој но е ко ном ске и на уч но-тех нич ке са рад ње.
По себ но је зна чај на чи ње ни ца да су об на вља њем вој но е ко ном ске
са рад ње отво ре не мо гућ но сти и за на ступ дру гих при вред них гра -
на Ре пу бли ке Ср би је.

При о ри те ти би ла те рал не са рад ње од ре ђу ју се пре ма ре ги о -
ни ма, зе мља ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, у скла ду са де фи ни   са -
ним ин те ре си ма си сте ма од бра не. Про цес де фи ни са ња при о        ри те та је
по сво јој при ро ди отво рен и ди на ми чан и као та кав под ле же пе ри -
о дич ној ана ли зи и ва ло ри за ци ји. 

Са гла сно де фи ни са ним опре де ље њи ма спољ не по ли ти ке Ср би -
је, а у скла ду с по ли тич ким, еко ном ским и без бед но сним ути ца јем по -
је ди них др жа ва, при о ри тет би ла те рал них од но са у обла сти од бра не
је сте са рад ња са САД, Ру си јом, Ки ном и Европ ском уни јом. 

Би ла те рал на са рад ња са су сед ним др жа ва ма пред ста вља ве -
о ма зна чај ну ком по нен ту са рад ње у обла сти од бра не, јер до при но -
си из град њи по ве ре ња, без бед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну. 
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9.3. ПРИ ПАД НИ ЦИ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ У 
МЕ ЂУ НА РОД НИМ МИ СИ ЈА МА

Као чла ни ца Ује ди ње них на ци ја, Ре пу бли ка Ср би ја, исто риј -
ски по твр ђе но, при вр же на је си сте му ко лек тив не без бед но сти и
спрем на да до при не се без бед но сти ка ко на сво јој те ри то ри ји та ко
и да уче ству је ван сво јих гра ни ца у ме ђу на род ном окру же њу, у скла -
ду са на ци о нал ним и др жав ним ин те ре си ма. На тај на чин на ста вља
се и тра ди ци ја уче шћа у ми ров ним опе ра ци ја ма Ује ди ње них на ци -
ја за по че та још 1956. го ди не.

Уче шће у ми ров ним опе ра ци ја ма има ду гу тра ди ци ју и огле да
се кроз уче шће Ју го сло вен ске на род не ар ми је (СФРЈ) у ми си ја ма УН:

– UNEF I (1956–1967) – ми си ја УН на Си на ју. ЈНА је у овој ми -
си ји има ла нај ве ћи кон тин гент. Укуп но су из вр ше не 22 ро та -
ци је са 14.265 при пад ни ка;

– UNOC (1960–1964) у ДР Кон го. ЈНА је уче ство ва ла са је ди ни -
цом за ва зду хо плов но тех нич ку по др шку;

– UNYOM (1963–1964) – ми си ја УН у Је ме ну. ЈНА је уче ство ва -
ла са јед ним од ре дом;
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– UNI I MOG (1988–1991) – ми си ја у Ира ку и Ира ну. ЈНА је уче -
ство ва ла са вој ним по сма тра чи ма. Ко ман дант ми си је био је
ге не рал Слав ко Јо вић;

– UN TAG (1989–1990) – ми си ја у На ми би ји. ЈНА је уче ство ва -
ла са вој ним по сма тра чи ма;

– UNA VEM (1989–1991) – ми си ја у Ан го ли. ЈНА је уче ство ва ла
са вој ним по сма тра чи ма.

На кон при је ма др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра у члан -
ство УН на ста вље но је уче шће у ми ров ним опе ра ци ја ма 2002. го -
ди не упу ћи ва њем вој них по сма тра ча у ми ров ну ми си ју УН у Ис  точ ном
Ти мо ру (UN MI SET).

Упу ћи ва њем два вој на по сма тра ча 2003. го ди не за по че ло је
ан га жо ва ње у ми ров ној ми си ји УН у Ли бе ри ји (UN MIL). По сте пе но
се број ан га жо ва них по сма тра ча по ве ћа вао. Исте го ди не је у ми -
ров ној ми си ји УН у ДР Кон го (MO NUC) за по че ло и ан га жо ва ње ше -
сто чла ног ме ди цин ског ти ма за ева ку а ци ју ва зду шним пу тем (АМЕТ).

То ком 2004. го ди не вој ни по сма тра чи за по че ли су ан га жо ва -
ње у ми ров ним ми си ја ма УН у Оба ли Сло но ва че (UNO CI) и Бу рун -
ди ју (ONUB).

У 2009. го ди ни Ре пу бли ка Ср би ја је у ми ров ну ми си ју УН у Ре -
пу бли ци Чад и Цен трал но а фрич кој Ре пу бли ци (MI NUR CAT) упу ти -
ла ме ди цин ски кон тин гент ан га жо ван у са ста ву Нор ве шке пољ ске
бол ни це. Од 2010. го ди не срп ски ме ди цин ски кон тин гент са мо стал -
но уче ству је у ми си ји пру жа њем ме д и цин ске по мо ћи при пад ни ци -
ма ми си је и ци вил ном ста нов ни штву. 

При пад ни ци Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је тре нут -
но су ан га жо ва ни у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма Ује ди ње них на -
ци ја у Ли бе ри ји, Оба ли Сло но ва че, Де мо крат ској Ре пу бли ци Кон го,
Ре пу бли ци Чад и Цен трал но а фрич кој Ре пу бли ци, на ду жно сти ма
вој них по сма тра ча, штаб них офи ци ра и у са ни тет ским ти мо ви ма. У
2010. го ди ни Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је и у ми ров ним ми си ја ма
УН у Ре пу бли ци Ки пар и Ли ба ну.

У мул ти на ци о нал не опе ра ци је Ује ди ње них на ци ја упу ћу ју се
по себ но при пре мље ни при пад ни ци Вој ске Ср би је и дру гих сна га од -
бра не. Те жи ште ра да вој них по сма тра ча је на оба вља њу за да та ка
па тро ли ра ња, кон тро ли и спре ча ва њу иле гал не тр го ви не и им пле -
мен та ци ји ми ров них спо ра зу ма, док су штаб ни офи ци ри ан га жо ва -
ни на ду жно сти ма у окви ру шта ба ми си је и је ди ни ца. Са ни тет ски
ти мо ви су ан га жо ва ни у ме ди цин ској ева ку а ци ји ва зду шним пу тем
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по вре ђе них и обо ле лих при пад ни ка ми си је и у пру жа њу ме ди цин ске
по мо ћи при пад ни ци ма ми си је и ло кал ном ста нов ни штву.

Из бор кан ди да та ко ји се при пре ма ју и об у ча ва ју за уче шће у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма вр ши се ан ке ти ра њем свих за ин -
те ре со ва них у Вој сци Ср би је и Ми ни стар ству од бра не. На осно ву
по да та ка до би је них ан ке ти ра њем, Цен тар за ми ров не опе ра ци је
устро ја ва и ажу ри ра је дин стве ну ба зу по да та ка о свим ан ке ти ра -
ним ли ци ма. Над ле жни ста ре ши на Здру же не опе ра тив не ко ман де
обра зу је ко ми си ју за из бор кан ди да та ко ји ће се при пре ма ти и обу -
ча ва ти за уче шће у пла ни ра ним мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма. 

Ко ми си ја, на осно ву ре зул та та про ве ре по зна ва ња стра ног је -
зи ка, здрав стве не и пси хофи зич ке спо соб но сти, струч них ква ли фи -
ка ци ја, лич не мо ти ва ци је кан ди да та и оба вље ног ин тер вјуа, фор ми -
ра ли сту иза бра них кан ди да та ко ји ће се при пре ма ти и об у ча ва ти за
уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма.

При пре ме и обу ка је ди ни ца Вој ске Ср би је вр ше се у цен три -
ма за обу ку на осно ву по себ ног про гра ма при пре ма и обу ке ко ји из -
ра   ђу ју ко ман де опе ра тив ног ни воа, а одо бра ва их на чел ник Гене-
     рал шта ба Вој ске Ср би је. Ко ор ди на ци ју при пре ма и обу ке вр ши
Цен тар за ми ров не опе ра ци је. 

У на ред ном пе ри о ду, у скла ду са ин те ре си ма и мо гућ но сти ма
Ре пу бли ке Ср би је, пла ни ра но је по ве ћа ње ан га жо ва ња у мул ти на ци -

143



о нал ним опе ра ци ја ма УН, ка ко по је ди на ца та ко и је ди ни ца, на дуж -
но сти ма вој них по сма тра ча, штаб них офи ци ра, при пад ни ка сани-
тет  ских ти мо ва и кон тин ге на та.

Обим и ка рак тер уче шћа сна га у мул ти на ци о нал ним опе ра ци -
ја ма ускла ђу је се са по ве ћа њем по тен ци ја ла и мо гућ но сти ма Ре пу -
бли ке Ср би је, а то су ан га жо ва ње по је ди на ца, са ни тет ских ти мо ва
и је ди ни ца ран га вод–че та, ко ји мо гу из вр ша ва ти по сма трач ке, са -
ни тет ске, вој нопо ли циј ске, про тив те ро ри стич ке и за дат ке у окви ру
шта бо ва мул ти на ци о нал них кон тин ге на та ни воа бри га де и у штабо ви -
ма ми си ја. 

По ред ан га жо ва ња при пад ни ка Вој ске Ср би је и дру гих сна га
од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма Ује ди ње них на ци ја, у на -
ред ном пе ри о ду мо гу ће је њи хо во ан га жо ва ње и у опе ра ци ја ма
Европ ске уни је. 

9.4. КОН ТРО ЛА НА О РУ ЖА ЊА ПО 
МЕ ЂУ НА РОД НИМ СПО РА ЗУ МИ МА

Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, у чи јем је са ста ву та да би ла
Ре пу бли ка Ср би ја, се 1996. го ди не пот пи си ва њем Деј тон ског ми -
ров ног спо ра зу ма укљу чи ла у ме ђу на род не ме ха ни зме кон тро ле
нао ру жа ња. Спо ра зу мом је де фи ни са но број ча но огра ни че ње пет
основ них вр ста бор бе них сред ста ва и си сте ма (бор бе ни тен ко ви,
оклоп на бор бе на во зи ла, ар ти ље риј ска ору ђа, бор бе ни ави о ни и ју -
ри шни хе ли коп те ри) у са да шњој Ре пу бли ци Хр ват ској, Бо сни и Хер -
це го ви ни, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Ср би ји.

Ак тив но сти кон тро ле на о ру жа ња у над ле жно сти МО те жиш но
спро во ди Ве ри фи ка ци о ни цен тар ко ји је фор ми ран 1996. го ди не као
Упра ва за кон тро лу на о ру жа ња ГШ ВЈ. Од 1996. го ди не ре а ли зу је ак -
тив но сти из над ле жно сти Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма за члан IV
Анекс 1Б и члан V. Пр ва ин спек ци ја спро ве де на је 26. ав гус та 1996.
го ди не. У пе ри о ду у ко јем се вр ше ин спек ци је у ре ги о ну по стиг нут је
ви сок ни во тран спа рент но сти и по ве ре ња, урав но те жен и ста би лан
ни во од брам бе них сна га и број на о ру жа ња ис под утвр ђе них ли ми та.
Ре пу бли ка Ср би ја да ла је зна ча јан до при нос усва ја њу и при ме ни
Спо ра зу ма о под ре ги о нал ној кон тро ли на о ру жа ња, по твр ђу ју ћи ти ме
на кон кре тан на чин зна чај ко ји при да је ре ги о нал ној са рад њи. 

По врат ком у ин сти ту ци је ОЕБС-а 2001. го ди не, Ре пу бли ка Ср -
би ја укљу чу је се и у си стем ме ра за из град њу по ве ре ња и без бед -
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но сти по „Беч ком до ку мен ту 1999“ ко је под ра зу ме ва ју и уза јам не
ин спек ци је при ја вље них бор бе них је ди ни ца и фор ма ци ја за јед но са
још 55 др жа ва чла ни ца ОЕБС-а.

На осно ву „Беч ког до ку мен та 1999“, Ми ни стар ство од бра не
раз ме њу је са ОЕБС-ом и др жа ва ма чла ни ца ма го ди шње ин фор ма -
ци је о ору жа ним сна га ма и ре а ли зу је у зе мљи и ино стран ству пред -
ви ђе ни број ин спек ци ја. Та ко ђе, је дан пут у пе то го ди шњем пе ри о ду,
ор га ни зу је по се ту ва зду хо плов ној ба зи и вој ном објек ту. Та ква по -
се та у Ре пу бли ци Ср би ји пла ни ра на је за 2011. го ди ну. До са да је по
„Беч ком до ку мен ту 1999“ ре а ли зо ва но ви ше од 200 ак тив но сти.

Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла нај ве ћи број ме ђу на род них
уго во ра и кон вен ци ја ко је се од но се на ову област: Кон вен ци ју о за -
бра ни раз во ја, про из вод ње, скла ди ште ња и упо тре бе хе миј ског
оруж ја и о њи хо вом уни ште њу (CWC); Кон вен ци ју о за бра ни упо -
тре бе, скла ди ште ња, про из вод ње и про ме та про тив пе ша диј ских
ми на и њи хо вом уни ште њу – Отав ска кон вен ци ја; Пра ви ла по на ша -
ња Европ ске уни је у ве зи са из во зом на о ру жа ња и вој не опре ме;
Про грам ак ци је УН за спре ча ва ње, су зби ја ње и ис ко ре њи ва ње не -
до зво ље не тр го ви не стре љач ким и ла ким оруж јем у свим ње го вим
аспек ти ма (UN РoA SALW); До ку мент ОЕБС-а о стре љач ком и ла ком
оруж ју (SALW), као и дру ге од го ва ра ју ће од лу ке ОЕБС-а из ове об -
ласти – о скла ди ште њу кон вен ци о нал ног на о ру жа ња; о ла ким пре -
но сним си сте ми ма про ти вва зду хопловне од бра не (MAN PADS); о
по твр ди крај њег ко ри сни ка (End User Cer ti fi ca tion); о по сре до ва њу
(bro ke ring) и др. Та ко ђе, при хва та и по шту је на че ла Ко дек са по на ша -
ња ЕУ при из во зу на о ру жа ња (EU Co de of Con duct on Arms Ex ports)
ко ја су, ујед но, угра ђе на у За кон о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем,
вој ном опре мом и ро бом дво стру ке на ме не.

Ра ти фи ка ци јом на ве де них ме ђу на род них уго во ра и кон вен ци -
ја од стра не Ре пу бли ке Ср би је, над ле жно сти Ве ри фи ка ци о ног цен -
тра про ши ру ју се и на њих. Ве ри фи ка ци о ни цен тар ре а ли зу је и
ак тив но сти пре ма при хва ће ним кон вен ци ја ма и ре зо лу ци ја ма Ге не -
рал не скуп шти не и Са ве та без бед но сти УН у обла сти кон тро ле на о ру -
жа ња. У скла ду са до ку мен ти ма УН и ОЕБС, Ре пу бли ка Ср би ја
при ме њу је и све пред ви ђе не ме ре кон тро ле про из вод ње, про ме та
и тран сфе ра на о ру жа ња.
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10. ВОЈ СКА И ДРУ ШТВО

Оства ру ју ћи за па же не ре зул та те по след њих го ди на у све три
де фи ни са не ми си је, Вој ска Ср би је вра ћа углед и по ве ре ње у на ро -
ду ка кво је од у век има ла.

Раз ви ја ју ћи ви ше стру ке об ли ке ци вил но-вој не са рад ње као
ор га ни зо ва не де лат но сти, Вој ска Ср би је је сва ко днев но при сут на
у ак тив но сти ма дру штва. По ред то га, Вој ска Ср би је у свом са ста ву
има не ко ли ко уста но ва од кул тур но-исто риј ског зна ча ја са ду гом
тра ди ци јом ко је се ба ве де лат но сти ма од ши рег дру штве ног ути ца -
ја и зна ча ја. 

У оства ри ва њу сво је функ ци је Вој ска Ср би је, као део дру -
штва, при хва та и по др жа ва прин ци пе де мо крат ске и ци вил не кон -
тро ле као га ран ци је да на нај бо љи на чин слу жи сво јој др жа ви и
свом на ро ду.

10.1. ДЕ МО КРАТ СКА И ЦИ ВИЛ НА КОН ТРО ЛА

Де мо крат ска и ци вил на кон тро ла вој ске за у зи ма зна чај но мес -
то у окви ру про це са ре фор ми си сте ма од бра не. Пре ци зно устав но
и за кон ско од ре ђе ње уло ге вој ске и мо гућ ност ње не кон тро ле је дан
је од бит них по ка за те ља укуп не де мо кра ти за ци је сва ког дру штва.
Због то га, ци вил на кон тро ла вој ске пред ста вља зна чај ну прет пос -
тав ку за пу ну ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у са вре ме не то ко ве ме -
ђу на род не за јед ни це.

Оп шти је ин те рес Ре пу бли ке Ср би је да се де мо крат ска и ци -
вил на кон тро ла вој ске спро во ди по пар ла мен тар ном мо де лу европ -
ске де мо кра ти је, ка ко би се мо гла што бр же укљу чи ти у са вре ме не
еко ном ске, по ли тич ке и без бед но сне ин те гра ци је. Из град ња овак -
вог мо де ла омо гу ћа ва цен трал ну уло гу пар ла мен та и ње го вих ор га -
на и рад них те ла да, пре ко Вла де Ре пу бли ке Ср би је, по себ но ње них
ре сор них ми ни стар ста ва, оства ру ју ефи ка сну кон тро лу вој ске и
оста лих су бје ка та од бра не и без бед но сти.

Де мо крат ска и ци вил на кон тро ла си сте ма од бра не под ра зу -
ме ва да све од лу ке ко је се до но се о раз во ју и упо тре би еле ме на -
та си сте ма од бра не бу ду у над ле жно сти де мо крат ски иза бра них
ор га на ци вил не вла сти. Они су пред став ни ци де мо крат ски из ра -

149



же не во ље на ро да, док се при пад ни ци си сте ма од бра не име ну ју и
по ста вља ју.

Су шти на про це са де мо крат ске и ци вил не кон тро ле си сте ма
од бра не Ре пу бли ке Ср би је об у хва та сти ца ње уви да ле ги тим но иза -
бра них пред став ни ка по ли тич ке вла сти у ста ње си сте ма од бра не.
Циљ кон тро ле је сте да се утвр ди да ли је де ло ва ње си сте ма од бра -
не у скла ду са по зи ци јом утвр ђе ном Уста вом, као и са по ли ти ком
ко ју на ве де ни пред став нич ки и из вр шни ор га ни вла сти утвр ђу ју у
сво јим ак ти ма.

На че ло де мо крат ске и ци вил не кон тро ле вој ске по ста вље но
је као устав ни прин цип пре ма кoјем је Вој ска Ср би је под де мо крат -
ском и ци вил ном кон тро лом, а На род на скуп шти на вр ши над зор ра -
да слу жби без бед но сти. Де мо крат ска и ци вил на кон тро ла Вој ске
Ср би је на ро чи то об у хва та кон тро лу упо тре бе и раз во ја Вој ске Ср -
би је, ин тер ну и екс тер ну кон тро лу тро шко ва за вој не по тре бе, пра -
ће ња ста ња и оба ве шта ва ња јав но сти о ста њу при пре ма Вој ске
Ср би је, обез бе ђе ње сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма од јав ног
зна ча ја и утвр ђи ва ње од го вор но сти за вр ше ње вој них ду жно сти у
скла ду са за ко ном. Де мо крат ску и ци вил ну кон тро лу Вој ске Ср би је
вр ше: На род на скуп шти на, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, из вр шна
власт, за штит ник гра ђа на и дру ги др жав ни ор га ни, у скла ду са сво -
јим над ле жно сти ма, гра ђа ни и јав ност. 
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Ипак, у де мо крат ским дру штви ма цен трал но ме сто за у зи ма
гра ђа нин. Ње го ва уло га у ци вил ној кон тро ли си сте ма од бра не ве о -
ма је зна чај на и мо же се оства ри ва ти на раз ли чи те на чи не. Успе шан
мо дел од но са гра ђа нин – си стем од бра не омо гу ћа ва де мо крат ски
над зор си сте ма од бра не, че му до при но си са мо здрав и про фе си о -
на лан од нос при пад ни ка си сте ма од бра не и ци вил них де мо крат ских
струк ту ра, у ко је убра ја мо и ме ди је. Тај од нос мо ра би ти за сно ван
на отво ре ној и искре ној ко му ни ка ци ји ових су бје ка та. Ме ди ји има -
ју зна чај ну и ко ри сну уло гу у ци вил ној и де мо крат ској кон тро ли сис -
те ма од бра не. По сред ством ме ди ја ус по ста вља се још чвр шћи,
све о бу хват ни ји и ком плек сни ји де мо крат ски над зор си сте ма од бра -
не, што пред ста вља је дан од усло ва за при сту па ње не ке зе мље ме -
ђу на род ним ин те гра ци ја ма. Си стем од бра не ду жан је да при хва ти
ме ди је и њи хо ву кон трол ну уло гу као ци ви ли за циј ску те ко ви ну ко -
ја ће по сво јим ре зул та ти ма са мо ко ри сти ти раз во ју ове обла сти.

Не вла ди не ор га ни за ци је има ју ве о ма зна чај ну уло гу у де мо -
крат ском и пар ла мен тар ном над гле да њу вој ске, пре све га због: не -
за ви сне ана ли зе и ин фор ма ци ја о си сте му од бра не, вој ним и
од   брам бе ним пи та њи ма; пра ће ња и охра бри ва ња по што ва ња за -
кон ских и људ ских пра ва уну тар без бед но сног сек то ра; ста вља ња
без бед но сних пи та ња ва жних за дру штво у це ли ни на днев ни ред
Скуп шти не; уче ство ва ња у пар ла мен тар ним де ба та ма и ор га ни зо ва -
ња кур се ва и се ми на ра; да ва ња ал тер на тив них струч них гле ди шта
у од но су на вла ди ну без бед но сну по ли ти ку и бу џет од бра не; не го -
ва ња јав них де ба та у од но су на фор му ли са ње мо гу ћих по ли тич ких
оп ци ја; обез бе ђи ва ња по др шке по ли тич ким од лу ка ма о на ци о нал -
ној без бед но сти и на чи ну спро во ђе ња тих од лу ка; еду ка ци је јав но -
сти и олак ша ва ња ал тер на тив них рас пра ва у јав ном сек то ру.

10.2. ЦИ ВИЛ НО-ВОЈ НА СА РАД ЊА

Пра те ћи про ме не у опе ра тив ном окру же њу и про јек ту ју ћи
сво је спо соб но сти за при ла го ђа ва ње но вим без бед но сним и вој ним
иза зо ви ма, Вој ска Ср би је раз ви ја функ ци ју ци вил но-вој не са рад ње
ра ди пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња и ре а ли зо ва ња по сло ва ко ор ди на -
ци је и са рад ње Вој ске Ср би је и ци вил них струк ту ра.

Ци вил но-вој на са рад ња у Вој сци Ср би је ор га ни зу је се на стра -
те гиј ском, опе ра тив ном и так тич ком ни воу. За ви сно од за да та ка је -
ди ни ца и вр сте опе ра ци је ко ју Вој ска Ср би је из во ди, ци вил но-вој на
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са рад ња ор га ни зу је се од нај ви шег ни воа, у Ге не рал шта бу, до ни воа
ба та љо на. Ци вил но-вој ну са рад њу ре а ли зу ју ор га ни за ци вил но-вој -
ну са рад њу. Нај ви ши ор ган у Вој сци Ср би је над ле жан за док три -
нар но уре ђе ње ци вил но-вој не са рад ње у це ло куп ном си сте му
од   бра не, а по том за ор га ни зо ва ње, пла ни ра ње и кон тро лу ре а ли за ци -
је по сло ва ци вил но-вој не са рад ње у Вој сци Ср би је је сте Оде ље ње
за ци вил но-вој ну са рад њу (Ј-9), ко је чи ни ор га ни за ци о ну је ди ни цу
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је. По ред ор га на за ци вил но-вој ну са рад -
њу у је ди ни ца ма, ци вил но-вој на са рад ња од ви ја се пре ко ње них цен -
та   ра у опе ра ци ја ма, од но сно кан це ла ри ја у сва ко  днев ном функциони-
са њу Вој ске, ко је се фор ми ра ју ра ди обез бе ђи ва ња ло ка ци ја на ко -
ји ма се гра ђа ни и ци вил не струк ту ре мо гу обра ти ти вој ним сна га -
ма за по моћ. С ци љем обу ке при пад ни ка Вој ске Ср би је у ре а   ли за ци ји
по сло ва ци вил но-вој не са рад ње и ра ди оства ри ва ња сво је на мен ске
функ ци је, отво ре не су две канцеларије за ци вил но-вој ну са рад њу,
јед на у Вра њу и дру га у Кра ље ву.

Пу тем ци вил но-вој не са рад ње мо гу  се ан га жо ва ти ра зно вр -
сни ре сур си: ин фор ма ци је, осо бље, бор бе на и не бор бе на опре ма,
а та ко ђе и вој но и не вој но осо бље као спе ци ја ли сти за ци вил но-
вој ну са рад њу у пру жа њу по мо ћи ци вил ном ста нов ни штву и ор га -
ни ма вла сти. 

Прак тич не ак тив но сти ци вил но-вој не са рад ње у Вој сци Ср -
би је у про те клом пе ри о ду би ле су усме ре не на пру жа ње по др шке
ци вил ним ор га ни ма вла сти и ста нов ни штву у от кла ња њу по сле ди -
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ца еле мен тар них не по го да ши ром Ре пу бли ке Ср би је (за шти та и
збри ња ва ње ста нов ни штва у по пла ва ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Ср би је, уче шће у га ше њу шум ских по жа ра) и пру жа њу по др шке
ста нов ни штву, по себ но у Коп не ној зо ни без бед но сти, као што су
пру жа ње ме ди цин ске по мо ћи бо ле сним и из не мо глим осо ба ма у ви -
ду ор га ни зо ва не ак ци је „Ле кар на се лу“, по прав ка и раш чи шћа ва -
ње пу те ва у зим ским усло ви ма до уда ље них и те шко при сту пач них
се ла, по моћ у во до снаб де ва њу у су шном пе ри о ду, уче ство ва ње у
ху ма ни тар ним ак ци ја и сл. 
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10.3.ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ОД 
КУЛ ТУР НО-И СТО РИЈ СКОГ ЗНА ЧА ЈА 

Му зеј Ју го сло вен ског рат ног ва зду хо плов ства (Му зеј ЈРВ) се
од свог осни ва ња ин тен зив но ба ви еви ден ти ра њем, при ку пља њем,
чу ва њем и из ла га њем пред ме та ко ји су то ком про те клих ско ро сто
го ди на би ли ко ри шће ни у ва зду хо плов ству и про тив ва зду хо плов ној
од бра ни, а ујед но је и хро ни чар и чу вар тра ди ци ја рат ног ва зду хо -
плов ства. 

Му зеј Ју го сло вен ског рат ног ва зду хо плов ства бо гат ством екс -
по на та, ва зду хо плов не ли те ра ту ре, фо то гра фи ја, ви део и филм ских
за пи са, тех нич ке до ку мен та ци је и исто риј ске гра ђе о је ди ни ца ма и
уста но ва ма РВ и ПВО – ВиП ВО ви ше од пе де сет го ди на пред ста вља
сво је вр стан храм на ше ва зду хо плов не ми сли и ва зду хо плов не кул -
тур не ба шти не. Фор ми ран је по чет ком 1957. го ди не, у Ко ман ди
рат ног ва зду хо плов ства, као Од сек за исто ри ју и му зеј. Од осни ва -
ња си сте мат ски и упор но при ку пља му зеј ски ма те ри јал и ра зно врс -
ну исто риј ску и тех нич ку до ку мен та ци ју, ко ји све до че о на стан ку и
раз во ју ра зно вр сних аспе ка та ва зду хо плов не де лат но сти у на шим
ва зду хо плов ним сна га ма. Пр ви екс по нат укљу чен у збир ку ва зду хо -
пло ва је до ма ћи ави он за основ ну обу ку физир ФН. 
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Му зеј ЈРВ рас по ла же свет ски зна чај ном збир ком ва зду хо пло -
ва. По себ но се ис ти чу ави о ни из Дру гог свет ског ра та, где су, из у зев
ја пан ских ло ва ца, са ку пље ни сви нај зна чај ни ји ва зду хо пло ви си ла
Осо ви не и са ве зни ка. Ква ли тет и кван ти тет збир ке свр ста ва ју Му зеј
ЈРВ у сам врх свет ских спе ци ја ли зо ва них ва зду хо плов них му зе ја. 

Вој ни ар хив на ста вља тра ди ци ју исто риј ског оде ље ња осно -
ва ног 5. фе бру а ра 1876. го ди не ука зом кне за Ми ла на Обре но ви ћа.
На и ме, овим ука зом о устрој ству Глав ног ђе не рал шта ба Срп ске вој -
ске про пи са но је да се у окви ру Глав ног ђе не рал шта ба обра зу је по -
себ но (тре ће) оде ље ње са за дат ком да „при би ра исто риј ска да та“ и
пи ше рат ну исто ри ју, да чу ва це ло куп ну ар хи ву и ру ко во ди Ђе не -
рал штаб ном би бли о те ком. Ти ме је уте ме ље но пр во ин сти ту ци о на -
ли зо ва но ба вље ње ар хи вом у срп ској вој сци. На ста вља ју ћи ову
тра ди ци ју, Вој ни ар хив узи ма 1876. го ди ну за го ди ну свог на стан ка. 

У Вој ном ар хи ву чу ва се ар хив ска гра ђа ко ја је на ста ла од
1847. го ди не до да нас. По сто је и ста ри ја до ку мен та – нај ста ри ји
про на ђен до ку мент по ти че из 1716. го ди не, али се ипак 1847. го ди -
на сма тра кључ ном го ди ном од ко је се мо же пи са ти вој на исто ри ја
срп ске др жа ве. Нај ве ћи број до ку ме на та је на срп ском је зи ку, али
ни је за не мар љи во апо стро фи ра ти по сто ја ње зна чај ног бро ја до ку -
ме на та на не мач ком, ита ли јан ском, фран цу ском, ен гле ском, бу гар -
ском и дру гим је зи ци ма.
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На исто риј ском пу ту, ко ји тра је 134 го ди не, Вој ни ар хив је у
сво јим фон до ви ма чу вао, и има оба ве зу да са чу ва, до ку мен та о два
срп ско-тур ска ра та, срп ско-бу гар ском ра ту, Пр вом и Дру гом бал -
кан ском ра ту 1912–1913, епо пе ји Ср би је у Пр вом свет ском ра ту
1914–1918, Април ском ра ту, Дру гом свет ском ра ту на про сто ри ма
Ју го сла ви је 1941–1945, али и до ку мен та ци ју из мир но доп ског жи -
во та срп ске вој ске, Кра ље ви не Ју го сла ви је и СФРЈ, СРЈ, др жав не за -
јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра и, на по слет ку, Ре пу бли ке Ср би је.

Вој ни му зеј као уста но ва од по себ ног зна ча ја у срп ској вој сци
и кул ту ри је у свом тра ја њу про пра тио два ве ка, пам ти вла да ви ну
две ју срп ских ди на сти ја, не ко ли ко др жа ва и ре жи ма, са ку пио је
пред ме те од ан ти ке до да на шњих да на. Де лио је суд би ну на ро да
чу ва ју ћи ње го ву про шлост и тра ди ци ју у број ним пред ме ти ма ко је
с по што ва њем и по но сом ба шти не но ве ге не ра ци је. 

По сле Бер лин ског кон гре са у Кне же ви ни Ср би ји фор ми ра не
су и ин сти ту ци је ко ји ма се од ли ко ва ла сва ка мо дер на др жа ва. Та ко
је Ми лан Обре но вић IV „по ми ло сти бо жи јој и во љи на ро да, књаз
срб ски“ про пи сао 10/22. ав гу ста 1878. го ди не Указ о устрој ству Вој -
ног му зе ја. По Пра ви ли ма за вој ни му зеј, про пи са ним сле де ће 1879.
го ди не, усле ди ле су го ди не при ку пља ња и чу ва ња „вој них ства ри“
од нај ста ри јих вре ме на, из бу на и уста на ка и осло бо ди лач ких ра то -
ва срп ског на ро да. Услед те шко ћа кроз ко је је про ла зи ла срп ска др -
жа ва пр ва стал на из ло жбе на по став ка отво ре на је тек 1904. го ди не.
На жа лост, по го ђе на не мач ким гра на та ма, згра да Му зе ја је ра зо ре -
на, а ева ку и са ни пред ме ти опљач ка ни су кра јем 1915. го ди не. Ода -
бра не збир ке од не те су у Беч ки и Пе штан ски му зеј, ода кле је
ве ћи на вра ће на из ме ђу два свет ска ра та. 

У рат ним окол но сти ма у Со лу ну, 1917. го ди не, на ре ђе њем ми ни -
стра вој ног о при ку пља њу пред ме та, по че ло се са об на вља њем Вој ног
му зе ја. При ли ке у но во ство ре ној др жа ви ни су омо гу ћи ле да се ова
иде ја оства ри све до 1934. го ди не, ка да је краљ Алек сан дар I Ка ра ђор -
ђе вић из дао Уред бу о Вој ном му зе ју. Пред ме ти, при ку пља ни још то -
ком  ра та, от ку пи и на ро чи то да ро ви би ли су осно ва стал не из ло жбе не
по став ке ко ју је у две згра де на Бе о град ској твр ђа ви 20. апри ла 1937.
го ди не отво рио на ме сник кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић.

Леп успон и пла но ви пре ки ну ти су Април ским ра том 1941. го ди -
не, но вим пљач ка ма за вре ме оку па ци је, ра за ра њи ма згра да и збир -
ки ан гло-аме рич ким бом бар до ва њем, у апри лу 1944. го ди не, и
бор   ба ма за осло бо ђе ње Бе о гра да у ок то бру исте го ди не. Ипак, као
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не кад на Со лун ском фрон ту, још у то ку бор би за осло бо ђе ње зем ље
Вој ни му зеј ле чи ра не при ку пља ју ћи пред ме те са ра ти шта. У по став -
ци из 1952. го ди не при о ри тет је до био На род но о сло бо ди лач ки рат. 

Му зеј ски фонд ко ји чи ни ви ше од 30.000 пред ме та сре ђен је
у де се так збир ки (уз то са ма фо то-ар хи ва има око 100.000 не га ти -
ва и фо то гра фи ја). По ред фо то-ар хи ве, пред ме ти су рас по ре ђе ни у
збир ку пра и сто ри је, ан ти ке и ра ног сред њег ве ка, не ко ли ко збир -
ки оруж ја и вој не опре ме, збир ку оде ће и уни фор ми, за ста ва, од ли -
ко ва ња и умет нич ку збир ку. У њи ма се чу ва ју дра го це ни пред ме ти
ко ји су при па да ли срп ским и ју го сло вен ским вој ско во ђа ма и др -
жавни ци ма, оруж је и тро фе ји од ка ме не и брон за не се ки ре, ма ча до
са вре ме ног оруж ја. Пред ме ти и да нас при сти жу у Му зеј да ро ви ма
и от ку пом.

Ме ди ја цен тар „Од бра на“, као спе ци ја ли зо ва на вој на уста но -
ва Упра ве за од но се са јав но шћу Ми ни стар ства од бра не, но си лац је
но вин ско-ин фор ма тив не и из да вач ке де лат но сти у си сте му од бра -
не. Фор ми ран је по чет ком 2010. го ди не  у окви ру ор га ни за циј ско-
мо би ли за циј ских про ме на у Ми ни стар ству од бра не. У том про це су
пре у зео је све де лат но сти и за дат ке не ка да шњег Но вин ског цен -
тра „Од бра на“, Цен трал ног до ма Вој ске Ср би је и Вој но и зда вач -
ког за во да. 

Но вин ско-ин фор ма тив на де лат ност Ме ди ја цен тра „Од бра -
на“ об у хва та при ку пља ње, при пре му и об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја
о ра ду и ак тив но сти ма Ми ни стар ства од бра не, Вој ске Ср би је и
оста лих еле ме на та си сте ма од бра не у ма га зи ну „Од бра на“ и на веб
сај то ви ма Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је. 

Се ди ште Ме ди ја цен тра „Од бра на“ је у згра ди До ма Вој ске
Ср би је, не ка да шњем Рат нич ком до му ко ји је, по про јек ти ма ар хи -
те ка та Жив ка Пи пер ског и Јо ва на Јо ва но ви ћа, гра ђен од 1929. до
1931. го ди не и не по сред но пред Дру ги свет ски рат 1939. го ди не.
Згра да је од 1984. го ди не од лу ком Скуп шти не гра да Бе о гра да про -
гла ше на кул тур ним до бром. 

Ма га зин „Од бра на“ на ста вља тра ди ци је „Рат ни ка“, пр вог зва -
нич ног вој ног гла си ла у Ср би ји ко ји је по чео да из ла зи 24. ја ну а ра
1879. го ди не. Тај дан обе ле жа ва се као Дан Ме ди ја цен тра „Од бра -
на“. Зна ча јан траг у исто ри ји срп ске вој не штам пе оста ви ли су и
„На род на ар ми ја“, „Фронт“ и „Вој ска“, ли сто ви ко ји су из ла зи ли у
пе ри о ду од 1945. до 2005. го ди не. Пр ви број „Од бра не“ об ја вљен
је 1. ок то бра 2005. го ди не и од та да у кон ти ну и те ту из ла зи два пу -
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та ме сеч но (1. и 15.) као је ди но штам па но гла си ло Ми ни стар ства
од бра не. Од 2006. го ди не „Од бра на“ је чла ни ца Европ ског удру же -
ња вој них но ви на ра (EM PA). По след њи кон грес те асо ци ја ци је одр -
жан је у Бе о гра ду 2010. го ди не.

Из да вач ка де лат ност Ме ди ја цен тра „Од бра на“ има ду гу тра -
ди ци ју и од 1945. го ди не, ка да је фор ми ран Вој но и зда вач ки за вод,
до да нас бе ле жи ви ше од 1.600 об ја вље них на сло ва. Об у хва та из -
да ва ње вој но струч не, на став но-обра зов не,  вој но на уч не и пу бли -
цистич ке ли те ра ту ре и вој них ча со пи са „Вој но де ло“, „Вој но тех нич -
ки гла сник“ и „Но ви гла сник“. „Вој но де ло“ и „Вој но тех нич ки
гла сник“ су на уч ни ча со пи си ко је је Ми ни стар ство за на у ку и тех но -
ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је свр ста ло у ка те го ри ју М52 – ча со -
пи са од на ци о нал ног зна ча ја. „Но ви гла сник“ је струч ни ча со пис
опе ра тив ног и так тич ког ни воа. 

У са ста ву Ме ди ја цен тра „Од бра на“ је и про дав ни ца „Вој на
књи га“ у Бе о гра ду, је ди на спе ци ја ли зо ва на вој на књи жа ра у Ср би -
ји ко ја је ујед но и су ве нир ни ца и army shop. У окви ру про дав ни це из -
дво јен је про стор ко ји ће уско ро би ти уре ђен и опре мљен као про -
мо тив ни пункт Ми ни стар ства од бра не где ће сви за ин те ре со ва ни
гра ђа ни мо ћи да до би ју по треб не ин фор ма ци је у ве зи са про фе си -
о нал ном слу жбом у Вој сци Ср би је, упи сом у Вој ну гим на зи ју и Вој -
ну ака де ми ју и дру гим пи та њи ма ко ја ин те ре су ју нај ши ру јав ност.

Умет нич ки ан самбл Ми ни стар ства од бра не „Ста ни слав Би нич -
ки“ је уста но ва ко ја је глав ни но си лац му зич ког жи во та у си сте му
од бра не, је ди ни ан самбл на овим про сто ри ма са ве о ма ра зно врс -
ним и бо га тим про гра мом из во ђач ких мо гућ но сти ко ји на до сто јан
на чин афир ми ше и ре пре зен ту је Вој ску Ср би је ши рој јав но сти. 

Дав не 1899. го ди не 26. сеп тем бра фор ми ран је, на ред бом
Кра ља Алек сан дра I Обре но ви ћа, пр ви сим фо ниј ски „Бе о град ски
вој ни ор ке стар“ ко ји ће де ло ва ти не по сред но под ми ни стром вој -
ним, а је дан од уте ме љи ва ча овог ор ке стра био је и Ста ни слав Би -
нич ки, аутор пр ве срп ске опе ре „На уран ку“ и па три от ски на дах   ну тог
по зна тог мар ша „На Дри ну“ по све ће ног пу ков ни ку Ми ли во ју Сто ја -
но ви ћу, тре ћем ко ман дан ту 2. пе ша диј ског пу ка „Књаз Ми ха и ло“
ко ји је уче ство вао у Цер ској би ци.

Умет нич ки ан самбл МО „Ста ни слав Би нич ки“, ко ји да нас чи -
не сим фо ниј ски ор ке стар и естрад ни ор ке стар, уче ство вао је на
мно го број ним му зич ко-сцен ским све ча но сти ма и фе сти ва ли ма као
што су: БЕ МУС, БЕ ЛЕФ, Мо крањ че ви да ни, Ни шке хор ске све ча но -
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сти, Мер мер и зву ци, Сло бо ди ште у Кру шев цу, Ве ли ки школ ски час
у Кра гу јев цу и дру гим.

Овај умет нич ки ан самбл оства рио је до са да успе шну са рад -
њу и да ље успе шно са ра ђу је са мно гим ин сти ту ци ја ма кул ту ре ван
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске, а та ко ђе и са стра ним ин сти ту ци -
ја ма и ам ба са да ма Ка на де, Ита ли је, Шпа ни је, Фран цу ске, Не мач ке,
Аустри је и др.

У то ку ду ге тра ди ци је по сто ја ња, ко ја вре мен ски за ди ре у три
ве ка, Ан самбл је ме њао на зив, ор га ни за ци о не фор ме и струк ту ру,
али про грам ски и умет нич ки оп ста јао и оста јао до сле дан на ме ни и
ми си ји кроз сво је ак тив но сти и де лат но сти. 

За свој све стра ни и са мо пре го ран рад до био је број на зна чај -
на дру штве на при зна ња: Ор ден са злат ним вен цем, Ву ко ву на гра -
ду, пре сти жну на гра ду Кул тур но-про свет не за јед ни це гра да Бе о  гра да
„Из ван ред ни злат ни бе о чуг“, мно ге пла ке те, по ве ље и за хвал ни це
струч них удру же ња, ко ман ди и гра до ва у ко ји ма је го сто вао. Сво јим
до при но сом Ан самбл је обез бе дио трај но ме сто у умет нич ком жи -
во ту на ше зе мље и ње не вој ске.

„За ста ва филм“, на ста ла у ле то 1948. го ди не, је вој на филм -
ска ку ћа ко ја де ле ћи суд би ну вој ске оста вља сна жан пе чат у на шој
ки не ма то гра фи ји то ком 60 го ди на.

У пе ри о ду од 1948. до 1960. го ди не про из ве де но је 115 „Филм -
ских пре гле да“, а 1954. го ди не по че ла је са ра дом филм ска ла бо ра то -
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ри ја. У апри лу 1949. го ди не по чи ње сни ма ње пр вог на став ног фил ма
„Обу ка о ба ца њу руч них бом би“. На Ме ђу на род ном фе сти ва лу вој -
ног на став ног фил ма у Вер са ју „За ста ва“ је осво ји ла три „злат на Сун -
ца“ и јед но „сре бр но Сун це“. За 60 го ди на свог по сто ја ња „За ста ва
филм“ про из ве ла је ви ше од 1130 на став них фил мо ва.

Ше зде се тих го ди на 20. ве ка „За ста ва филм“ по ста је филм ска
ку ћа са нај ве ћом про из вод њом до ку мен тар них и крат ко ме тра жних
фил мо ва у зе мљи. Пе ри од од 1960. до 1980. го ди не је злат но до ба
„За ста ва фил ма“. То је, у ства ри, вре ме аутор ског са зре ва ња и бо -
га те про дук ци је ви со ког ква ли те та, што је ре зул ти ра ло број ним на -
гра да ма. Упо ре до са до ку мен тар ним и крат ким игра ним фил мо ви ма,
уз ан га жо ва ње ис так ну тих струч ња ка, не гу је се тех ни ка цр те жа и
ани ма ци је. 

На Бе о град ском фе сти ва лу до ку мен тар ног и крат ко ме тра жног
фил ма „За ста ва филм“ уче ству је од ње го вог осни ва ња. Пр ву на гра -
ду осво ји ла је 1961. го ди не за филм „По ру ке“ ре ди те ља Стје па на За -
ни но ви ћа. Од та да се по ја вљу је на свим сле де ћим смо тра ма и осва ја
ви ше од 50 при зна ња, за кључ но са на гра дом Gran Prix 2002. го ди -
не за филм „Воз“ ре ди те ља Го ра на Ко сти ћа.

ВФЦ „За ста ва филм“ по се ду је филм ски и ви део ар хив ко ји је
је дан од нај бо га ти јих и нај сре ђе ни јих у зе мљи, са 402 до ку мен тар -
на и 43 крат ка игра на фил ма, 3 ТВ се ри је са укуп но 19 епи зо да, 4
игра на фил ма, 21 ани ми ра ним фил мом, 5 екс пе ри мен тал них фил мо -
ва, 132 ре клам на фил ма, око 200 на мен ских фил мо ва, 150 ТВ еми -
си ја, 79 епи зо да до ку мен тар них и на мен ских се ри ја, 564 се ри је
ди ја фил мо ва и ди ја по зи ти ва, ви ше од 12.000 ТВ при ло га и око 150
ТВ спо то ва. Укуп на про из вод ња сни мље на је на ви ше од шест ми -
ли о на ме та ра филм ске тра ке.

Вој на штам па ри ја „Бе о град“ има ве о ма ду гу тра ди ци ју. У пе -
ри о ду од 1876. до 1898. го ди не при Глав ном ђе не рал шта бу ор га ни -
зо ва на је Штам пар ска ра ди о ни ца, а на Ђур ђев дан, 6. ма ја 1898.
го ди не (по ста ром ка лен да ру 24. апри ла), ука зом кра ља Ср би је Алек -
сан дра I Обре но ви ћа по че ла је са ра дом Штам па ри ја кра љев ско-
срп ског Вој ног ми ни стар ства.

Вој на штам па ри ја „Бе о град“ да нас је ор га ни зо ва на у скла ду
са ре форм ским опре де ље њи ма си сте ма од бра не и по са врем еним
пра ви ли ма гра фич ке стру ке. Ње на де лат ност је пру жа ње штам пар-
ско-гра фич ких услу га ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ми ни стар ства
од бра не и ко ман да ма, је ди ни ца ма и уста но ва ма Вој ске Ср би је. Због
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мо гућ но сти пру жа ња ра зно вр сних услу га, Вој на штам па ри ја „Бе о -
град“ пред ста вља је дин ствен про из вод но-гра фич ки си стем на тр -
жи шту Ре пу бли ке Ср би је.

У про те клом пе ри о ду штам па ла је ве ли ки број ка пи тал них де -
ла с те ма ти ком из исто ри је и кул ту ре на шег на ро да ко ја чи не део
бо га тог кул тур но-исто риј ског на сле ђа бу ду ћим ге не ра ци ја ма. По -
себ но се из два ја ју сле де ћа из да ња: Исто ри ја срп ског на ро да у 10
то мо ва, Исто ри ја ци ви ли за ци је у 12 то мо ва, Са бра на де ла Иве Ан -
дри ћа у 18 књи га, Ен ци кло пе ди ја Ње гош, Кул тур на ри зни ца Ср би -
је, Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске у 3 књи ге на срп ском и ен гле ском
је зи ку, Ма на сти ри Ср би је у 2 то ма, Хи лан дар, Храм Све тог Са ве у
2 то ма, Се сил – Ин тер на ме ди ци на, Зна ме ни ти ср би 19. ве ка, Све -
ти ње Ко со ва и Ме то хи је, Ср би ја 19. ве ка у 3 то ма и дру га.

Ква ли те том про из во да, по себ но књи га, Вој на штам па ри ја
„Бео  град“ по ста ла је пре по зна тљи ва у штам пар ско-гра фич кој обла-
сти и јед на је од рет ких штам па ри ја на овим про сто ри ма у ко јој су
штам па не књи ге на мно гим стра ним је зи ци ма (ру ском, ен гле ском,
фран цу ском, шпан ском, не мач ком, ита ли јан ском, ма ђар ском, швед -
ском, пољ ском, арап ском, ки не ском, ја пан ском, ста ро сло вен ском и
дру гим). Књи ге ко је је шта м па ла Вој на штам па ри ја „Бе о град“ мо гу
сто га чи та ти љу ди ши ром све та.

За свој ду го го ди шњи рад до би ла је број на при зна ња на ме ђу -
на род ним и до ма ћим сај мо ви ма књи га.
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11. ПО ГЛЕД У БУ ДУЋ НОСТ

Ре пу бли ка Ср би ја за сту па ста но ви ште да су мир и ста бил но
без бед но сно окру же ње основ ни усло ви за са рад њу из ме ђу др жа ва
и чи ни о ци њи хо вог оп штег на прет ка и про спе ри те та. Од по чет ка
раз во ја као са мо стал не и не за ви сне др жа ве, 2006. го ди не, Ре пу бли -
ка Ср би ја ни јед ним сво јим ак том ни је ути ца ла на по гор ша ње без -
бед но сти у ре ги о ну. На про тив, на сто ја ла је да се сви про бле ми
ре ша ва ју на де мо крат ски на чин и мир ним пу тем. 

Ува жа ва ју ћи ре ал ност ме ђу на род них од но са, по себ но по тен -
ци јал не иза зо ве, ри зи ке и прет ње без бед но сти, Ре пу бли ка Ср би ја
раз ви ја ће си стем од бра не по ме ри сво јих по тре ба, а ра ди за шти те
ви тал них ин те ре са и ци ље ва. Зна чај ни аспек ти бу ду ћег ка рак те ра
без бед но сти и од бра не Ре пу бли ке Ср би је би ће: стра те шко опре де -
ље ње за пу но прав но члан ство у ЕУ; ре ги о нал на са рад ња као им пе -
ра тив ста бил ног без бед но сног окру же ња; уна пре ђе ње са рад ње са
САД, Ки ном и Ру ском Фе де ра ци јом; ин тен зи ви ра ње од но са са др -
жа ва ма Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке.

Основ ни прав ци у раз во ју си сте ма од бра не би ће усме ре ни на
ства ра ње но вог си сте ма вред но сти ко ји ће ка рак те ри са ти: пот пу но
про фе си о нал на Вој ска; мо де ран си стем шко ло ва ња и уса вр ша ва -
ња; мо де р ни за ци ја и опре ма ње; аде кват на ин фра струк ту ра; уче -
шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма и по бољ ша ње стан дар да
при     пад ни ка Вој ске Ср би је и Ми ни стар ства од бра не.

Пот пу но про фе си о нал на Вој ска
Вој ска Ср би је би ће пот пу но про фе си о нал на већ од 2011. го ди -

не. Њен са став чи ни ће два де ла јед не це ли не: ак тив ни са став и ре -
зер ва. Ак тив ни са став чи ни ће про фе си о нал ни при пад ни ци: офи   ци ри,
под о фи ци ри, вој ни ци и ци вил на ли ца. Ре зер вни са став  чи ни ће ак -
тив на ре зер ва и па сив на ре зер ва. Ак тив на ре зер ва утвр ђи ва ће се
на го ди шњем ни воу за сва ку на ред ну го ди ну. Ње но фор ми ра ње и
ан га жо ва ње би ће ускла ђе ни са по тре ба ма по ве ћа ња опе ра тив них
и функ ци о нал них спо соб но сти Вој ске за из вр ше ње до де ље них ми -
си ја и за да та ка, као и фи нан сиј ске одр жи во сти. Пасивну ре зер ву
чи ни ће при пад ни ци Вој ске ко ји су на би ло ко ји на чин оспо со бље ни
за слу жбу у Вој сци и ко ји су ре гу ли са ли вој ну оба ве зу са оруж јем,
а у скла ду са Уста вом и за ко ном.
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У Ре пу бли ци Ср би ји би ће омо гу ће но до бро вољ но слу же ње
вој ног ро ка ли ци ма ко ја то же ле, а у скла ду са за ко ном. Ли ца ко ја
бу ду ре гу ли са ла вој ну оба ве зу на до бро вољ ном прин ци пу има ће мо -
гућ ност да по ста ну про фе си о нал ни при пад ни ци Вој ске. Ли ца ко ја
се опре де ле за до бро вољ но слу же ње вој ног ро ка има ће по себ не по -
год но сти ко је ће би ти ре гу ли са не за ко ном и под за кон ским ак ти ма.

Пот пу но про фе си о нал на Вој ска под ра зу ме ва но ви и са вре мен
мо дел обу ке. Обу ка ће се ре а ли зо ва ти у цен три ма за обу ку и у је -
ди ни ца ма. Број и вр ста цен та ра за обу ку би ће ускла ђе ни са по тре -
ба ма Вој ске. Но ви мо дел обу ке има ће на ци о нал ни и ме ђу на род ни
ка рак тер.

Мо де ран си стем шко ло ва ња и уса вр ша ва ња

Му шкар ци и же не оста ће основ ни фак тор на шег си сте ма од -
бра не. Сто га ће по себ на па жња би ти усме ре на на обез бе ђе ње ква -
ли тет ног ка дра за по тре бе Вој ске и си сте ма од бра не.

Шко ло ва ње и уса вр ша ва ње за по тре бе Вој ске и си сте ма од -
бра не ре а ли зо ва ће се, пре све га, на Уни вер зи те ту од бра не. По ред
то га, шко ло ва ње и уса вр ша ва ње ка дра за по тре бе Вој ске и си сте -
ма од бра не ре а ли зо ва ће се на фа кул те ти ма у зе мљи и ино стран -
ству. Та ко ђе, Уни вер зи тет од бра не би ће отво рен за уса вр ша ва ње
ка дра из ино стран ства.

Про фе си о нал ни офи ци ри Вој ске шко ло ва ће се на Вој ној ака -
де ми ји и Вој но ме ди цин ској ака де ми ји, али и на ци вил ним фа кул те -
ти ма у зе мљи и вој но школ ским ин сти ту ци ја ма у ино стран ству.
Њи хо во уса вр ша ва ње у про фе си о нал ној ка ри је ри за ви си ће, пре
све га, од ре зул та та соп стве ног ра да и по тре ба Вој ске и си сте ма од -
бра не. Са мо нај спо соб ни ји офи ци ри до сти за ће нај ви ше чи но ве и
по ло жа је у Вој сци и си сте му од бра не.

Про фе си о нал ни под о фи ци ри при ба вља ће се, пре све га, уса -
вр ша ва њем у Цен тру за обу ку под о фи ци ра, а из ре да про фе си о нал -
них вој ни ка. По ред то га, про фе си о нал ни под о фи ци ри  при ба вља ће
се и из ци вил ства, уз прет ход но за вр ше не пред ви ђе не кур се ве. По -
се бан зна чај у до ме ну обу ке и по др шке си сте му ко ман до ва ња и ру -
ко   во ђе ња има ће раз вој уса вр ша ва ња под о фи цир ског ко ра. Најспо-
соб ни ји под о фи ци ри, а у скла ду са по тре ба ма Вој ске, уса вр ша ва   ће се
и на кур се ви ма у ино стран ству.

Ци вил на ли ца у Вој сци и си сте му од бра не при ба вља ће се у
скла ду са за ко ни ма ко ји ва же у Ре пу бли ци Ср би ји. Уса вр ша ва ње ци -
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вил них ли ца би ће ускла ђе но са обра зов ним си сте мом у Ре пу бли ци
Ср би ји. У скла ду са по тре ба ма си сте ма, од ре ђе ни број ци вил них
ли ца уса вр ша ва ће се и у ино стран ству.

Мо дер ни за ци ја и опре ма ње

Ни је мо гу ће го во ри ти о но вом си сте му вред но сти без мо дер -
ни за ци је и опре ма ња Вој ске Ср би је. Мо дер ни за ци ја и опре ма ње
ре а ли зо ва ће се на два на чи на: ослон цем на соп стве не ка па ци те те
и ко о пе ра ци јом са стра ним парт не ри ма.

Осло нац на соп стве не ка па ци те те тре ба да раз ви је и уве же
ком пле тан си стем од раз во ја, про из вод ње до уво ђе ња у опе ра тив -
ну упо тре бу и одр жа ва ња. По се бан зна чај има ће на уч не ин сти ту ци -
је си сте ма од бра не ко је се ба ве раз во јем и опи то ва њем, као и
ре сур си од брам бе не ин ду стри је и ре сур си за одр жа ва ње, за шта
ће си стем од бра не за др жа ти и да ље уна пре ђи ва ти ка па ци те те за
те де лат но сти.

Соп стве на па мет мо ра би ти уве за на у ме ђу на род не то ко ве.
Сто га, мо дер ни за ци ја и опре ма ње Вој ске Ср би је зах те ва ју и ме ђу -
на род ну са рад њу у свим аспек ти ма тог про це са, ко ји об у хва та: за -
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јед нич ке ак тив но сти на про јек то ва њу сло же них бор бе них си сте ма;
за јед нич ки раз вој и про из вод њу и за јед нич ки на ступ на тре ћим
тржи шти ма.

Мо дер ни за ци ја и опре ма ње Вој ске ре а ли зо ва ће се у скла ду
са Ду го роч ним пла ном раз во ја си сте ма од бра не, при ме ном про це -
са пла ни ра ња, про гра ми ра ња, бу џе ти ра ња и из вр ше ња.

Мо дер ни за ци ја и опре ма ње Вој ске Ср би је, пре све га сло же -
ним и со фи сти ци ра ним бор бе ним си сте ми ма у ВиП ВО и КоВ, зах те -
ва ће и до дат на фи нан сиј ска сред ства, ван Бу џе та од бра не, у че му
оче ку је мо по др шку Вла де и На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

Аде кват на ин фра струк ту ра

За по тре бе Вој ске и Ми ни стар ства од бра не раз ви ја ће се и
аде кват на ин фра струк ту ра. То под ра зу ме ва, пре све га, оп ти ма лан
број и рас по ред обје ка та за сме штај, рад и ста но ва ње, обје ка та и
по ли го на за обу ку и ин фра струк ту ре за сме штај му ни ци је и убој -
них сред ста ва.

У по гле ду обје ка та за сме штај, би ће из гра ђен је дин ствен обје -
кат за сме штај Ми ни стар ства од бра не и Ге не рал шта ба Вој ске Ср би -
је, чи ме ће се, у знат ној ме ри, ра ци о на ли зо ва ти њи хов раз ме штај и
по јеф ти ни ти њи хо во одр жа ва ње. Из град ња тог објек та омо гу ћи ће
се, по ред оста лог, и пре на ме ном са да шњих обје ка та на ве ћем бро -
ју ло ка ци ја.

Оп ти ми зо ва ће се број ка сар ни Вој ске Ср би је и дру гих обје ка -
та ко ји се ко ри сте у си сте му од бра не. Та оп ти ми за ци ја би ће  ускла -
ђе на са опе ра тив ним по тре ба ма Вој ске Ср би је и зах те ви ма за ра ци -
о на ли за ци ју по ло жа ја и де ло ва ња оста лих сна га у си сте му од бра не.

По се бан ак це нат би ће ста вље н на раз вој аде кват них ка па ци -
те та за обу ку Вој ске Ср би је. Тај про цес би ће ви ше сме ран: из град -
ња по ли го на за обу ку на ни воу основ них је ди ни ца; мо дер ни за ци ја
је дин стве ног по ли го на за нај ви ше об ли ке обу ке – „Па су љан ске ли -
ва де“, и из град ња обје ка та и ин фра струк ту ре за обу ку за уче шће у
мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма.

Објек ти за сме штај му ни ци је и убој них сред ста ва би ће мо -
дер ни зо ва ни у скла ду са стан дар ди ма ко ји ва же у тој обла сти. Све
то ути ца ће на без бед но скла ди ште ње и чу ва ње, као и на пред у пре -
ђи ва ње мо гу ћих тех нич ко-тех но ло шких ка та стро фа.
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Уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма

Си стем од бра не пред у зе ће све ме ре из сво је над ле жно сти да
се успе шно ре а ли зу је ми си ја Вој ске утвр ђе на Стра те ги јом од бра не
– уче шће у из град њи и очу ва њу ми ра у све ту и ре ги о ну. Основ ни
на чин за ре а ли за ци ју за да та ка из на ве де не ми си је је сте уче шће Вој -
ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја -
ма под окри љем Ује ди ње них на ци ја и Европ ске уни је. 

Уче шће Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал -
ним опе ра ци ја ма, у скла ду са за ко ном, атри бут је на ше од го вор но сти.
То је и наш до при нос раз во ју ста бил ног без бед но сног окру же ња, као
пред у слов за раз вој и про спе ри тет и др жа ве и си сте ма од бра не.

За уче шће у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма де кла ри са ће се
по себ не сна ге Вој ске и си сте ма од бра не, ко је ће се оспо со бља ва ти
у зе мљи и ино стран ству. Си стем од бра не раз ви ја ће и по ну ди ти соп -
стве не ка па ци те те за по тре бе оспо со бља ва ња за мул ти на ци о нал не
опе ра ци је. Основ ни ка па ци те ти си сте ма од бра не би ће: Вој но ме ди -
цин ска ака де ми ја, Цен тар за уса вр ша ва ње ка дро ва АБ ХО, ба за „Југ“
и дру ги.

По бољ ша ње стан дар да при пад ни ка си сте ма од бра не

По себ на па жња би ће по све ће на по бољ ша њу стан дар да при -
пад ни ка Вој ске Ср би је и оста лих ли ца у си сте му од бра не.

Кључ не ак тив но сти на по бољ ша њу стан дар да од ви ја ће се
кроз сле де ће ак тив но сти: обез бе ђе ње оп ти мал них усло ва за жи вот
и рад; обез бе ђе ње при на дле жно сти у скла ду са за ко ном и ста ту -
сом ли ца; пред ви ди ву ка ри је ру и на пре до ва ње у скла ду са спо соб -
но сти ма; стам бе но збри ња ва ње и пен зи о но, здрав стве но и со ци   јал но
обез бе ђе ње.

Но ви си стем вред но сти под ра зу ме ва и ства ра ње но ве мен -
тал не ма три це при пад ни ка Вој ске Ср би је и си сте ма од бра не. Са мо
оспо со бљен, опре мљен и за до во љан усло ви ма жи во та и ра да при -
пад ник Вој ске и си сте ма од бра не би ће си гур на га ран ци ја за из вр -
ша ва ње на ших ми си ја и за да та ка.

Бу дућ ност је за Вој ску Ср би је и си стем од бра не по че ла.

169



170



БЕЛА КЊИГА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Библиотека „ВОЈНА КЊИГА“, бр. 1637

дизајн
Горан Јањић

компјутерски прелом
Слободан Михаиловић

језички редактор
Ружа Величковић

уредник фотографија
Даримир Банда

коректор
Слађана Грба

штампа
Војна штампарија, Београд

171



172

351.86(497.11)

BELA knjiga odbrane
Бела књига одбране Републике Србије / [уређивачки одбор Божидар

Форца ... [и др.] ; главни уредник Драгана Марковић]. – Београд : Медија
центар „Одбрана“, 2010 (Београд : Војна штампарија). – 172 стр. :
илустр. ; 24 cm

На врху насл. стр.: Република Србија, Министарство одбране, Сектор за
политику одбране, Управа за стратегијско планирање. – Тираж 200.

a) Nacionalna bezbednost – Srbija
b) Bezbednosni sektor – Srbija
c) Narodna odbrana – Srbija

1. Forca Božidar     2. Marković, Dragana

Sistem odbrane Republike Srbije prema državnim potrebama i uslovima koji
određuju odnose na globalnom, regionalnom i lokalnom planu, a u vezi sa re-
formama, procesima, dostignućima i projekcijama u razvoju sistema odbrane.

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Centar za bibliotekarstvo, vojnonaučnu
dokumentaciju i informaciju


