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406. 

На основу члана 14. став 2. тачка 23) Закона о од-
брани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), а у вези 
са чл. 1. и 2. Закона о условима за обављање психо-
лошке делатности („Службени гласник РС“, бр. 25/96 
и 101/05), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ПСИХОЛОШКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се психолошка делат-
ност у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Члан 2. 

Поједини појмови који се користе у овом правил-
нику имају следеће значење: 

1) психолошка делатност обухвата психолошка 
испитивања (индивидуална и групна), психолошке трет-
мане, едукације и истраживања у области војне психо-
логије за потребе система одбране;  

2) војна психологија је грана примењене психо-
логије која се бави истраживањем психолошких про-
цеса, особина и понашања у војној служби у мирнодоп-
ским и ратним условима применом савремених психо-
лошких знања и метода психолошке науке;  

3) психолошки мерни инструменти су стандар-
дизована средства (тестови, скале, апарати, упитници 
и друга средства) чије карактеристике и квалитет у 
погледу валидности и поузданости мерења утврђује 
овлашћена институција Републике Србије и користе 
се у сврху процене менталног здравља и психофизич-
ке способности за војну службу у складу са законом; 

4) психолог је стручно лице које испуњава опште 
и посебне услове за обављање послова психолошке 
делатности у Министарству одбране и Војсци Србије 
који су одређени актом о унутрашњем уређењу и си-
стематизацији радних односно формацијских места;  

5) психолошка документација је документација 
која обухвата резултате испитивања и податке до ко-
јих је психолог дошао током рада и представља про-
фесионалну тајну;  

6) психолошки капацитети су когнитивне и со-
цијално-емоционалне карактеристике личности неоп-
ходне за рад, извршавање задатака и дужности и функ-
ционисање у систему одбране. 

II. ПСИХОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ 
Члан 3. 

Психолошка делатност заснива се на примени са-
времене психолошке науке, стручне методологије и 
стандарда психолошке праксе, војне и војномедицин-
ске доктрине, мерила и поступака заснованих на зако-
ну, овом правилнику и Кодексу етике психолога Ре-
публике Србије. 

Психолошку делатност обављају психолози или ти-
мови психолога у саставу организационих делова Ми-
нистарства одбране и Војске Србије у чијем делокру-
гу су послови психолошке делатности.  

Послове психолошке делатности може обављати 
само дипломирани психолог или мастер психолог са 
положеним стручним испитом, а за одређена радна 
односно формацијска места психолог специјалиста из 
одређене области психологије или доктор психолошких 
наука. 

Члан 4. 
Циљеви психолошке делатности су:  
1) психолошка превенција и подршка за унапре-

ђење квалитета живота и рада, очување и заштита мен-
талног здравља и побољшање укупног психолошког 
функционисања лица у војној служби; 

2) пружање стручно-саветодавне подршке упра-
вљању људским ресурсима, а на основу процене пси-
холошких капацитета и анализе психолошких чини-
лаца од значаја за мотивацију појединаца и јединица 
за вршење војне службе;  

3) унапређење психолошких капацитета и компе-
тенција припадника Војске Србије и запослених у Ми-
нистарству одбране, као и обезбеђење потребног нивоа 
оперативних и функционалних способности Војске Ср-
бије за ефикасно извршавање мисија и задатака;  

4) учешће у образовању, професионалном усаврша-
вању и научноистраживачкој делатности у областима 
од значаја за развој психолошке и војне науке и праксе.  
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Члан 5. 

Циљеве психолошке делатности из члана 4. овог 
правилника психолози остварују обављајући:  

1) психолошку процену појединаца и група; 
2) психолошке третмане (саветовање, лечење – 

психотерапија и друге психолошке интервенције); 
3) психолошку едукацију појединаца и група; 
4) психолошка истраживања, анализу психоло-

шких услова и чинилаца и евалуацију ефеката струч-
них поступака и мера, програма и модела; 

5) сарадњу са стручним органима и институција-
ма у систему одбране и у цивилном сектору и међу-
народну војну сарадњу у области војне психологије; 

6) друге послове у складу са упутствима за уну-
трашњу организацију и рад.  

Циљеве психолошке делатности психолози оства-
рују плански и организовано у складу са стратегиј-
ским и доктринарним документима и начелима орга-
низације система војног здравства, војног школства и 
научноистраживачког рада у Министарству одбране и 
Војсци Србије. 

Обављање послова психолошке делатности засни-
ва се на закону, овом правилнику и прописима који-
ма се уређује систем селекције, класификације и ка-
ријерног вођења и саветовања, здравствена заштита вој-
них и цивилних осигураника, војно образовање, науч-
ноистраживачка делатност и институционална сарад-
ња у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Члан 6.  

Организациона јединица Министарства одбране у 
чијем делокругу је развој психолошке делатности вр-
ши послове координације рада психолога и тимова пси-
холога у Министарству одбране и Војсци Србије који се 
односе на: 

1) учешће у планирању, програмирању и коорди-
нацији планова и програма рада психолога;  

2) припремање предлога психолошких стандарда 
и процедура, методологије за спровођење психолошке 
селекције и употребу психолошких мерних инструме-
ната, у сарадњи са надлежним стручним органима; 

3) предлагање модела психолошке превенције и 
подршке и аката којима се уређује учешће у психоло-
шкој процени појединаца и група у поступцима селекци-
је, обучавања и стручног усавршавања, психолошког 
саветовања и лечења; 

4) проучавање и потврђивање (евалуација) резул-
тата у примени одобрене методологије и важећих пси-
холошких стандарда и програма рада и предлагање ме-
ра за унапређење квалитета рада у складу са савреме-
ним научним и стручним достигнућима; 

5) анализу извештаја о реализацији послова у обла-
сти психолошке делатности и предлагање мера за уна-
пређење психосоцијалног стања припадника Војске Ср-
бије и запослених у Министарству одбране. 

Члан 7. 

Организациони делови Министарства одбране и 
Војске Србије које у свом саставу имају психолога и 
тимове психолога планирају, организују, координи-
рају и извршавају послове психолошке делатности у 
оквиру свог делокруга, у складу са овим правилни-
ком и прописима којима се уређује планирање, про-
грамирање и извршење у Министарству одбране и Вој-
сци Србије. 

Организациони делови из става 1. овог члана има-
ју обавезу да:  

1) редовно врше анализу психолошких потреба 
за лица из свог делокруга, прате психосоцијално ста-
ње и предлажу мере за развој психолошке делатности од 
значаја за извршавање послова из свог делокруга;  

2) предлажу одговарајућу организацију психолошке 
делатности, стручно усавршавање психолога и попуну 
у складу са реалним потребама система одбране;  

3) учествују у припреми планова, програма и про-
јеката развоја психолошке делатности односно разво-
ја здравствене заштите за лица из свог делокруга;  

4) планирају и обезбеђују просторне, материјалне 
и кадровске услове за рад психолога и тимова психо-
лога образованих у свом саставу;  

5) сарађују са надлежним органима у чијем су де-
локругу послови психолошке делатности и здравстве-
не заштите; 

6) воде прописану евиденцију и психолошку до-
кументацију за лица из свог делокруга и достављају 
податке за јединствену евиденцију и извештавање над-
лежним службама;  

7) обезбеђују редовну контролу рада психолога у 
свом саставу и омогућавају надзор над стручним ра-
дом психолога, у складу са законом и овим правил-
ником; 

8) учествују у формирању радних група и мулти-
дисциплинарних тимова, организовању стручних ску-
пова и предлагању научноистраживачких пројеката у са-
радњи са цивилним сектором и у међународној сарад-
њи у области психолошке делатности. 

Извештаји о реализованим пословима и задацима 
из става 2. овог члана достављају се организационој 
јединици Министарства одбране у чијем делокругу је 
развој психолошке делатности. 

Члан 8. 

Материјално-финансијска средства, просторно-тех-
ничке услове и службене просторије за рад психолога 
обезбеђује организациона јединица Министарства од-
бране и Генералштаба Војске Србије, команда или уста-
нова Војске Србије која у свом саставу има психоло-
га, у складу са законом, овим правилником и прописи-
ма којима се уређује материјално и финансијско по-
словање у Министарству одбране и Војсци Србије.  

Просторни и материјално-технички услови за рад 
психолога подразумевају:  

1) обезбеђење посебне радне просторије за рад са 
појединцима и просторних услова за рад са групом; 

2) обезбеђење посебног телефонског прикључка; 
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3) одговарајућу информатичку опрему и услове 
за коришћење електронских комуникационих услуга; 

4) физичку, техничку и административну заштиту 
и чување тајних података; 

5) психолошке мерне инструменте, чување и за-
штиту инструмената и психолошке документације од 
неовлашћеног приступа и употребе; 

6) обезбеђење стручне литературе за рад психо-
лога и за психолошку едукацију припадника Војске 
Србије и запослених у Министарству одбране; 

7) обезбеђење материјалних и финансијских сред-
става за рад, стручно усавршавање и обуку за приме-
ну психолошких метода и мерних инструмената, спро-
вођење приправничког стажа, чланство у струковној 
организацији, средства за учешће у раду стручних удру-
жења и учешће на стручним скуповима од значаја за рад 
психолога. 

Члан 9. 

Психолози могу користити психолошке мерне ин-
струменте које је одобрио овлашћени стручни орган, 
у складу са законом и прописима којима се уређују 
стандарди и процедуре израде и употребе психоло-
шких мерних инструмената и не смеју их умножава-
ти и давати на увид или коришћење неовлашћеним ли-
цима. 

Психолошки мерни инструменти могу се кори-
стити ако су обезбеђени услови за безбедно чување 
мерних инструмената и резултата испитивања. 

Члан 10. 

Психолог је у обавези да води евиденцију и пси-
холошку документацију у складу са прописима који-
ма се уређује вођење евиденције и документације у 
области одбране и безбедности, заштита поверљивих 
података о личности и чување и употреба психолошке 
документације.  

У случају престанка службе или распоређивања 
на ново радно или формацијско место психолог је у 
обавези да комисијски преда документацију насталу 
током његовог рада и изврши записничку примопре-
дају другом психологу, у складу са прописима.  

На поступак примопредаје и чувања психолошке 
документације примењују се Правило службе Војске 
Србије и прописи којима се уређује канцеларијско по-
словање, заштита документације и информационог си-
стема у одбрани, чување професионалне тајне и за-
штита података о личности. 

Члан 11. 

Подаци о личности који могу да штете угледу и 
интегритету личности, а које психолог сазна у оба-
вљању делатности представљају професионалну тајну. 

Резултати психолошке процене могу се користи-
ти у форми налаза и мишљења односно извештаја са-
мо у сврху за коју се издају и не могу се јавно саоп-
штавати или приказивати. 

Налаз и мишљење психолога може се доставити 
другим службеним лицима, уз обавезу заштите пода-
така о личности, осим у случајевима који су прописа-
ни законом.  

Извештај са резултатима психолошке селекције 
доставља се психологу из организационе јединице за 
чије потребе се врши селекција, односно психологу у 
надлежном центру за обуку. 

Психолог је у обавези да психолошку документа-
цију (у писаном и електронском облику) за лице из 
Министарства одбране или Војске Србије које се пре-
мешта у другу организациону јединицу проследи на 
личност психолога надлежног за организациону једи-
ницу у коју се то лице распоређује на другу дужност. 

Психолог је у обавези да психолошку документа-
цију ученика војне школе, кадета или лица на обуци за 
војне дужности, након завршеног школовања или обуке, 
достави психологу јединице или установе Министар-
ства одбране и Војске Србије у коју се лице распоре-
ђује на дужност или обуку. 

Члан 12. 

Послови психолошке процене обухватају:  
1) процену менталног здравља односно психоди-

јагностичку процену менталног статуса и индикатора 
менталних поремећаја;  

2) психолошку селекцију и класификацију одно-
сно процену психолошких капацитета за рад на одре-
ђеним пословима и дужностима у војној служби, уса-
вршавање и школовање;               

3) процену појединаца или група у погледу при-
лагођавања на услове живота и рада, психофизичког 
оптерећења, психосоцијалног стања, мотивације за из-
вршавање задатака, ризика од ванредних догађаја и по-
требе за предузимањем мера психолошке превенције 
или лечења;                

4) евалуацију примењених поступака и третмана, 
мера и програма, модела психолошке превенције и про-
писане јединствене методологије за спровођење психо-
лошке селекције у Министарству одбране и Војсци 
Србије. 

Члан 13. 

Психолози и тимови психолога Министарства од-
бране и Војске Србије учествују у процени менталног 
здравља и психолошких капацитета кандидата одно-
сно припадника Војске Србије или запослених у Ми-
нистарству одбране, војних или цивилних осигураника. 

Психолог који је обавио психолошку процену у 
свом делокругу доставља мишљење односно извештај 
старешини надлежном за доношење одлука о распоре-
ђивању лица на одговарајућа радна и формацијска ме-
ста односно дужности у војној служби. 

Организациони делови Министарства одбране и 
Војске Србије достављају војноздравственим устано-
вама информације о лицима из свог састава које су 
релевантне за поступак психолошке процене у војно-
здравственим установама, у форми мишљења претпо-
стављеног старешине и налаза и мишљења психолога 
из јединице. 
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Члан 14. 

Психолози у војноздравственим установама у окви-
ру свог делокруга учествују у процени менталног здра-
вља ради лечења или у поступку процене здравствене 
способности, а на захтев лекара специјалисте који утвр-
ђује здравствену способност кандидата, припадника 
Војске Србије или запослених у Министарству од-
бране односно војних и цивилних осигураника. 

Члан 15. 
Психолошка селекција врши се на захтев комиси-

је за селекцију или надлежног старешине према кри-
теријумима утврђеним законом и прописом којим се 
уређује систем селекције, класификације и каријерног 
вођења и саветовања у Министарству одбране и Вој-
сци Србије. 

Психолошка селекција обухвата процену психоло-
шких капацитета војних обвезника, припадника Војске 
Србије, запослених у Министарству одбране или кан-
дидата за војну службу и посебне задатке и дужности 
односно за укључивање у програме образовања и обу-
ку за усвајање потребних знања и стручних вештина 
за њихово успешно обављање. 

Члан 16. 
Психолошку селекцију врше психолози или тимо-

ви психолога у оквиру свог делокруга, у складу са једин-
ственом методологијом.  

Тимови психолога у војноздравственим установама 
носиоци су послова психолошке селекције, а у реализа-
цији психолошке селекције учествују и психолози из 
организационих делова Министарства одбране и Вој-
ске Србије за чије потребе се врши психолошка се-
лекција.  

Члан 17. 
Након психолошке селекције коју реализују ти-

мови психолога у војноздравственим установама вр-
ши се додатна психолошка процена за лица која се 
ангажују на пословима у Војнобезбедноснoj агенцији 
и Војнообавештајнoj агенциjи и за лица на одређеним 
пословима обухваћеним прописима којима се уређују 
послови и радна и формацијска места у Војсци Срби-
је и Министарству одбране на којима се врши специ-
фична војна служба и служба под отежаним условима.  

Додатну психолошку процену за лица која се ан-
гажују на пословима у Војнобезбедноснoj агенцији и 
Војнообавештајнoj агенциjи врше психолози из Вој-
нобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенциjе, 
а за остала лица из става 1. овог члана психолози из 
Ваздухопловномедицинског института.  

Члан 18. 
Психолошка селекција заснива се на одобреном 

моделу професионалне селекције кадра, прописима ко-
јима се уређује селекција и класификација у Министар-
ству одбране и Војсци Србије и на:  

1) примени метода анализе посла и изради одго-
варајућих радних и психолошких профила односно 
утврђивању компетенција за различите типове карије-
ре и дужности, у складу са посебним условима про-
писаним за вршење специфичних послова и задатака;  

2) јединственој методологији; 
3) формирању и развоју јединствене базе подата-

ка о психолошкој селекцији и обезбеђењу информа-
тичке подршке за повезивање и размену података из-
међу носилаца психолошке селекције у војноздравстве-
ним установама;  

4) евалуацији јединствене методологије, анализи 
извештаја о психолошкој селекцији и предлагању ме-
ра за усавршавање модела професионалне селекције 
у складу са потребама одбране, безбедности и специ-
фичностима војне службе. 

Члан 19. 

Јединствена методологија утврђује се Стручним ме-
тодолошким упутством за психолошку селекцију у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије које предлаже 
организациона јединица Министарства одбране у чијем 
је делокругу развој психолошке делатности, на осно-
ву претходно прибављених стручних мишљења пси-
холога, а одобрава министар одбране. 

Члан 20. 

Психолошке процене, третмани и други послови пси-
холога ради психолошке превенције и подршке обухва-
тају:  

1) праћење стања прилагођености на услове рада 
и психофизичког оптерећења појединаца или група, бла-
говремено уочавање и отклањање уочених тешкоћа и 
неприлагођеног понашања и предлагање одговарају-
ћих програма превенције и мера за унапређење ментал-
ног здравља и квалитета живота; 

2) анализу психосоцијалног стања и испитивање 
групне психосоцијалне климе ради јачања међусобне 
повезаности и ефикасне сарадње, учешћа у изградњи 
међуљудских односа и мотивације за извршавање за-
датака, посебно у отежаним или специфичним условима 
рада; 

3) учешће у психолошким припремама за извр-
шавање посебно сложених и специфичних задатака и 
дужности у војној служби; 

4) припрему за психолошка дејства и заштиту од 
психолошко-пропагандних операција; 

5) процену ризика и превенцију ванредних догађа-
ја, неприлагођеног понашања, суицида и злоупотребе 
психоактивних супстанци у војној служби, у сарадњи са 
надлежним органима; 

6) психолошку прву помоћ и психолошке интер-
венције у кризним и ванредним ситуацијама;  

7) предузимање других превентивних мера, пси-
хосоцијалну подршку и психолошко-саветодавни рад 
са појединцима и осетљивим групама односно чланови-
ма породица припадника Војске Србије и запослених у 
Министарству одбране; 

8) упућивање у здравствену установу ради психо-
дијагностике и психолошког третмана (психотерапи-
је), на лични захтев или на захтев надлежног стареши-
не или на основу процене ментално-хигијенског тима; 
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9) учешће у припремама, изради програма и реа-
лизацији психолошке едукације и обуке, психолошких 
припрема и здравственог просвећивања у области за-
штите менталног здравља; 

10) учешће у евалуацији и праћењу ефикасности 
обука, психолошких припрема, саветовања и других 
мера и програма психолошке превенције, подршке и 
третмана. 

Послове из става 1. овог члана психолози обављају 
самостално или учешћем у раду ментално-хигијенских 
тимова примарног, секундарног или терцијарног ни-
воа здравствене заштите, у складу са делокругом и за-
коном и прописима у области војног здравства.  

Послови из става 1. овог члана обухваћени су одо-
бреним плановима рада или се обављају на основу ван-
редне процене односно по захтеву надлежног органа. 

Члан 21. 

Моделе и програме психолошке превенције и по-
дршке за послове из члана 20. став 1. овог правилни-
ка припрема и израђује организациона јединица Ми-
нистарства одбране у чијем делокругу је развој пси-
холошке делатности, на основу претходно прибавље-
них стручних мишљења и предлога психолога, а одо-
брава министар одбране. 

За извршавање послова из става 1. овог члана мо-
гу се доносити смернице, стручна упутства, прируч-
ници и друга акта од значаја за рад психолога. 

Члан 22. 

Учешће психолога у функцији лечења обухвата рад 
на пословима психодијагностике и психолошког трет-
мана у војноздравственим установама односно у секун-
дарним и терцијарним ментално-хигијенским тимовима.  

Психотерапијски рад обављају психолози у вој-
ноздравственим установама који морају имати серти-
фикат о оспособљености за рад на пословима психо-
терапеута.  

Поред послова из става 1. овог члана, психолози 
у војноздравственим установама самостално или тим-
ски обављају и друге послове психолошке процене, еду-
кације, здравственог просвећивања и истраживања, као 
и друге послове психолошке превенције у оквиру свог 
делокруга. 

Члан 23. 

За потребе сталног унапређења знања лица у вој-
ној служби, на школовању или обуци из области са-
времене психологије и развоја личних вештина које 
доприносе ефикасности рада на пословима одбране, без-
бедности и у вршењу војних и других дужности, пси-
холози учествују у планирању, организовању и реа-
лизацији наставе и обуке и разних облика стручног уса-
вршавања у складу са прописима којима се уређују на-
става и облици стручног усавршавања према одобре-
ним плановима и програмима. 

Психолози учествују и у реализацији послова мен-
торства и стручне припреме психолога без радног ис-
куства, психолога приправника и лица на стручној прак-
си, у складу са прописима. 

Члан 24. 

Психолози се стручно усавршавају у складу са за-
коном и прописима којима се уређује обавезно стручно 
усавршавање припадника Војске Србије и запослених 
у Министарству одбране.  

Посебне програме стручног усавршавања психо-
лога предлаже организациона јединица Министарства 
одбране у чијем делокругу је развој психолошке де-
латности и организује их у складу са прописима који-
ма се уређују курсеви и други облици стручног уса-
вршавања у Министарству одбране и Војсци Србије, 
а одобрава их министар одбране. 

Организационе и материјалне услове за стручно 
усавршавање и набавку стручне литературе за психо-
лога обезбеђује организациона јединица у чијем је 
саставу. 

Члан 25. 

За потребе развоја научноистраживачког рада од 
значаја за одбрану, психолози учествују у акредито-
ваним или одобреним научноистраживачким пројек-
тима из области војне психологије. 

За ангажовање психолога из става 1. овог члана, 
психолог мора имати одговарајуће стручно, наставно 
или научно звање, ако је то прописано за планове и 
програме односно пројекте на којима се ангажује.  

Резултати у примени психолошких поступака и 
метода могу се саопштавати само на стручним скупо-
вима и објављивати у стручним и научним часописи-
ма и публикацијама. 

Члан 26. 

Психолози могу бити чланови стручних удруже-
ња психолога на начин прописан законом и општим 
актима стручног удружења у које се учлањују, по прет-
ходном одобрењу министра одбране.  

Сарадња у области психолошке делатности обавља 
се на основу закона и посебних споразума и планова 
сарадње. 

Члан 27. 

Надзор над стручним радом психолога односно 
утврђивање да ли се стручни рад у обављању послова 
психолошке делатности заснива на савременим науч-
ним и стручним методама и достигнућима за ту врсту 
делатности обавља се у складу са законом и прописи-
ма којима се уређује организација и начин обављања 
надзора над стручним радом. 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 

Психолози који су ангажовани на пословима пси-
холошке делатности, а који не испуњавају законом и 
овим правилником прописане услове у обавези су да 
их испуне, најкасније у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог правилника.  
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Члан 29. 

Организациони делови Министарства одбране и 
Војске Србије који у свом саставу имају психолога у 
обавези су да своју организацију и рад ускладе са од-
редбама овог правилника у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог правилника.  

Члан 30. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1044-71 
У Београду, 16. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 

407. 
На основу члана 14. став 2. тачка 27) Законa о од-

брани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), министар 
одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАШТИТНИХ ЗОНА ОКО 
ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА, ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА 
И ОБЈЕКАТА ВОЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1. Уводне одредбе 

Члан 1. 

Овим правилником одређују се заштитне зоне око 
војних комплекса, војних објеката и објеката војне ин-
фраструктуре (у даљем тексту: заштитне зоне). 

Мере заштите, обележавања и овлашћења за при-
ступ војним комплексима, војним објектима и објек-
тима војне инфраструктуре одређују се и прописују по-
себним прописом.  

Члан 2. 

Поједини појмови употребљени у овом правилни-
ку имају следеће значење: 

1) војни објекти јесу непокретне ствари за по-
себне намене које користе Министарство одбране и 
Војска Србије за потребе одбране (подземни и над-
земни објекти; све врсте зграда; објекти или делови 
објеката у којима су смештени: уређена командна ме-
ста; стационарни телекомуникационо-информатички 
центри; стационарна телекомуникационо-информатич-
ка чворишта; ракетни положаји; радарски и електрон-
ски центри у систему командовања, осматрања, оба-
вештавања и јављања; запоседнути фортификацијски 
објекти; војни и мешовити аеродроми; речне луке; опит-
ни полигони; лабораторије за израду и испитивање но-
вих средстава  наоружања и војне опреме; складишта 
наоружања, муниције и убојних средстава и погонских 
средстава и војне опреме; просторије у којима се чу-
вају планови употребе Војске Србије и планови мо-

билизације, криптоуређаји и шифре; објекти за спорт 
и рекреацију; објекти посебне намене за репрезента-
тивне потребе и други објекти); 

2) објекти уређења и припреме територије за по-
требе одбране јесу објекти са посебном наменом у миру 
и рату који су утврђени посебном одлуком надлежне 
организационе јединице Генералштаба Војске Србије; 

3) објекти војне инфраструктуре јесу сви при-
родни и технички системи намењени за функционисање 
Министарства одбране и Војске Србије у мирнодоп-
ским, ванредним и ратним условима и други објекти 
на територији изграђени за потребе одбране земље; 

4) војни комплекс је основни елемент инфраструк-
туре одбране који се састоји од земљишта са изграђе-
ним објектима Министарства одбране и Војске Срби-
је или без тих објеката који у функционалном и про-
сторном смислу чине јединствену целину; 

5) заштитне зоне око војних комплекса, војних 
објеката и објеката војне инфраструктуре су подручја са 
посебним режимом коришћења ради заштите интере-
са одбране и функционалног одржавања војног ком-
плекса, војног објекта и објекта војне инфраструктуре, 
повећања њихове безбедности, као и опште безбед-
ности људи и имовине; 

6) војно постројење је једна или више техноло-
шких линија, погона или производних целина у окви-
ру команде, јединице и установе Војске Србије, војне 
јединице и војне установе која је организационо и функ-
ционално везана за Министарство одбране и привред-
ног друштва које је у складу са законом регистровано 
за производњу наоружања и војне опреме чији је осни-
вач Република Србија, односно које у целини или де-
лимично послује капиталом у државној својини, у скла-
ду са законом и оснивачким актом;  

7) војно складиште је складиште сировина, енер-
гената или готових производа које користи команда, 
јединица и установа Војске Србије, војна јединица и 
војна установа која је организационо и функционал-
но везана за Министарство одбране или привредно дру-
штво које је у складу са законом регистровано за про-
изводњу наоружања и војне опреме чији је оснивач 
Република Србија, односно које у целини или дели-
мично послује капиталом у државној својини, у складу 
са законом и оснивачким актом. 

2. Одређивање заштитних зона 

Члан 3. 

Заштитне зоне одређују се ради стварања оптимал-
них услова за сигурно функционисање војних комплек-
са, војних објеката и објекта војне инфраструктуре и 
повећања њихове безбедности, као и опште безбедно-
сти људи и имовине ван војних комплекса. 

Заштитне зоне јесу зона забрањене градње, зона 
ограничене градње и зона контролисане градње које се 
одређују према критеријумима утврђеним овим пра-
вилником. 

Заштитне зоне одређене овим правилником уносе 
се у просторне и урбанистичке планове од значаја за од-
брану земље ради прилагођавања потребама одбране. 
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Члан 4. 
Критеријуми за одређивање заштитних зона су: 
1) намена војног комплекса, војног објекта и објекта 

војне инфраструктуре; 
2) заштита коју пружа конфигурација терена; 
3) врста објекта (надземни, подземни) и степен за-

штите који обезбеђује објекат; 
4) степен изграђености и урбанизованости окол-

ног простора. 
Члан 5. 

За сваку врсту заштитне зоне одређује се и њена 
величина која зависи од: 

1) процене потребне заштите војног комплекса, вој-
ног објекта и објекта војне инфраструктуре од спољ-
них утицаја; 

2) функционалности телекомуникационо-информа-
ционих система; 

3) потребе заштите цивилних објеката, људи и имо-
вине од свих облика негативног утицаја; 

4) заштите подручја око војног комплекса од рат-
них разарања; 

5) функционалног рада радарских система, система 
телекомуникација и обавештајних и других система; 

6) сигурности пловидбе; 
7) сигурности ваздушног саобраћаја. 

Члан 6. 

Преглед величина заштитних зона дат је у При-
логу овог правилника и чини његов саставни део. 

Члан 7. 
Заштитне зоне неће се одређивати у следећим слу-

чајевима: 
1) ако је војни комплекс, војни објекат или обје-

кат војне инфраструктуре актом надлежног органа 
одређен као неперспективан за потребе одбране, а сма-
њењем заштитних зона неће се реметити његова по-
стојећа функционалност; 

2) ако су постојећа насеља или објекти око вој-
них комплекса, војних објеката или објеката војне ин-
фраструктуре изграђени у складу са усвојеном план-
ском документацијом; 

3) ако се утврди да општи интереси захтевају сма-
њење зона, попут изградње одређених саобраћајница, 
електроенергетских објеката и слично; 

4) ако је актом надлежног органа за безбедност 
летења у Војсци Србије другачије одређено. 

У случајевима из става 1. овога члана, организаци-
она јединица Министарства одбране надлежна за ин-
фраструктуру у сарадњи са организационим јединица-
ма Министарства одбране и Генералштаба Војске Ср-
бије одређује посебне услове градње у којима приори-
тет имају захтеви и потребе одбране и безбедности.  

Члан 8. 
Заштитне зоне уносе се у планска документа од-

ређена законом и прописима којима се уређује пла-
нирање и изградња ради утврђивања функционалне це-
ловитости простора од интереса за одбрану земље. 

У техничкој документацији војних објеката одре-
ђују се заштитне зоне ради утврђивања функционалне 
целовитости објеката и простора од интереса за од-
брану земље.  

Члан 9. 
Команде, јединице и установе Војске Србије у чи-

јој су надлежности војни комплекси, војни објекти и 
објекти војне инфраструктуре одређују величину за-
штитних зона које нису одређене и величину већ од-
ређених заштитих зона усклађују са одредбама овог 
правилника. 

Организациона јединица Министарства одбране 
надлежна за инфраструктуру врши послове коорди-
нације са командама, јединицама и установама из ста-
ва 1. овог члана и носиоцима израде просторних и урба-
нистичких планова од значаја за одбрану земље ради 
прилагођавања потребама одбране.  

Члан 10. 
За садржај просторних и урбанистичких планова 

од значаја за одбрану, организациона јединица Ми-
нистарства одбране надлежна за инфраструктуру изра-
диће ситуацију са одређеним заштитним зонама која 
ће се ускладити са просторним и урбанистичким реше-
њима. 

Члан 11. 
Контролу поштовања одређених заштитних зона 

вршиће команде, јединице и установе Војске Србије 
у чијој су надлежности војни комплекси, војни објек-
ти и објекти војне инфраструктуре и у обавези су да 
преко органа локалне самоуправе предузму мере за 
спречавање непланске изградње око војних комплек-
са, војних објеката и објеката војне инфраструктуре у 
складу са одредбама овог правилника. 

3. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 12. 

У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
правилника команде, јединице и установе Војске Ср-
бије у чијој су надлежности војни комплекси, војни 
објекти и објекти војне инфраструктуре одредиће ве-
личину заштитних зона које нису одређене и повећа-
ће или смањиће величину већ одређених заштитих зо-
на у складу са одредбама овог правилника. 

Команде, јединице и установе из става 1. овог 
члана податке о величини заштитних зона достављају 
организационој јединици Министарства одбране над-
лежној за инфраструктуру у року од 30 дана од исте-
ка рока из става 1. овог члана, ради ажурирања у еви-
денцији. 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1312-47 
У Београду, 16. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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408. 
На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Вој-

сци Србије (,,Службени гласник РС“, број 106/08), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФОРМАЦИЈСКИХ ЧИНОВА И ПОЛОЖАЈНИХ 

ГРУПА ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА 

Члан 1. 

У Правилнику за одређивање формацијских чинова и положајних група формацијских места официра и 
подофицира (,,Службени војни лист“, бр. 27/09, 17/10, 31/10, 6/11, 18/14, 15/15 и 24/15), у члану 2. Табела 1 
мења се и гласи: 

Табела 1 

ФОРМАЦИЈСКИ ЧИН ПОЛОЖАЈНА ГРУПА Редни 
број СТРУКТУРА КАДРА 

пун назив скраћени назив највиша најнижа 

1 2 3 4 5 6 

1. генерал гн 1 1 

2. генерал-потпуковник гп 2 3 

3. генерал-мајор гм 4 4 

4. 

ГЕНЕРАЛИ 

бригадни генерал бг 5 5 

5. пуковник пк 5 8 

6. потпуковник пп 9 11 

7. мајор мј 12 13 

8. капетан кп 13 15 

9. поручник пр 15 16 

10. 

ОФИЦИРИ 

потпоручник пт 16 16 

11. заставник прве класе зк 12 17 

12. заставник зс 15 18  

13. старији водник прве класе ск 16 19 

14. старији водник св 17 20 

15. 

ПОДОФИЦИРИ 

водник вд 18  21 
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Табела 2 мења се и гласи: 

Табела 2 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФОРМАЦИЈСКО МЕСТО Формацијски чин Положајна 
група 

1 2 3 4 
Главни подофицир 
Војске Србије зк 12 

Главни подофицир 
Генералштаба Војске  
Србије 

зк 13 
Генералштаб Војске Србије 
 

Референт за контролу зк 13 
Команда вида Главни подофицир зк 13 
Команда бригаде Главни подофицир зк 14 
Команда батаљона Војне полиције специјалне 
намене „Кобре“  Главни подофицир зк 14 

Команда батаљона – дивизиона – ескадриле 
– одреда Главни подофицир зк 15 

Команда чете – батерије Први подофицир зс 16 
Команда чете Специјалне бригаде и батаљона 
Војне полиције Први подофицир зк 15 

Центар за обуку КоВ, 1, 2, и 3. центар за обуку,  
Центар за обуку логистике, Команда за развој 
територијалне бригаде и Центар АБХО 

Главни подофицир зк 14 

Центар за обуку РВиПВО, Центар за обуку 
ВиИ и Команда логистичког центра Главни подофицир зк 15 

Технички опитни центар Главни подофицир зк 14 
Објекти посебне намене Гарде Главни подофицир зк 15 
Репрезентативни оркестар Гарде Први подофицир зс 16 

 
Члан 2. 

 

У члану 3. табела са поднасловом: „Команда батаљона – дивизиона – ескадриле – одреда“ мења се и гласи:  
 

Команда батаљона – дивизиона – ескадриле – одреда 
 

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 
1 2 3 4 

пк 8 Центар за обуку логистике 

пп 9 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције  

пп 10 Г-0 и Г-1, Центар за обуку РВ 
иПВО, Центар за обуку ВиИ 

пп 11 Г-2 и батаљон за обуку 

Командант 

мј 12 Г-3 и Г-4  
пп 9 Центар за обуку логистике 

пп 10 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

пп 11 Центар за обуку РВиПВО 
и Центар за обуку ВиИ 

мј 12 Г-0 и Г-1  

Заменик команданта 

мј 13 Г-2, Г-3, Г-4 и батаљон за обуку 
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НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 
1 2 3 4 

Помоћник команданта мј 13  

мј 12 
С-3 у батаљонима Специјалне 
бригаде и батаљонима Војне 
полиције 

мј 13 С-3 и С-4 (Г-0 и Г-1) 
Начелник групе 

кп 14  

Референт  кп 14 
Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције и 
референт за финансије у сабирно-
-продајним центрима 

зс 15 Батаљони Војне полиције 
ск 16 Батаљони Специјалне бригаде Обрађивач докумената везе и криптозаштите 
ск 18  

кп 14 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

кп 15   
пр 15  

зк 15 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

зс 15 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

зс 18  

ск 16 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

ск 19  

св 17 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

св 20  

вд 18 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

Остала формацијска места 

вд 20  

Табела са поднасловом: „Чета – батерија“ мења се и гласи:  
Чета – батерија 
 

НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 
1 2 3 4 

мј 13 
Г-0, Г-1, батаљони Специјалне 
бригаде, батаљони Војне поли-
ције и извиђачке чете Командир чете 

кп 14 Г-2, 3 и 4 

кп 13 Батаљони Специјалне бригаде 
и батаљони Војне полиције 

Заменик командира чете 
кп 14 

Командна чета, чета за подр-
шку, ракетне батерије/рдПВД, 
самоходне ракетне батерије/
срд ПВД и чета за обезбеђење

зс 15 
Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције и из-
виђачке чете 

зс 18  
Четни старешина 

ск 19  
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НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 

1 2 3 4 

кп 14 

Командир 1. вода или 1. тима 
у батаљонима Војне полиције, 
батаљонима Специјалне брига-
де и извиђачким четама, коман-
дир командног вода у батаљо-
нима Специјалне бригаде и ба-
таљону Војне полиције специ-
јалне намене ,,Кобре“ и коман-
дир вода Војне полиције у опе-
ративним саставима 

кп 15 
Командир 1. вода у четама – 
батеријама без ФМ заменик,  
водови за ЕД и вод за специ- 
јалну технику и везе 

кп 15 
Командир 2. вода или 2. тима 
у батаљонима Специјалне бри-
гаде, батаљонима Војне поли-
ције и извиђачким четама 

пр 15 
Командир вода или тима у ба-
таљонима Специјалне бригаде,
батаљонима Војне полиције и 
извиђачким четама 

пр 16  
пт 16  

Командир вода 

зк 17 Вод за одржавање чистоће 
мј 13 Авијацијско одељење 
кп 15 
мј 13 Одељење за здравство 

пр 16 
пт 16 

У одељењима за ЕД 

зк 15 

1. тим или 1. одељење у бата-
љонима Специјалне бригаде, 
батаљонима Војне полиције, 
извиђачким четама, водовима 
Војне полиције у оперативним 
саставима и одељењу беспи-
лотних летелица 

зс 15 
Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције, изви-
ђачке чете и водови Војне поли-
ције у оперативним саставима 

зс 18 
СЧВ, СЦВ, Одељење Кз, МУХ,
ДАТЦ, ГТР и самостално оде-
љење у батаљону 

ск 16 
Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције, изви-
ђачке чете и водови Војне поли-
ције у оперативним саставима 

ск 18  

св 17 
Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције, изви-
ђачке чете и водови Војне поли-
ције у оперативним саставима 

св 19  
вд 18 Извиђачке чете 

Командир одељења – тима 

вд 20  
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НАЗИВ ФОРМАЦИЈСКОГ МЕСТА ФЧ ПГ НАПОМЕНА 
1 2 3 4 

кп 15  

пр 16  Пилот 

пт 16  

зк 15 Батаљон Војне полиције спе-
цијалне намене,,Кобре“ 

зс 15 
Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције и из-
виђачке чете 

зс 18  

ск 16 

Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције, изви-
ђачке чете и водови Војне поли-
ције у оперативним саставима 

ск 19  

св 17 

Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције, изви-
ђачке чете и водови Војне поли-
ције у оперативним саставима 

св 19  

св 20  

вд 18 
Батаљони Специјалне бригаде, 
батаљони Војне полиције и из-
виђачке чете 

Остала формацијска места 

вд 21  

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном војном листу“.  
 

Број 1685-14  
У Београду, 25. децембра 2015. године 

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист“, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Нада Сибинчић, проф. 

Телефони: 011/3201–979 (23–979) и 011/3203–369 (32–369) 
Телефон/факс: 011/3000–200 

Штампа: Војна штампарија „Београд“, Београд, Ресавска 40б 
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