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36. 

На основу члана 16. став 3. и члана 134. тачка 1) Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Мини-
старства одбране, 

 Влада доноси 

З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност на Правилник о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије 
и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под отежаним услови-
ма, Број: 1373-38/15 од 29. јануара 2016. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству одбране. 

05 Број: 110-943/2016 
У Београду, 2. фебруара 2016. године 

В Л А Д А 
         ПРЕДСЕДНИК 
         Александар Вучић, с. р. 

На основу члана 16. став 3. и члана 134. тачка 1) Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС), министар одбране доноси  

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСЛОВИМА, РАДНИМ И ФОРМАЦИЈСКИМ МЕСТИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ  И МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 

НА КОЈИМА СЕ ВРШИ СПЕЦИФИЧНА ВОЈНА СЛУЖБА И СЛУЖБА ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА 

1. Уводна одредба 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се послови, радна и формацијска места на којима професионална вој-
на лица и цивилна лица на служби у командама, јединицама и установама Војске Србије, у војним једи-
ницама и војним установама које су организационо и функционално везане за Министарство одбране и 
у органима управе у саставу Министарства одбране (у даљем тексту: професионални припадници Вој-
ске Србије) врше специфичну војну службу и службу под отежаним условима. 

2. Послови, радна и формацијска места на којима се врши специфична војна служба 

Члан 2. 

Специфична војна служба врши се у условима животне средине неприродне за рад човека у летач-
кој, падобранској и ронилачкој служби у Војсци Србије. 
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Члан 3. 

Специфичну војну службу у летачкој служби врши професионални припадник Војске Србије који 
има војно летачко звање, a постављен je на радно односно формацијско место летачке или друге номен-
клатурне ознаке и врши послове летача, као и да му по било којем основу није престала летачка служба. 

Члан 4. 

Специфичну војну службу у падобранској служби врши професионални припадник Војске Србије 
који има војно падобранско звање, a постављен је на радно односно формацијско место падобранца или 
радно односно формацијско место друге номенклатурне ознаке и врши послове падобранца, као и да му 
по било којем основу није престала падобранска служба. 

Члан 5. 

Специфичну војну службу у ронилачкој служби врши професионални припадник Војске Србије који 
има војно ронилачко звање, а постављен је на радно односно формацијско место рониоца или радно од-
носно формацијско место друге номенклатурне ознаке и врши послове рониоца, као и да му по било ко-
јем основу није престала ронилачка служба. 

Члан 6. 

Преглед послова, радних и формацијских места на којима професионални припадници Војске Србије 
врше специфичну војну службу из чл. 3, 4. и 5. дат је у Прилогу 1. овог правилника и чини његов са-
ставни део.  

Послови, радна и формацијска места из Прегледа послова, радних и формацијских места на којима 
професионални припадници Војске Србије врше специфичну војну службу обухватају послове, радна и 
формацијска места у свим родовима и службама Војске Србије и у свим врстама и специјалностима ро-
дова и служби Војске Србије. 

3. Послови, радна и формацијска места на којима се врши служба под отежаним условима 

Члан 7. 

Служба под отежаним условима врши се на нарочито тешким, опасним по живот и за здравље штет-
ним радним односно формацијским местима односно пословима на којима су професионални припад-
ници Војске Србије изложени посебним напорима и повећаним ризицима. 

Члан 8. 

Служба под отежаним условима врши се:  
1) на пословима уништавања неексплодираних убојних средстава; 
2) на пословима руковања радарско-рачунарским средствима ван јединица РВиПВО; 
3) на пословима руковања радарско-рачунарским средствима у оквиру јединица РВиПВО;  
4) на пословима контроле и испитивања ракета у оквиру јединица РВиПВО;  
5) на пословима руковања ракетним системима у оквиру јединица РВиПВО;  
6) на пословима одржавања радарско-рачунарских и ракетних средстава у оквиру јединица РВиПВО;  
7) на пословима одржавања ракета и ракетних система;  
8) у атомско-биолошко-хемијској служби;  
9) у служби ваздушног осматрања и јављања;  
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10) у објектима посебне намене Гарде;  
11) у диверзантским јединицама;  
12) у Војној полицији;  
13) у обавештајно-извиђачким јединицама; 
14) у служби телекомуникација; 
15) у јединицама телекомуникација; 
16) на пословима дегазације подземних посуда (резервоари – цистерне) за смештај течних нафтних 

деривата;  
17) у техничкој служби (по логистици); 
18) у подземним објектима 909 и М-1;  
19) у техничкој служби у оквиру јединица РВиПВО;  
20) у контроли летења; 
21) у Центру за хипербаричну медицину Војномедицинске академије и у санитетској служби. 

Члан 9. 

Службу под отежаним условима на пословима уништавања неексплодираних убојних средстава вр-
ши професионални припадник Војске Србије уколико је обучен за обављање послова уништавања неек-
сплодираних убојних средстава, а постављен је на радно односно формацијско место које обухвата оба-
вљање тих послова. 

Члан 10. 

Службу под отежаним условима на пословима руковања радарско-рачунарским средствима ван је-
диница РВиПВО врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно одно-
сно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 11. 

Службу под отежаним условима на пословима руковања радарско-рачунарским средствима у окви-
ру јединица РВиПВО врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно 
односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 12. 

Службу под отежаним условима на пословима контроле и испитивања ракета у јединицама РВиПВО 
врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско 
место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 13. 

Службу под отежаним условима на пословима руковања ракетним системима у јединицама РВиПВО 
врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско 
место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 14. 

Службу под отежаним условима на пословима одржавања радарско-рачунарских средстава, ракета и 
ракетних система у јединицама РВиПВО врши професионални припадник Војске Србије уколико је по-
стављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 15. 

Службу под отежаним условима на пословима одржавања ракета и ракетних система врши профе-
сионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обу-
хвата обављање тих послова. 
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Члан 16. 

Службу под отежаним условима у атомско-биолошко-хемијској служби врши професионални при-
падник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обавља-
ње послова у атомско-биолошко-хемијској служби. 

Члан 17. 

Службу под отежаним условима у служби ваздушног осматрања и јављања врши професионални 
припадник Војске Србије уколико је постављен у чети ВОЈИН на радно односно формацијско место ко-
је обухвата обављање послова у служби ваздушног осматрања и јављања. 

Члан 18. 

Службу под отежаним условима у објектима посебне намене Гарде врши професионални припадник 
Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање по-
слова у објектима посебне намене Гарде. 

Члан 19. 

Службу под отежаним условима у диверзантским јединицама врши професионални припадник Вој-
ске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање послова 
у диверзантским јединицама. 

Члан 20. 

Службу под отежаним условима у Војној полицији врши професионални припадник Војске Србије 
уколико има статус овлашћеног службеног лица утврђен прописом и да му по било којем основу није 
престала служба у јединицама Војне полиције или да је постављен на радно односно формацијско место 
које обухвата обављање тих послова. 

Члан 21. 

Службу под отежаним условима у обавештајно-извиђачким јединицама врши професионални при-
падник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обавља-
ње тих послова. 

Члан 22. 

Службу под отежаним условима у служби телекомуникација врши професионални припадник Вој-
ске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које које обухвата обављање тих 
послова. 

Члан 23. 

Службу под отежаним условима у јединицама телекомуникација врши професионални припадник 
Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које које обухвата обављање 
тих послова. 

Члан 24. 

Службу под отежаним условима на пословима дегазације подземних посуда (резервоари – цистер-
не) за смештај течних нафтних деривата врши професионални припадник Војске Србије уколико је по-
стављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 
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Члан 25. 

Службу под отежаним условима у техничкој служби (по логистици) врши професионални припад-
ник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање 
тих послова. 

Члан 26. 

Службу под отежаним условима на пословима у подземним објектима 909 и М-1 врши професио-
нални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обу-
хвата обављање тих послова. 

Члан 27. 

Службу под отежаним условима у техничкој служби у оквиру јединица РВиПВО врши професио-
нални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обу-
хвата обављање тих послова. 

Члан 28. 

Службу под отежаним условима у контроли летења врши професионални припадник Војске Србије 
уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 29. 

Службу под отежаним условима у Центру за хипербаричну медицину Војномедицинске академије и 
у санитетској служби врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно од-
носно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 30. 

Преглед послова, радних и формацијских места на којима професионални припадници Војске Србије 
врше војну службу под отежаним условима из чл. 9–29. дат је у Прилогу 2. овог правилника и чини ње-
гов саставни део.  

Послови, радна и формацијска места одређени су у Прегледу послова, радних и формацијских места 
на којима професионални припадници Војске Србије врше војну службу под отежаним условима обухва-
тају послове, радна и формацијска места у свим родовима и службама Војске Србије и у свим врстама и 
специјалностима родова и служби Војске Србије. 

4. Завршне одредбе 

Члан 31.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о пословима и радним мести-
ма и условима за остваривање посебних права по основу вршења специфичне војне службе („Службени 
војни лист“, бр. 24/10 и 16/12). 

Члан 32.  

Овај правилник ступа на снагу, по добијању сагласности Владе, осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном војном листу“. 

 Број 1373-38/15 
У Београду, 29. јануара 2016. године  

Министар одбране 
Братислав Гашић, с. р.  
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Прилог 1. 

П Р Е Г Л ЕД  
ПОСЛОВА, РАДНИХ И ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА НА КОЈИМА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ВРШЕ СПЕЦИФИЧНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ  

Ре
дн
и 
бр
ој

 

Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

1) у летачкој служби 

1 Пилот 

2 Летач навигатор 

3 Летач оператор (стрелац) 

4 Летач специјалиста 

5 Летач техничар 

6 Радно односно формацијско место за испитивање у барокомори 

7 
Летач који испуњава програм летачке обуке и налази се ван састава ко-
манде и јединица Ратног ваздухопловства и противваздухопловне од-
бране 

8 
Пилот I (прве) категорије стручно-борбене оспособљености или ин-
структор летења који врши летачку службу без обзира на формацијско 
место 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен 
је актом о формацији од-
носно систематизацији 

радних места 

2) у падобранској служби 

1 Опитни падобранац 

2 Падобранац са једним од војних падобранских звања који врши падо-
бранску службу 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен 
је актом о формацији од-
носно систематизацији 

радних места 

3) у ронилачкој служби 

1 Радно односно формацијско место рониоца 

2 Речни диверзант 

3 Инструктор роњења 

4 
Радно односно формацијско место у рекомпресионој комори односно 
барокомори на испитивању и тренирању лица за одговарајуће дужно-
сти у подводној служби 

5 Ронилац који испуњава програм ронилачке обуке и налази се ван са-
става ронилачких јединица 

6 Ронилац са једним од ронилачких звања који врши ронилачку службу 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен 
је актом о формацији од-
носно систематизацији 

радних места 
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Прилог 2. 

П Р Е Г Л ЕД  
ПОСЛОВА, РАДНИХ И ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА НА КОЈИМА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ВРШЕ СЛУЖБУ ПОД ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА  

Ре
дн
и 
бр
ој

 

Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
1) уништавање неексплодираних убојних средстава 

1 
Формацијска места у воду за разминирање и уклањање неексплодира-
них убојних средстава 310. инжињеријског батаљона 3. бригаде Коп-
нене војске 

2 Командир одељења за одржавање убојних средстава 

3 Техничар за муницију и минско-експлозивна средства и електронска 
убојна средства у одељењима за одржавање  

4 Механичар за муницију и минско-експлозивна средства из одељења за 
одржавање убојних средстава 

5 Радно место које обухвата и уништавање неексплодираних убојних 
средстава 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији 

радних места 

2) руковање радарско-рачунарским средствима ван јединица РВиПВО 

1 Радарски техничар 

2 Послужилац – оператор 

3 Возач осматрачког радара СНАР-10 

4 Послужилац панорамског показивача 

5 Возач радарског одељења м/в ОАР П-15 

6 Техничар за радарско-рачунарску технику, одељење за САУВ, ракетну 
и радарску технику, вод за средства везе, електронику и енергетику 

7 Командир одељења радарског и командир одељења командног радар-
ског одељења 

8 Послужилац (радара П-15 и радара „жирафа“ М85) 

9 Возач у радарском одељењу 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији 

радних места 

 3) руковање радарско-рачунарским средствима у оквиру јединица РВиПВО 

1 Командир вода 

2 Командир командног, радарског и примопредајног одељења и одеље-
ња за вођење ракета 

3 Техничар 

4 Послужилац  

5 Послужилац осматрачког радара 

6 Електромеханичар 

7 Возач – послужилац 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији 

радних места 
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Ре
дн
и 
бр
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Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
4) контрола и испитивање ракета у оквиру јединица РВиПВО 

1 Командир батерије 
2 Командир вода 
3 Командир одељења 
4 Послужилац – оператор 
5 Послужилац осматрачког радара 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

5) руковање ракетним системима у оквиру јединица РВиПВО 

1 Командир (самоходне) ракетне батерије 
2 Заменик командира (самоходне) ракетне батерије 
3 Командир ракетног вода 
4 Референт за ракетну технику 
5 Командир одељења 
6 Послужилац – оператор 
7 Послужилац осматрачког радара 
8 Возач 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

6) одржавање радарско-рачунарских и ракетних средстава у оквиру јединица РВиПВО 

1 Технолог 
2 Командир вода 
3 Командир одељења 
4 Радарски техничар 
5 Ракетни техничар 
6 Техничари за одржавање покретних средстава 
7 Механичар за возила точкаше 
8 Механичар за ПП средства и судове под притиском 
9 Механичар за инжињеријске машине 

10 Механичар за средства везе 
11 Електромеханичар 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

7) одржавање ракета и ракетних система 

1 Командир – руковалац одељења за одржавање средстава ракетне технике 

2 Техничар за ракетну технику артиљерије у саставу одељења за одржа-
вање средстава ракетне технике 

3 
Техничар за ракетну технику артиљеријско-ракетних јединица за про-
тивваздухопловна дејства у саставу одељења за одржавањe средстава 
ракетне технике 

4 Механичар за електронику у ракетним системима земаљске артиљери-
је у саставу одељења за одржавање средстава ракетне технике 

5 Механичар за ракетну технику у саставу одељења за одржавање сред-
става ракетне технике 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них мест 
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бр
ој

 

Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

8) у атомско-биолошко-хемијској служби 

1 Радно односно формацијско место у радиолошко-хемијској лаборато-
рији 

2 
Радно односно формацијско место са номенклатурном ознаком АБХ 
службе у истраживачко-опитним установама Министарства одбране и 
Војске Србије 

3 Командир – наставник 

4 Инструктор 

5 Референт – инструктор, референт за биолошко оружје и токсикологију 
– инструктор  

6 Инструктор руковалац 

7 Командант и командир у јединицама АБХ службе 

8 Извиђач, возач – извиђач 

9 Лаборант 

10 Деконтаминатор, возач – деконтаминатор 

11 Фото-техничар 

12 Дешифрант аерофото снимака 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

9) у служби ваздушног осматрања и јављања 

1 Члан послуге (дежурне смене) која ради у објекту ваздушног осматра-
ња, јављања и навођења 

2 Командир чете 

3 Официр за навођење 

4 Командир вода и одељења радарског 

5 Радарски техничар – возач 

6 Техничар за рачунаре 

7 Технолог 

8 Техничар за електронска средства 

9 Техничар за РРУ и УХФ 

10 Техничар за ТТ уређаје 

11 Техничар за РУ 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

10) у објектима посебне намене Гарде 

1 Сва радна односно формацијска места у команди објеката посебне на-
мене Гарде и командама објеката посебне намене 

2 Сва радна односно формацијска места у јединицама за одржавање 
објеката 

3 Сва радна односно формацијска места у јединицама за обезбеђење 
објеката 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 
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Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
11) у диверзантским јединицама 

1 Диверзант  

2 Радна односно формацијска места у извиђачко-диверзантским батаљо-
нима на којима се обављају послови диверзаната 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

12) у Војној полицији 

1 Радно односно формацијско место овлашћеног службеног лица 
2 Противтерориста 
3 Војни полицајац 
4 Полицајац – саобраћајац 
5 Саобраћајац 

6 Радно односно формацијско место у јединици за противдиверзиону 
заштиту 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

13) у обавештајно-извиђачким јединицама 

1 Сва радна односно формацијска места у извиђачким јединицама 
закључно са четом 

2 Сва радна односно формацијска места у јединицама за електронска 
дејства закључно са четом 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

14) у служби телекомуникација 

1 Млађи криптолог 
2 Криптолог 
3 Виши криптолог 
4 Виши криптосарадник  

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

15) у јединицама телекомуникација 

1 
Сва радна односно формацијска места у стационарним телекомуника-
ционим чвориштима, издвојеним стационарним телекомуникационо-
-информатичким центрима и у објектима посебне намене  

2 
Радно односно формацијско место електромеханичара у одељењу за 
одржавање моторних возила, електричних агрегата и хемијских извора 
електричне енергије 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

16) на дегазацији подземних посуда (резервоари – цистерне) за смештај 
течних нафтних деривата 

1 Командир одељења за одржавање погонске опреме и инсталација  
2 Руковалац погонских средстава у складиштима погонских средстава 

3 
Механичар за погонску опрему и инсталације у складиштима погон-
ских средстава и одељењима за одржавање погонске опреме и инста-
лација 

4 Погонски манипулант у складиштима погонских средстава и одеље-
њима за одржавање погонске опреме и инсталација 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 
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Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

17) у техничкој служби (по логистици) 

1 Руковалац погонских материјалних средстава  

2 Руковалац погонских материјалних средстава – возач 

3 Погонски манипулант  

4 Погонски манипулант – возач 

5 
Механичар за муницију, механичар за муницију и минско-експлозивна 
средства – манипулант, механичар за муницију и минско-експлозивна 
средства – пиротехничар, пиротехничар у одељењу за убојна средства 

6 Руковалац убојним средствима 

7 Механичар за пешадијско наоружање, механичар за пешадијско наору-
жање – возач 

8 Електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате и послови 
техничког одржавања – лаког ремонта акумулаторских батерија 

9 Бравар, аутобравар, аутолимар, заваривач, грађевински бравар – возач, 
молер – фарбар и металофарбар 

10 Руковалац парних котлова са АТК, руковалац парних котлова са меха-
низованим ложењем – манипулант, помоћник руковаоца парних котлова 

11 Монтер централног грејања – заваривач, заваривач 

12 Техничар за муницију и минско-експлозивна средства – руковалац 

13 Погонски манипулант – противпожарац 

14 Механичар и електромеханичар за електронске уређаје у САУ  

15 Механичар за електронику у ракетним системима земаљске артиљерије 

16 Механичар за ПП средства и судове под притиском 

17 Механичар за погонску опрему и инсталације 

18 Командир/техничар за убојна средства 

19 Хемијски чистач 

20 Радиoлошки техничар 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 
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Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
21 Стоматолошки и лабораторијски техничар 
22 Механичар за бродско, артиљеријско и пешадијско наоружање 
23 Механичар за возила гусеничаре у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 
24 Хемијски техничар у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 
25 Перионичар у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

26 Машинбравар – руковалац компресорске станице у Техничком ремонтном 
заводу „Чачак“ 

27 Пословођа и дефектатор (у Одељењу за ремонт ПП апарата и посуде 
под притиском) у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

28 Механичар за оптоелектронска средства (радарска средства и ласери) 
у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

29 Механичар за хидраулику и пнеуматику (HUNT-S уљa) у Техничком 
ремонтном заводу „Чачак“ 

30 
Технолог за електронска средства и електротехничар за аутоматику и 
електронику (радарска средства и ласери) у Техничком ремонтном за-
воду „Чачак“ 

31 Техничар за погонска средства (одржавање постројења за неутрализацију 
отпадних вода из галванизације) у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

32 Калионичар и галванизер и металофарбар у Техничком ремонтном за-
воду „Чачак“ и Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

33 Контролор ремонта који је изложен јонизујућем и електромагнетном 
зрачењу у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

34 Техничар који је изложен јонизујућем и електромагнетном зрачењу у 
Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

35 Пословођа и дефектатор (у Одељењу за ремонт ПП апарата и посуде 
под притиском) у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

36 Механичар за оптоелектронска средства (радарска средства и ласери) 
у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

37 Механичар за хидраулику и пнеуматику (HUNT-S уљa) у Техничком 
ремонтном заводу „Чачак“ 

38 
Технолог за електронска средства и електротехничар за аутоматику и 
електронику (радарска средства и ласери) у Техничком ремонтном за-
воду „Чачак“ 

39 Техничар за погонска средства (одржавање постројења за неутрализацију 
отпадних вода из галванизације) у Техничком ремонтном заводу „Чачак“ 

40 Калионичар и галванизер и металофарбар у Техничком ремонтном за-
воду „Чачак“ и Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

41 Контролор ремонта који је изложен јонизујућем и електромагнетном 
зрачењу у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

42 Техничар који је изложен јонизујућем и електромагнетном зрачењу у 
Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

43 Пословођа који је изложен јонизујућем и електромагнетном зрачењу у 
Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 
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Ре
дн
и 
бр
ој

 

Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
44 Авиомеханичар у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

45 Прецизни механичар за синтеровање у Ваздухопловном заводу „Мома 
Станојловић“ 

46 Механичар за радарско-рачунарска средства у Ваздухопловном заводу 
„Мома Станојловић“ 

47 Техничар за аутоматику у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ 

48 Електромеханичар за аутоматику и електронику у Ваздухопловном за-
воду „Мома Станојловић“ 

49 Авиооружари и техничари за авиооружарска средства у Ваздухоплов-
ном заводу „Мома Станојловић“ 

50 Дефектатор у Одељењу за ракетно наоружање у Ваздухопловном заво-
ду „Мома Станојловић“ 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

18) у подземним објектима 909 и М-1 

1 Сва радна односно формацијска места за одржавање и обезбеђење 
подземног објекта 909 

2 Сва радна односно формацијска места за одржавање и функционисање 
подземног објекта М-1 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

19) у техничкој служби у оквиру јединица РВиПВО 

1 Техничар за авион и мотор  
2 Техничар за електроопрему 
3 Техничар за радио-радарску опрему 
4 Техничар за ваздухопловно наоружање 
5 Техничар за ваздухопловно наоружање – контролор 

6 Сва радна односно формацијска места у одељењу за ракете 
ваздух–ваздух  

7 Техничар за авион и мотор – контролор 
8 Техничар за електроопрему – контролор  
9 Техничар за радио-радарску опрему – контролор 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

20) у контроли летења 

1 Контролор летења 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 

21) у Центру за хипербаричну медицину Војномедицинске академије 
и у санитетској служби 

1 Радно место у хипербаричној комори, уколико ради већи део радног вре-
мена под повећаним ваздушним притиском  

2 Радно место у центрима/екипама војне хитне помоћи 

Број радних односно фор-
мацијских места утврђен је 
актом о формацији одно-
сно систематизацији рад-

них места 
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37. 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 

99/14), а у вези са чланом 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14) и чл. 1. 
и 2. Закона о печату државних органа и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07), министар доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ 
И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Ми-
нистарству одбране и Војсци Србије је Јелена Газдић Матијевић, број телефона 064/8329-321, Београд, ул. 
Бирчанинова бр. 5, и-мејл адреса jelena.gazdic@mod.gov.rs. 

2. Лице из тачке 1. ове одлуке, по пријему информције у вези са унутрашњим узбуњивањем, издаје потвр-
ду о пријему информације односно сачињава записник у вези са усмено достављеном информацијом, спрово-
ди поступак у оквиру којег предузима потребне радње и прибавља доказе ради потпуног утврђивања чиње-
ничног стања и оцене основаности примљене информације, сачињава извештај о спроведеном поступку и 
предузетим радњама који доставља министру одбране и узбуњивачу. У случају да су у поступку по информа-
цији у вези са узбуњивањем утврђене неправилности или штетне радње, извештај о спроведеном поступку са-
држи и предлог мера за њихово отклањање. 

Уколико се информација у вези са унутрашњим узбуњивањем доставља обичном или препорученом по-
шиљком на личност лица из тачке 1. ове одлуке, надлежна канцеларија за опште послове је у обавези да је до-
стави неотворену том лицу, које даје упутство о њеном евидентирању. 

3. Записнике, потврде, извештаје, као и друге акте настале током поступка у вези са унутрашњим узбуњи-
вањем потписује овлашћено лице из тачке 1. ове одлуке и оверава их службеним печатом организационе једи-
нице Министарства одбране у чијем је саставу. 

4. Организационе јединице Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије, органи управе у саста-
ву Министарства одбране и команде, јединице и установе Војске Србије и војне јединице и војне установе 
Министарства одбране у обавези су да лицу из тачке 1. ове одлуке пруже неопходну помоћ ради ефикасног 
спровођења поступка, правилног и потпуног разјашњења свих чињеница и околности у вези са примљеном 
информацијом о унутрашњем узбуњивању. 

5. Ову одлуку истаћи на огласне табле у организационим јединицама Министарства одбране и Генерал-
штаба Војске Србије, командама, јединицама и установама Војске Србије, органима управе у саставу Мини-
старства одбране и војним јединицама и војним установама Министарства одбране. 

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању овлашћеног лица за пријем 
информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије 
(„Службени војни лист“, број 34/15). 

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 1773-30/15 
У Београду, 4. фебруара 2016. године 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 
Број 119-00-0004/2016-01 од 30. 01. 2016. године 

МИНИСТАР 
др Душан Вујовић, 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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