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224. 

На основу члана 99. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11, 119/12 
и 29/16 – УС) и члана 15. ст. 1. и 2. и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
101/07, 99/10 и 99/14), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ И НАЧИНА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА АУТОРСКО 
ДЕЛО СТВОРЕНО ТОКОМ ВРШЕЊА СЛУЖБЕ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

1. Уводне одредбе 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се критеријуми за утврђивање висине и начина плаћања накнаде запосленима 
у Министарству одбране и професионалним припадницима Војске Србије за ауторско дело створено током 
вршења службе извршавајући своје радне обавезе, износи накнада за коришћење ауторског дела и износи на-
кнада за одређене послове у вези са стварањем и коришћењем ауторског дела у Министарству одбране и Вој-
сци Србије. 

Члан 2. 

Ауторско дело објављено односно коришћено у Министарству одбране и Војсци Србије је заштићено Зако-
ном о ауторском и сродним правима (у даљем тексту: Закон). 

Члан 3. 

Са аутором дела које настане ван извршавања његових радних обавеза и које није посебно наручено, а 
представља научно дело од посебног интереса за одбрану може се закључити ауторски уговор којим се аутор-
ска права уступају или у целини преносе на Министарство одбране и Војску Србије. 

Ауторско дело од посебног интереса за одбрану утврђује се актом који доноси министар одбране односно 
лице које он овласти.  

Актом из става 2. овог члана одређује се начин и обим коришћења  ауторског дела. 
За ауторско дело из става 1. овог члана, министар одбране односно лице које он овласти споразумно са 

аутором уговара висину накнаде за коришћење тог дела. Висина накнаде утврђује се на начин предвиђен од-
редбом члана 10. овог правилника, а највише до троструког износа утврђеног на тај начин. 

2. Ауторска дела створена током вршења службе 

Члан 4. 

Министарство одбране и Војска Србије, сагласно одредби члана 98. став 1. Закона, у оквиру своје редовне 
делатности искоришћава ауторско дело које је током вршења службе извршавајући своје радне обавезе ство-
рило лице из члана 1. овог правилника без тражења дозволе тог лица – аутора. 
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Лицу из члана 1. овог правилника – аутору дела припада посебна накнада, зависно од ефеката искоришћа-
вања дела. 

Лице из члана 1. овог правилника – аутор дела створеног током вршења службе извршавајући своје радне 
обавезе задржава на том делу сва ауторска права. 

Члан 5. 

Ако ауторско дело из члана 3. овог правилника представља дело које прелази оквире редовне делатности 
Министарства одбране односно команде, јединице или установе Војске Србије у којој је аутор запослен или је 
на служби, аутору дела припада посебна накнада сразмерно доприносу којом се коришћењем његовог дела 
утицало на повећање средстава односно на вршење делатности и извршавање задатака Министарства одбране 
односно Војске Србије. 

Акт којим се утврђује да ауторско дело прелази оквире редовне делатности Министарства одбране одно-
сно команде, јединице или установе Војске Србије доноси министар одбране односно лице које он овласти. 

За коришћење ауторског дела из става 1. овог члана, аутору припада посебна накнада у износу прописа-
ном за понуђена ауторска дела и дела створена по наруџбини. Од ове накнаде одбијају се трошкови који су 
настали коришћењем средстава и других погодности у Министарству одбране односно команди, јединици или 
установи Војске Србије у којој је аутор запослен или је на служби.  

Члан 6. 

Право објављивања ауторског дела из члана 4. став 1. и члана 5. став 1. овог правилника обухвата право 
објављивања једног библиографског издања односно право на једно умножавање. 

При објављивању ауторског дела из става 1. овог члана означавају се име и презиме односно псеудоним 
или знак аутора, осим ако аутор изричито изјави да то не жели. 

Члан 7. 

Лице из члана 1. овог правилника које током вршења службе извршавајући своје радне обавезе изради: 
службени акт, правило, упутство, стручни извештај, стручно мишљење, реферат, елаборат, задатак или сличан 
стручни рад не стиче ауторска права на ове радове, нити му припада посебна накнада ако их користи Мини-
старство одбране односно Војска Србије.  

Радове  из става 1. овог члана Министарство одбране односно Војска Србије може објавити у виду службене 
публикације за службену употребу у Министарству одбране односно команди, јединици или установи Војске 
Србије. 

3. Ауторска права за понуђена дела и дела створена по наруџбини 

Члан 8. 

Аутор своја права искоришћавања дела преноси на Министарство одбране односно Војску Србије аутор-
ским уговором, у обиму и на начин предвиђеним одредбама чл. 67–97. Закона. 

Ауторски уговор одобрава министар одбране, а закључује га лице које он овласти. 

Члан 9. 

За објављивање чланака, цртежа и белешки у новинама, часописима и другој периодичној штампи не мора 
се закључити писмени уговор. Уколико аутор не захтева да се накнада одреди писменим уговором, сматра се да је 
предајом ауторског дела ради објављивања односно умножавања пристао да издавач одреди износ накнаде. 

Члан 10. 

Зависно од врсте ауторског дела, накнада за коришћење ауторског дела по ауторском табаку (30.000 гра-
фичких знакова са белинама) одређује се у проценту од основа који утврђује организациона јединица Министар-
ства одбране надлежна за буџет и финансије (у даљем тексту: обрачунски основ), и то:  
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Редни 
број Врста ауторског дела Проценат (%) 

   

1 Изворна научна дела која представљају духовну творевину од изузетног значаја    65–130 

2 Студије и монографије као изворна научна дела 45–110 

3 Студијски и научноистраживачки пројекти и остала научна дела 41–100 

4 Идејне скице, општа правила и општа упутства, борбена правила и борбена 
упутства, техничка правила и техничка упутства 36–80 

5 Уџбеници за Војну академију, факултете, средње војне школе и школе за резервне 
официре и обуку војника, приручници, методике и збирке задатака 30–90 

6 Састављање збирки закона и других прописа 13–26 
7 Скрипта, лекције и ауторизована предавања 13–38 

8 Ексклузивни прилози у војним листовима и часописима познатих и признатих 
аутора из свих области стваралаштва – по комаду   15–30 

9 Чланци, расправе и коментари у војним часописима и листовима (уводни или 
научног и уметничког карактера) 40–80 

10 Остали чланци, репортаже и интервјуи у војним листовима и часописима  30–60 

11 Вест, правни, медицински или други савет, укрштене речи, шаховски проблем и сл. 
у војним листовима и часописима – по комаду 2–4 

12 Научно-популарна дела 40–80 

13 Стручно-популарна дела 36–72 

14 Речници 30–60 

15 Библиографије 26–52 

16 Библииографска обрада књига и часописа, научна грађа, научно издавање архивске 
грађе 20–46 

17 Регистри 10–20 

18 Коментари и објашњења уз законе и друге прописе 21–42 

19 Збирке и избори текстова 16–32 

20 Приповетке, новеле и друга проза 35–70 

21 Поезија – по стиху 1–2 

22 Путописи, мемоари и дневници 26–52 

23 Преводи са: енглеског, немачког, француског, шпанског, италијанског, руског, чешког, 
словачког, бугарског, румунског, мађарског, албанског и других сродних језика 20–40 

24 Преводи са: турског, грчког, португалског, холандског, шведског, норвешког, 
данског и других сродних језика 24–48 

25 Преводи са: јапанског, кинеског, арапског, персијског, индонежанског и других 
сродних језика 28–56 

26 Преводи на: енглески, немачки, француски, шпански, италијански, руски, чешки, 
словачки, бугарски, румунски, мађарски, албански и друге сродне језике 24–48 

27 Преводи на: турски, грчки, португалски, холандски, шведски, норвешки, дански 
и друге сродне језике 28–56 

28 Преводи на: јапански, кинески, арапски, персијски, индонежански и друге сродне језике 32–64 

29 Прикази страних, непреведених дела и чланака 32–64 

30 Остали прикази 21–42 

31 Историјска грађа која се не објављује 18–36 
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Накнада за предговоре и критике дела и чланака припада по ауторском табаку односно по комаду у проценту 
који се даје аутору за дело или чланак на који се односи предговор односно критика. 

Висина накнаде између најнижег и највишег износа одређује се зависно од квалитета дела, врсте језика 
(за преводе), могућности продаје, користи коју Министарство одбране односно Војска Србије постиже кори-
шћењем дела, трошкова аутора у стварању дела, трошкова Министарства одбране односно команде, јединице 
или установе Војске Србије у припремању дела и других услова којима се могу утврдити резултати које ауторско 
дело постиже у задовољавању потреба Министарства одбране односно Војске Србије. 

Ауторским уговором може се предвидети да се накнада за чланке у листовима Министарства одбране од-
носно Војске Србије исплаћује по куцаној страни (1.875 куцаних знакова са белинама). У том случају, износи 
из става 1. овог члана одређени по ауторском табаку деле се са 16 и тако одређује накнада по куцаној страни. 

Члан 11. 

Зависно од врсте кинематографског дела и посебно оцењеног доприноса кинематографском делу (квали-
тет сценарија и др.) за минут дужине филма (секунд графичке анимације, комад и др.), накнада за коришћење 
ауторског дела одређује се у проценту од обрачунског основа, и то: 

Редни 
број Врста ауторског дела Проценат (%)

1 Сценарио за наставни, документарни и информативно-пропагандни филм (минут) 11–33 

2 Сценарио за кратки играни филм и играно-документациону ТВ епизоду (минут) 13–39 

3 Сценарио за филмске и видео-техничке новости и наставно-филмске информације (минут) 8–18 

4 Сценарио (story board) за анимирани филм, ТВ спот и графичку анимацију (секунд) 5–23 

5 Адаптација сценарија (минут) 5–19 

6 Текст за филм, филмске и видео-техничке новости, наставно-филмске информације 
и дијалог (минут) 3–16 

7  Режија наставног, документарног, информативно-пропагандног филма, филмске 
и видео-техничке новости и наставно-филмске информације (минут) 15–45 

8  Режија кратког играног филма и играно-документациону ТВ епизоду (минут) 20–25 

9 Режија анимираног филма, ТВ спота, музичког спота (минут) и рад на дан, 
адаптација филма и израда језичке верзије 40–120 

10 Главни сниматељ филма – директор фотографије (минут) 15–42 

11 Анимирани филм: главни цртеж сценографија layout (комад) 5–15 

12 Графички дизајн, компјутерска анимација (секунд) 20–75 

13 Композитор (минут) 10–30 

14  Глумац (дан) до 300 

15 Костимограф (дан) до 320 

16 Сценограф (дан) до 350 

Члан 12. 

За оригиналне цртеже, скице, шеме и слично који се објављују уз текст, накнада се одређује до 150% на-
кнаде за текст, а ако их је аутор припремио за обраду, клиширање и штампу – накнада се одређује до тростру-
ког износа накнаде за текст, зависно од сложености и тежине израде цртежа (једноставан или са мноштвом 
детаља, црно-бели или вишебојни). 

За позајмљене цртеже који се објављују уз текст, накнада се одређује до 25% накнаде за текст, а ако их је 
аутор дорађивао – накнада се одређује до 50% накнаде за текст. Ако је аутор цртеже припремао за обраду, 
клиширање и штампу, накнада се одређује до двоструког износа за текст, зависно од сложености и тежине из-
раде цртежа. 
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За оригиналне фотографије и дијапозитиве који се објављују уз текст, накнада се одређује као за текст, а 
ако је аутор припремао фотографије за клиширање и штампу – накнада се одређује до 150% накнаде за текст. 

За позајмљене фотографије и дијапозитиве који се објављују уз текст, накнада се одређује до 50% накнаде 
за текст, а ако их је аутор дорађивао – накнада се одређује до пуног износа накнаде за текст. 

Члан 13. 

За ауторске радове из члана 12. овог правилника, накнада се обрачунава према површини коју ти радови 
заузимају на штампарском табаку, рачунајући и функционалне празнине и белине. 

Члан 14. 

За ауторско дело за које се накнада не може одредити по ауторском табаку (уметничка фотографија, умет-
нички графички рад, музичка композиција, карикатура, омот књиге, рачунске или наутичке таблице, филмска 
дела и други ауторски радови), као и за ауторско дело које није предвиђено одредбама чл. 10–12. овог правил-
ника, накнада се уговара у висини накнаде која се за слично дело плаћа ван Министарства одбране односно 
Војске Србије. 

Члан 15. 

За изузетно вредно ауторско дело или за дело чијим се коришћењем остварује приход који очигледно није 
у сразмери са износима накнаде из чл. 10–12. овог правилника, као и за ауторско дело из области за коју се те-
же налази аутор, накнада се може уговорити и изнад највећег износа накнаде предвиђене за одговарајуће 
ауторско дело из чл. 10–12. овог правилника, уз претходну писмену сагласност министра одбране. 

Члан 16. 

За прво издање ауторског дела, накнада за коришћење обрачунава се према закљученом уговору. 
За друго издање и свако наредно издање ауторског дела које се не мења или у којем аутор на захтев ре-

дакције врши незнатне измене, аутору за обим уговореног текста припада 50%, ако су измене веће и не прела-
зе једну четвртину ранијег текста – 75%, а ако измене прелазе једну четвртину првобитног текста – 100% на-
кнаде за коришћење из члана 10. овог правилника. 

Члан 17. 

Накнада за коришћење ауторског дела, у складу са одредбама ауторског уговора, исплаћује се након при-
преме дела за штампу односно за снимање или по одобрењу лица из члана 5. став 2. овог правилника. 

Ауторским уговором може се предвидети да се до 30% накнаде исплати унапред или у току израде аутор-
ског дела према обрачунском основу у време исплате. Део исплаћене накнаде исказује се у проценту од укуп-
но уговорене накнаде у време исплате и сматра се коначно исплаћеним делом уговора. 

Члан 18. 

Ако је у вези са ауторским уговором или уговором по наруџбини аутор створио дело и предао га наручио-
цу, а он га због незадовољавајућег квалитета или из других разлога не прихвати за објављивање односно ко-
ришћење или га не откупи као грађу, аутору се исплаћује обештећење до 30% најнижег износа накнаде из чла-
на 10. овог правилника за ту врсту дела. 

Члан 19. 

Број ауторских табака израчунава се тако што се број графичких знакова са белинама које садржи ширина 
слога у којем је текст штампан односно број словних знакова са белинама целог реда куцаног текста множи са 
бројем редова на пуној страни, па се добијени производ множи са бројем страна у књизи односно са бројем 
страна куцаног текста и затим подели са 30.000. 

Алфабетска јединица за енциклопедијска и лексиконска дела рачуна се као један ред (62 графичка знака). 

4. Накнада за послове у вези са стварањем и коришћењем ауторског дела 

Члан 20. 

Накнада за врсту послова у вези са стварањем и коришћењем ауторског дела, изузев за послове створене 
током вршења службе извршавајући своје радне обавезе одређује се у проценту од обрачунског основа у вре-
ме када се закључује ауторски уговор, и то: 
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Редни 
број 

Врста послова Јединица 
мере 

Проценат 
(%) 

1 Рецензија ауторског дела  ауторски табак 2–10 
2 Стручна редакција ауторског дела  ауторски табак 4–20 
3 Језичка редакција ауторски табак 5–10 
4 Језичка редакција на страним језицима ауторски табак 6–12 
5 Коректура ауторски табак 4–7 
6 Компјутерска припрема текста ауторски табак 6–12 
7 Компјутерска припрема графичких прилога и фотографија      ауторски табак 10–15 
8 За учествовање спољних сарадника на седницама саветодавних 

и уређивачких тела час седнице до 1,5 
9 Проучавање и картотечка обрада докумената        документ до 0,07 

10 Проучавање и картотечка обрада докумената на страним језицима     документ до 0,15 
11 Проучавање и картотечка обрада микрофилмованих докумената документ до 0,10 
12 Проучавање и картотечка обрада микрофилмованих докумената 

на страним језицима документ до 0,17 
13 Проучавање и обележавање прикупљеног архивског материјала  ауторски табак 1–3 
14 Снимање наставног, документарног, информативно-пропагандног филма, 

филмских и видео-техничких новости и наставно-филмских информација минут филма 10–30 
15 Снимање кратког играног филма и играно-документационе ТВ епизоде минут филма 12–35 
16 Снимање анимираног ТВ филма, ТВ спота, подводно снимање 

и снимање по дану снимајући дан 30–75 
17 Стручна консултација приликом снимања филма, филмских и видео- 

-техничких новости и наставно-филмских информација филм 50–200 
18 Читање спикерског текста у филму (страни језик +30%) минут прочитаног 

текста  3–9 

19 Глумачка интерпретација текста минут прочитаног 
текста  5–15 

20 Накнада асистенту редитеља минут филма до 36 
21 Накнада асистенту сниматеља минут филма до 21 
22  Организација снимања наставног, документарног и информативно-

-пропагандног филма, филмских и видео-техничких новости и наставно-
-филмских информација минут филма 10–25 

23 Организација снимања кратког играног филм и ТВ епизоде минут филма 10–30 
24 Главни организатор (директор филма) минут филма 30–45 
25  Монтажа (слике) филма – наставног, документарног и информативно-

-пропагандног, филмских и видео-техничких новости и наставно-филм-
ских информација минут филма 8–30 

26 Монтажа (слике) кратког играног филма и ТВ епизоде минут филма 15–37 
27 Накнада асистенту филмског монтажера минут филма до 22 
28 Монтажа тона и тонска обрада – наставног, документарног 

и информативно-пропагандног филма минут 5–23 
29 Монтажа тона и тонска обрада кратког играног филма и ТВ епизоде минут 8–27 
30 Тонско снимање минут 7–23 
31 Глумац за нахсинхронизацију шлајфна 4–12 
32 Статисти дан 10–20 
33  Статисти са задатком дан 15–25 
34 Помоћник редитеља минут до 25 
35 Секретар режије минут до 15 
36  Вођа снимања дан  до 75 
37 Пиротехничар дан  до 80 
38 Расветљивач, шминкер, кран-мајстор, фар-мајстор и микроман дан  до 50 
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Висина накнаде за послове из става 1. овог члана на редним бројевима 9–13 (у прописаном распону) уго-
вора се зависно од читљивости текста (квалитета филма), броја страна докумената (број снимака) и броја обе-
лежених извода. 

За послове из става 1. овог члана, осим за послове на редним бројевима 8, 31, 32 и 33, накнада се одређује 
ауторским уговором у смислу одредбе члана 8. овог правилника, а за послове на редним бројевима 20, 21 и 27 
одређује се 20–40% ниже од основне накнаде за исто кинематографско дело. 

Лице овлашћено за уговарање послова  из ст. 1, 2. и 3. овог члана може да уговори диференцирану накна-
ду за више специфичних послова у оквиру исте врсте наведених послова. 

5. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 21. 
Накнаде прописане овим правилником одређене су у бруто износу. 
Ако је износ накнаде по ауторском уговору закљученом до дана ступања на снагу овог правилника мањи 

од минималног износа накнаде прописане овим правилником, лице овлашћено за закључивање уговора може 
да измени уговор и висину накнаде за дело које још није исплаћено односно објављено и сачини допуну уго-
вора у складу са одредбама овог правилника. 

Члан 22. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за утврђивање висине 

и начина плаћања накнаде за ауторско дело створено током вршења службе  у Министарству одбране и Војсци 
Србије и Црне Горе („Службени војни лист“, број 19/05). 

Члан 23. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“. 

Број 177-6 
У Београду, 19. септембра 2016. године    

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

 
225. 

На основу члана 45. став 1. тачка 6) и став 2. Зако-
на о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15), а у вези 
са чланом 34. став 1. тачка 1) и чланом 40. став 1. 
тачка 1) Правила о летачима и летачкој служби у Вој-
сци Југославије (,,Службени војни лист“, број 26/94), 
чланoм 4. став 1, чланом 7. тачка 2), чланом 8. тачка 1) 
и чланом 9. Правилника о војним падобранцима и па-
добранској служби у Војсци Србије (,,Службени војни 
лист“, број 25/14), министар одбране доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 
О ВОЈНОЛЕКАРСКИМ КОМИСИЈАМА ЗА 
ЛЕТАЧЕ И ПАДОБРАНЦЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о војнолекарским комисијама за ле-
таче и падобранце Војске Србије („Службени војни лист“, 
број 12/14),  у члану 2. став 2. мења се и гласи: 

„Војнолекарске комисије за летаче и падобранце 
дају налазе, оцене и мишљења о способности: војних 
летача за летачку службу, кандидата за Војну акаде-
мију – студијски програм Војно ваздухопловство, ка-
дета Војне академије – студијски програм Војно ва-
здухопловство и професионалних војних лица за па-
добранску службу.“ 

Члан 2. 
У члану 4. став 1. мења се и гласи: 
„Стручни састав Војнолекарске комисије за лета-

че и падобранце чине: председник и пет чланова, од 
којих су три члана специјалисти ваздухопловне меди-
цине са минимално пет година специјалистичког ис-
куства и рада у Ратном ваздухопловству и противва-
здухопловној одбрани, један члан је официр пилот 
представник Команде Ратног ваздухопловства и про-
тивваздухопловне одбране и један члан је официр па-
добранац представник Специјалне бригаде.“ 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 
„Када се одлучује о здравственој и психолошкој 

способности за летачку службу у одлучивању учеству-
је официр пилот представник Команде Ратног вазду-
хопловства и противваздухопловне одбране, а када се 
одлучује о здравственој и психолошкој способности 
за падобранску службу у одлучивању учествује офи-
цир падобранац представник Специјалне бригаде.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 3. 
Члан 9. мења се и гласи: 

„Члан 9. 
Војнолекарска комисија за летаче и падобранце: 
1) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и 

психолошкој способности за летачку службу за војне 
летаче и кадете-пилоте Војне академије – студијски 
програм Војно ваздухопловство; 
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2) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и пси-
холошкој способности за извођење падобранских ско-
кова за падобранце Војске Србије; 

3) даје налаз, оцену и мишљење о потреби болова-
ња и лечења и забрани летења односно извођења па-
добранских скокова, уз обављање осталих дужности за 
војне летаче и падобранце Војске Србије; 

4) даје налаз, оцену и мишљење о потреби боловања 
и лечења и забрани летења односно извођења падобран-
ских скокова током школовања за кадете-пилоте Војне 
академије – студијски програм Војно ваздухопловство; 

5) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и 
психолошкој способности кандидата за Војну акаде-
мију – студијски програм Војно ваздухопловство; 

6) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и 
психолошкој способности кандидата за летача-нави-
гатора, летача-оператора, летача-техничара и летача-
-специјалисту; 

7) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и пси-
холошкој способности кандидата за  падобранску службу; 

8) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и 
психолошкој способности за војне летаче, падобран-
це и кадете-пилоте Војне академије – студијски про-
грам Војно ваздухопловство за школовање у земљи и 
иностранству, као и мишљење о потреби боловања и 
лечења за лица док су на школовању; 

9) даје налаз, оцену и мишљење о здравственој и 
психолошкој способности за летаче и падобранце који 
се упућују у мултинационалне операције и оцену спо-
собности по повратку из мултинационалних операција; 

10) води медицинску документацију за лица која под-
лежу оцени способности према одредбама овог правил-
ника; 

11) указује стручну помоћ лекарима ваздухоплов-
них, падобранских и других војних јединица и војних 
установа у спровођењу налаза, оцена и мишљења које 
су дале војнолекарске комисије за летаче и падобранце.“ 

Члан 4. 

У члану 10. речи: „оцену и мишљење“ замењују се 
речима: „налаз, оцену и мишљење“. 

Члан 5. 

У члану 11. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Војне летаче, падобранце и кадете-пилоте Војне 

академије – студијски програм Војно ваздухопловство 
на преглед и оцену способности упућује команда вој-
не јединице односно војне установе у којој се налазе 
на служби или на школовању. 

Кандидате за кадете Војне академије – студијски 
програм Војно ваздухопловство на преглед и оцену спо-
собности упућује Војна академија, а кандидате за па-
добранце и кандидате за летача-навигатора, летача- 
-оператора, летача-техничара и летача-специјалисту ко-
манда војне јединице у коју се распоређују.“ 

Члан 6. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 

Војнолекарске комисије за летаче и падобранце дају 
налаз, оцену и мишљење о способности за летачку и па-
добранску службу у складу са начелима и достигнући-
ма ваздухопловне медицине и психологије, а према 
Списку болести, повреда, телесних мана, стања и не-
достатака, психолошких, антропометријских и авио-
физиолошких норми по којима се оцењује способност 
за летачку и падобранску службу у Војсци Србије (у да-
љем тексту: Списак болести). 

Ваздухопловномедицински институт у сарадњи са 
организационом јединицом Министарства одбране над-
лежном за војно здравство предлаже министру одбра-
не доношење одлуке о утврђивању Списка болести.“ 

Члан 7. 

У члану 18. став 1. и члану 21. ст. 1. и 2. речи: „оце-
ну и мишљење“ замењују се речима: „налаз, оцену и 
мишљење“. 

Члан 8. 

У члану 19. речи: „Оцена и мишљење“ замењују се 
речима: „Налаз, оцена и мишљење“. 

Члан 9. 

У члану 20. став 1. речи: „оцену и мишљење“ заме-
њују се речима: „налаз, оцену и мишљење“. 

У ставу 2. речи: „Оцене и мишљење“ замењују се 
речима: „Налаз, оцене и мишљење“. 

Члан 10. 

Члан 22. мења се и гласи: 

 „Члан 22. 

Лица из члана 2. овог правилника која оцењује Вој-
нолекарска комисија за летаче и падобранце односно 
Виша војнолекарска комисија за летаче и падобранце 
разврставају се у три групе: 

I група: 
1) кандидати за кадете Војне академије – студиј-

ски програм Војно ваздухопловство; 
 2) кадети Војне академије – студијски програм 

Војно ваздухопловство; 
 3) пилоти; 
II група: 
1) кандидати за летача-навигатора, летача-оператора 

(оператор-стрелац и оператор вучне мете), летача-техни-
чара и летача-специјалисту (радио-телеграфиста, аеро-
фотограф, извиђач, артиљеријски извиђач, извиђач за 
АБХ-дејства, инжењер, члан медицинског тима у по-
сади ваздухоплова службе трагања и спасавања); 
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2) летачи-навигатори, летачи-оператори (опера-
тор-стрелац и оператор вучне мете), летачи-технича-
ри и летачи-специјалисти (радио-телеграфиста, аеро-
фотограф, извиђач, артиљеријски извиђач, извиђач за 
АБХ-дејства, инжењер, члан медицинског тима у по-
сади ваздухоплова службе трагања и спасавања); 

III група: 
1) кандидати за падобранце; 
2) падобранци.“ 

Члан 11. 

У члану 23. став 1. мења се и гласи: 
„За I групу лица из члана 22. овог правилника, 

Војнолекарска комисија за летаче и падобранце и Ви-
ша војнолекарска комисија за летаче и падобранце 
дају следеће оцене: 

1) способан за кадета Војне академије – студиј-
ски програм Војно ваздухопловство; 

2) неспособан за кадета Војне академије – студиј-
ски програм Војно ваздухопловство; 

3) способан за кадета-пилота Војне академије – сту-
дијски програм Војно ваздухопловство; 

4) неспособан за кадета-пилота Војне академије – 
студијски програм Војно ваздухопловство; 

5) способан за пилота по критеријуму 1, 2 или 3 
из ст. 6. до 11. овог члана; 

6) неспособан за пилота.“ 
Став 2. мења се и гласи: 
„Оцену „способан за кадета Војне академије – 

студијски програм Војно ваздухопловство“ даје Вој-
нолекарска комисија за летаче и падобранце када 
кандидат за кадета Војне академије – студијски про-
грам Војно ваздухопловство нема одступања у пси-
хосоматском стању која би га ограничавала у подно-
шењу разноврсних фактора летења.“ 

Став 3. мења се и гласи: 
„Оцену „неспособан за кадета Војне академије – 

студијски програм Војно ваздухопловство“ даје Вој-
нолекарска комисија за летаче и падобранце када кан-
дидат за кадета Војне академије – студијски програм 
Војно ваздухопловство има болест, повреду или од-
ступање у психосоматском стању који га онемогућа-
вају да се безбедно школује у својству  кадета Војне ака-
демије – студијски програм Војно ваздухопловство.“ 

Став 4. мења се и гласи: 
„Оцену „способан за кадета-пилота Војне акаде-

мије – студијски програм Војно ваздухопловство“ дају 
војнолекарске комисије за летаче и падобранце када 
утврде да кадет Војне академије – студијски програм 
Војно ваздухопловство нема одступања у психосомат-
ском стању која би га ограничавала у подношењу разно-
врсних фактора летења.“ 

Став 5. мења се и гласи: 
„Оцену „неспособан за кадета-пилота Војне ака-

демије – студијски програм Војно ваздухопловство“ 
дају војнолекарске комисије за летаче и падобранце 
када утврде да кадет Војне академије – студијски 
програм Војно ваздухопловство има болест, повреду 

или одступање у психосоматском стању који га оне-
могућавају да безбедно настави школовање у свој-
ству кадета-пилота Војне академије – студијски про-
грам Војно ваздухопловство.“ 

Члан 12. 

Члан 26. мења се и гласи: 

„Члан 26. 

За II групу лица из члана 22. овог правилника, Вој-
нолекарска комисија за летаче и падобранце и Виша 
војнолекарска комисија за летаче и падобранце дају 
следеће оцене: 

1) способан за летача-навигатора; 
2) способан за летача-оператора (оператор-стре-

лац и оператор вучне мете); 
3) способан за летача-техничара; 
4) способан за летача-специјалисту (радио-теле-

графиста, аерофотограф, извиђач, артиљеријски из-
виђач, извиђач за АБХ-дејства, инжењер, члан меди-
цинског тима у посади ваздухоплова службе трагања 
и спасавања); 

5) неспособан за летача-навигатора; 
6) неспособан за летача-оператора; 
7) неспособан за летача-техничара; 
8) неспособан за летача-специјалисту. 
При давању оцена из става 1. овог члана, војно-

лекарске комисије за летаче и падобранце морају на-
значити врсту специјалности за коју се лице оцењује. 

Оцену „способан за летача-навигатора“, „способан 
за летача-оператора“, „способан за летача-техничара“ 
и „способан за летача-специјалисту“ дају војнолекарске 
комисије за летаче и падобранце када се утврди да не-
мају одступања у психосоматском стању која их огра-
ничавају у обављању послова из њихове летачке спе-
цијалности. 

Оцену „неспособан за летача-навигатора“, „неспо-
собан за летача-оператора“, „неспособан за летача-тех-
ничара“ и „неспособан за летача-специјалисту“ дају вој-
нолекарске комисије за летаче и падобранце када се 
утврди да имају болест, повреду или одступања у пси-
хосоматском стању који их онемогућавају да обавља-
ју послове у њиховој летачкој специјалности.“ 

Члан 13. 

У члану 29. став 1. мења се и гласи: 
„Ако је војни летач или војни падобранац био не-

прекидно на лечењу или боловању шест месеци или 
са прекидима 12 месеци укупно за последње две го-
дине, претпостављени старешина на положају коман-
данта ескадриле (батаљона) или њему равног или ви-
шег положаја обавезан је да га пре упућивања на Вој-
нолекарску комисију ради оцењивања способности за 
војну службу упути на Војнолекарску комисију за ле-
таче и падобранце ради оцене способности за летачку 
или падобранску службу односно дужност.“ 
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Члан 14. 

У члану 37. став 2. речи: „лица из члана 1. овог 
правилника“ замењују се речима: „лица из члана 2. 
овог правилника“. 

У ставу 3. речи: „лица из члана 1. овог правилни-
ка“ замењују се речима: „лица из члана 2. овог пра-
вилника“. 

Члан 15. 

У члану 38. став 1. речи: „лица из члана 1. овог 
правилника“ замењују се речима: „лица из члана 2. 
овог правилника“. 

Члан 16. 

Члан 39. мења се и гласи: 

„Члан 39. 

Војнолекарска комисија за летаче и падобранце у 
одређеном периоду оцењује кандидате за школовање 
и лица на школовању, и то: 

1) кандидате за школовање из члана 23. овог пра-
вилника – пре ступања на школовање; 

2) кадете Војне академије – студијски програм 
Војно ваздухопловство – пре почетка летачке обуке и 
сваке следеће године до завршетка Војне академије – 
студијски програм Војно ваздухопловство. 

Кадети пилоти Војне академије – студијски програм 
Војно ваздухопловство могу се упутити и на ванредно 
оцењивање.“ 

 

Члан 17. 

У члану 40. став 2. мења се и гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана, кандидати за 

кадета Војне академије – студијски програм Војно 
ваздухопловство, кандидати за летача-навигатора, ле-
тача-оператора, летача-техничара и летача-специјали-
сту и кандидати за падобранца из члана 22. овог правил-
ника немају право приговора на оцену коју је донела 
Војнолекарска комисија за летаче и падобранце.“ 

Члан 18. 

У члану 43. став 1. тачка 5) мења се и гласи: 
„5) досијеа летача, падобранаца и кадета пилота 

Војне академије – студијски програм Војно ваздухо-
пловство.“. 

Члан 19. 

У члану 2. став 1, члану 4. став 2, члану 5. став 1, 
члану 7. ст. 1. и  2, члану 17. став 2, члану 18. ст. 2. и 3, 
члану 21. став 1, члану 23. став 7, члану 37. став 4, 
члану 44. став 2.  и чл. 46. и 47. речи: „Ваздухопловство 
и противваздухопловна одбрана“ у одређеном падежу 
замењују се речима: „Ратно ваздухопловство и про-
тивваздухопловна одбрана“ у одговарајућем падежу. 

Члан 20. 

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

Број 14-353 
У Београду, 19. септембра 2016. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 

226. 
На основу члана 4. став 4. Закона о Војсци Србије (,,Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 

10/15 и 88/15 – УС), на предлог начелника Генералштаба Војске Србије, министар одбране доноси 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ ВРСТА И СПЕЦИЈАЛНОСТИ РОДОВА И СЛУЖБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. Овом одлуком одређују се врсте и специјалности родова и служби Војске Србије. 
Преглед врста и специјалности родова и служби Војске Србије дат је у Прилогу ове одлуке и чини њен са-

ставни део. 
2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о врстама и специјалностима родова и слу-

жби Војске Србије (,,Службени војни лист“, бр. 13/11, 25/12 и 16/15). 
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу“. 

Број 450-16 
У Београду, 19. септембра 2016. године 

Министар одбране 
Зоран Ђорђевић, с. р. 
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Прилог 

П Р Е Г Л Е Д 
ВРСТА И СПЕЦИЈАЛНОСТИ РОДОВА И СЛУЖБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

1. Врсте и специјалности родова Војске Србије: 

1) Пешадија 

Врста Специјалност 
1 2 

Стрељачка 
Пушкомитраљеска 
Снајперска 

Стрељачка општа 

Митраљеска 
Ракетних бацача 

Противоклопна 
Противоклопно-ракетна вођена 
Нишанџијска 
Послужилачка 
Извиђачко-мерничка 

Минобацачка 

Рачуначка 
Нишанџијска 

Бацача граната 
Послужилачка  
Криминалистичка 
Саобраћајна 
Противдиверзиона 

Војнополицијска 

Противтерористичка 
Извиђачка 
Диверзантска Посебне намене 
Падобранска 

2) Оклопне јединице 

Врста Специјалност 
1 2 

Нишанџијска 
Тенковска 

Возачка 
Операторско-нишанџијска 
Возачка Механизована 
Извиђачка на б/в 

3) Артиљерија 

Врста Специјалност 
1 2 

Топовска и хаубичка 
Хаубичка самоходна 

Ракетна ЛРСВ 128 mm ,,пламен-С“ 
Ракетна СВЛР 128 mm ,,огањ“ 
Ракетна ЛРСВ 262 mm ,,оркан“ 

За подршку 

Возач самоходних оруђа  
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Врста Специјалност 
1 2 

Извиђачко-мерничка 
Топографско-геодетска 
Рачуначка – топовска и хаубичка  
Рачуначка – ЛРСВ 128 mm ,,пламен-С“ 
Рачуначка – СВЛР 128 mm ,,огањ“ 
Рачуначка – ЛРСВ 262 mm ,,оркан“ 
Звуковна 
Фотограметријска 

Опште намене 

Радарска 

4) Инжињерија 

Врста Специјалност 
1 2 

Пионир 
Послужилачка (минополагача) 
Послужилачка (моторне тестере) 
Послужилачка (компресорa) 
Послужилачка (бушилице минских бунара) 
Послужилачка (ванбродског мотора) 
Послужилачка (моторног бушача) 

Пионирска 

Возачко-послужилачка (бушилице минских бунара) 
Возачка – послужилачка (ваљка) 
Возачка – послужилачка (дозера) 
Возачка – послужилачка (утоваривача) 
Возачка – послужилачка (копача) 
Возачка – послужилачка (грејдера) 
Послужилачка (машине за стабилизацију тла) 

Путна, аеродромска и за утврђивање 

Послужилачка (машине за бетон) 
Послужилачка (моста на стојним потпорама) 
Послужилачка (макаре) 
Послужилачка (лансирног моста на аутомобилу) 
Возачко-послужилачка (лансирног моста на аутомобилу) 
Послужилачка (оклопног возила носача моста) 

Мосна 

Возачка (оклопног возила носача моста) 
Послужилачка (понтонског моста) 
Послужилачка (амфибијског транспортера) 
Возачко-послужилачка (амфибијског транспортера) 

Понтонирска и амфибијска 

Послужилачка (реморкера) 
Извиђачко-ронилачка 

Посебне намене 
Маскирна 

5) Артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства 

Врста Специјалност 
1 2 

Артиљеријска 
Ракетне јединице – преносне Артиљеријско-ракетне јединице за противваздухо-

пловна дејства малог домета 
Ракетне јединице – самоходне 
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Врста Специјалност 
1 2 

Ракетних система средњег домета – самоходних  
Ракетних система средњег домета – вучних  Ракетне јединице за противваздухопловна дејства 

Ракетних система великог домета 
Осматрачко-планшетска 
Оператерска Посебне намене 

Возачка 

6) Авијација 

Врста Специјалност 
1 2 

Надзвучна борбена 
Дозвучна борбена 
Транспортна 

Пилот авиона  

Опште намене 
Борбена 
Транспортна Пилот хеликоптера 

Опште намене 
Навигаторска 

Летач  
Извиђачка 

7) Речне јединице 

Врста Специјалност 
1 2 

Бродарска – навигацијска   
Кормиларска 
Минска и противминска 

Пловна средства 

Оружна 
Лака ронилачка 
Тешка ронилачка 
Противминска ронилачка 

Посебне намене 

Речно-диверзантска ронилачка 

8) Јединице за електронска дејства 

Врста Специјалност 
1 2 

Радио-извиђачка 
Радарско-извиђачка Извиђачка 

Оптоизвиђачка 
Радио-ометачка 
Радарско-ометачка Ометачка 
Оптоометачка 
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2. Врсте и специјалности општих и логистичких служби Војске Србије. 

Врсте и специјалности општих служби: 

1) Кадровска служба  

Врста Специјалност 
1 2 

Статусна – 
Морал 

Морално-психолошка 
Психолошка 

2) Телекомуникације 

Врста Специјалност 
1 2 

Радио 
Радио-релејна 
Сателитска 

Бежична 

Сигнална – подводна 
Комутациона 
Мултиплексна Кабловска 
Линијска 
Криптообрађивачка 
Криптопланерска Заштита информација 
Криптолошка 
Безбедност телекомуникационо-информационих система 

Информациона безбедност 
Заштита од компромитујућег електромагнетног зрачења 

3) Ваздушно осматрање и јављање 

Врста Специјалност 
1 2 

Радарска 
Радарска средства 

Послужилачка 
Рачунарска 
Операторска Рачунарска средства 
Послужилачка 
Електроагрегатска 

Извори напајања 
Послужилачка 
Навођења авијације 
Диспечерска Посебне намене 
Планшетска 

4) Атомско-биолошко-хемијска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Извиђачка 
Извиђачка 

Лаборантска 
Деконтаминаторска (људи и опреме) 

Деконтаминаторска 
Деконтаминаторска (земљишта и објеката) 
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5) Обавештајна служба се не дели на врсте и специјалности. 

6) Безбедносна служба се не дели на врсте и специјалности. 

7) Информатичка служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Руководилац пројекта 
Аналитичарска 
Пројектантска 
Водећи програмер развоја 
Програмерска 
Дизајнер корисничког интерфејса 

Софтверско-развојна 

Администратор база података 
Систем интеграција 
Пројектовање рачунарских мрежа 
Администрирање рачунарских мрежа 
Системски сервиси 
Системски софтвер 

Рачунарско-пројектантска 

Хардверска 
Заштита информационих система и софтвера Информациона безбедност 
Безбедност у рачунарским мрежама 
Администратор информационих система и рачунарских 
мрежа Информатичко обезбеђење 
Техничар за информационе технологије 
Канцеларијска 
Архиварска 
Поштанска 

Административна 

Микрофилмска 
Криптолошка Криптозаштита 
Криптопланерска 

8) Геодетска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Геодетска 
Фотограметријска 
Геофизичка 
Метролошка 

Геодетска 

Премер 
Геоинформатичка 
Репродукцијска Картографска 
Тематска картографија 

9) Метеоролошка и навигацијска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Осматрачка 
Синоптичка Метеоролошка 
Прогностичка 
Навигација у авијацији Навигацијска 
Хидрографска 
Осматрачка 
Синоптичка Хидролошка 
Прогностичка 
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10) Финансијска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Материјално-финансијска – 
Планско-аналитичарска – 
Рачуноводствена – 

Контролорска – 

Ревизорска – 

Књиговодствена – 

Благајничка – 

Пореска – 

Форензичка – 

Финансијска служба се не дели на специјалности. 

11) Правна служба  

Врста Специјалност 
1 2 

Нормативно-правна – 
Управноправна – 
Заступничка и имовинскоправна – 
Војнодисциплинска – 

Правна служба се не дели на специјалности. 

12) Музичка служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Оркестарска 
Диригентска 

Хорска 
Обоа 
Флаута 
Пикола 
Фагот 
Кларинет 
Саксофон 
Труба 
Хорна 
Тромбон 
Тенор 
Баритон 
Сузафон 

Дувачки инструменти 

Туба 
Виолина 
Виола 
Виолончело 

Гудачки инструменти 

Контрабас 
Харфа 

Жичани инструменти 
Гитара 
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Врста Специјалност 
1 2 

Тимпан 
Ксилофон 
Вибрафон 
Маримба 
Комплет бубањ 
Чинеле 
Бас-бубањ 

Ударачки инструменти 

Добош 
Електрична гитара 
Електрична бас-гитара Електрични инструменти 
Клавијатуре 
Клавир 

Инструменти са диркама 
Хармоника 
Сопран 
Алт 
Тенор 
Баритон 

Хорско-певачка 

Бас 

13) Верска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Православна 
Римокатоличка 
Протестантска 
Исламска 

Богослужбена 

Јеврејска 
Православна 
Римокатоличка 
Протестантска 
Исламска 

Помоћна 

Јеврејска 

Врсте и специјалности логистичких служби: 

1) Техничка служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Пешадијско наоружање 
Артиљеријско наоружање ЗА 
Артиљеријско наоружање за ПВД 
Системи за управљање ватром 
Ракетно наоружање ЗА 
Ракетно наоружање за ПВД – малог домета 
Ракетно наоружање за ПВД – средњег и великог домета 
Оптичка осматрачка и нишанска средства 
Средства прецизне механике 

Наоружање 

Средства и опрема АБХО 
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Врста Специјалност 
1 2 

Возила точкаши 
Возила гусеничари 
Инжињеријске и прикључне машине 
Електромеханика возила точкаша 
Електромеханика возила гусеничара 
Хидраулика и пнеуматика 

Мототехника 

Пумпе високог притиска 
Радио-средства и системи 
Телеграфско-телефонска средства и системи 
Радио-релејна средства, мултиплекси и системи 
Електронска средства за криптозаштиту 
Радарско-рачунарска средства КоВ 
Рачунарска средства опште намене 
Оптоелектронска средства 
Електронска средства АБХО и инжињерије 
Системи за управљање ватром 
Електронска средства у ракетним системима КоВ 
Електронска мерна средства 
Медицинска електронска средства и опрема 
Средства аудио и видео технике 

Електроника 

Средства телекомуникација 
Електрохемијски извори  
Електроагрегати и уређаји Електроенергетика 
Електроенергетска опрема 
Горива и мазива 
Корозија и заштита 
Галванизерска 
Погонска опрема и инсталације за течна горива 
Послужилачка 

Средства за погон и антикорозиону заштиту 

ПП средства и судови под притиском 
Убојна средства Муниција и минско-експлозивна средства 

Машинбраварска 
Алатничарска  
Пескарска  
Металофарбарска 
Лимарска 
Гумарска 
Вулканизерска 
Граверска 

Машинство и обрада материјала 

Тапетарска 
Ваздухопловно наоружање 
Ваздухоплови и мотори 
Ваздухопловна опрема 
Ваздухопловна радио-радарска 
Ваздухопловне телекомуникације и земаљска 
радионавигацијска 
Радио-рачунарска 
Ракетна техничка 
Метеоролошка 
Фотографска 

Ваздухопловнотехничка 

Специјалиста-летач 
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Врста Специјалност 
1 2 

Радарска противваздухопловна  
Рачунарска противваздухопловна  Радарска противваздухопловна  
Електронска 
Наоружање 
Моторна 
Турбинска 
Помоћни уређаји 

Бродомашинска средства 

Механика 
Радио-средства и системи 
Радарска 
Рачуначко-управљачка 
Хидроакустична 
Разводни склопови и системи 

Бродска електроника 

Расклопни уређаји 
Снабдевање – 
Одржавање – 

2) Интендантска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Куварска 
Нутриционистичка 
Дијететичарска 
Посластичарска 
Пекарска 
Месарска 

Исхрана 

Технолошка 
Хидролошка Водообезбеђење 
Техничка (за бушење бунара) 
Ратарска 
Сточарска 
Цвећарско-вртларска 

Пољопривредна 

Узгајивачка (дивљач и риба) 
Шумарска 
Ловочуварска Шумарство и обрада дрвета 
Столарска 
Дизајнерска 
Кројачка Одевна 
Технолошка 
Обућарска 
Сарачка Обућа и предмети од коже 
Технолошка 
Аранжерска 
Конобарска 
Економска 

Економија, трговина, угоститељство и туризам 

Трговачка 
Перачко-пегларска 
Хемијско-чистачка 
Берберска 
Манипулативна 
Складишна 
Хигијеничарска 

Услужна 

Тапетарска 
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3) Санитетска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Општа медицина 
Инфектолошка 
Педијатријска 
Дерматовенеролошка 
Физикално-рехабилитациона 
Клиничко-фармаколошка 
Клиничко-неурофизиолошка са епилептологијом (С) 
Трансфузијска 
Радиолошко-онколошка 
Медицинско-статистичко-информатичка 
Дерматовенеролошко-миколошка (С) 
Клиничко-генетичка (С) 
Неонатолошка (С) 
Баромедицинска (С) 
Балнеоклиматолошка (С) 
Клиничко-трансфузиолошка (С) 
Дечија физијатријска (С) 
Медицинско-информатичка (С) 

Медицинска 

Трансплантолошка са трансфузиологијом (С) 
Судско-психијатријска (С) 
Психијатријска 
Дечија неуролошка 
Дечија адолесцентско-психијатријска 
Болести зависности (С) 

Неуропсихијатријска 

Неуролошка 
Радиолошка 
Нуклеарномедицинска 
Микробиолошко-медицинска 
Патолошка 
Бактериолошка (С) 
Вирусолошка (С) 
Медицинско-паразитолошка и миколошка (С) 
Судскомедицинска 
Клиничко-биохемијска 
Лабораторијско-медицинска 
Имунолошка 
Лабораторијско-техничка за изучавање протеина (С) 
Молекуларно-биолошка и имунохемијска дијагностика (С) 
Клиничко-биохемијска реуматолошка (С) 
Лабораторијско-дијагностичка у онкологији (С) 
Лабораторијско-ендокринолошка (С) 
Медицинско-цитолошка (С) 
Клиничко-патолошка (С) 
Неурорадиолошка (С) 
Интервентно-радиолошка (С) 

Дијагностичка 

Дигестивно-радиолошка (С) 
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Врста Специјалност 
1 2 

Медицина рада 
Хигијенско-еколошка 
Епидемиолошка 
Спортскомедицинска 
Ваздухопловна  
Социјалномедицинска 
Радиолошко-заштитна (С) 
Професионално-токсиколошка (С) 
Оцењивање радне способности (С) 
Дијето-терапијска (С) 
Медицинско-еколошка (С) 
Здравствено васпитање (С) 
Епидемиологија заразних болести (С) 

Превентивна 

Епидемиологија хроничних незаразних болести (С) 
Пулмолошка (С) 
Интерномедицинска 
Кардиолошка (С) 
Интернистичко-онколошка 
Гастроентеролошко-хепатолошка (С) 
Нефролошка (С) 
Ендокринолошка (С) 
Палијативно-медицинска 
Алерголошко и клиничко-медицинска (С) 
Реуматолошка (С) 
Хематолошка (С) 
Геријатријска (С) 
Клиничко-токсиколошка (С) 
Ангиолошка (С) 
Клиничко-фармаколошка и фармакотерапијска (С) 
Медицина бола (С) 

Интерна 

Ургентно-медицинска 
Неурохируршка 
Кардиохируршка 
Грудна 
Абдоминална 
Пластична-реконструктивно-естетска 
Ортопедско-трауматолошка 
Офталмолошка 
Оториноларинголошка 
Уролошка 
Гинеколошко-акушерска 
Општехируршка 
Васкуларна 
Дечија хируршка 
Максилофацијална – хируршка 
Анестезиолошко-реаниматорска и интензивно-терапијска 
Фертилитет и стерилитет (С) 
Фонијатријска (С) 
Перинатолошка (С) 
Дечија ортопедска и трауматолошка (С) 
Дечија уролошка (С) 
Ендокринолошка – хируршка (С) 

Хируршка 

Онколошка (С) 
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Врста Специјалност 
1 2 

Максилофацијална (хируршка) 
Парадонтолошко и орално-медицинска 
Болести зуба и ендодонције 
Дечија и превентивна стоматолошка 
Орална (хируршка) 
Стоматолошка протетичка 

Стоматолошка 

Ортодонтска 
Фармацеутско-технолошка 
Медицинско-биохемијска 
Клиничка – имунохемијска (С) 
Клиничка – ензимолошка (С) 
Контролна – испитивачка 
Токсиколошка – хемијска 
Санитарна – хемијска 
Клиничко-фармацијска 
Фармако-терапијска 
Контролна и примена лековитих биљака 
Социјално-фармацијска 

Фармацеутска 

Фармацијска лаобораторијско-ендокринолошка 
Медицинска физика 
Здравствено-статистичка и информатичка 
Сарадничка санитарно-хемијска 
Здравствено-економска 
Здравствено-правна 
Сарадничка токсиколошко-хемијска 

Здравствено-сарадничка 

Медицинско-психолошка 
Логопедска 
Дефектологија вида 
Дефектологија слуха 
Дефектологија моторике 
Дефектологија сензомоторике 
Дефектологија понашања 

Специјална едукација и рехабилитација 

Тешкоће у менталном развоју 

4) Ветеринарска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Здравствено-заштитна 
Клиничко-лабораторијска  
Безбедност намирница 

Основна  

Надзорна 
Водичка 
Дресерска 
Узгајивачка (паса) 

Помоћна 

Узгајивачка (лабораторијских животиња)  
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5) Саобраћајна служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Возач возила А категорије 
Возач возила B или ВЕ категорије 
Возач возила C или СЕ категорије 
Возач возила D или DE категорије 
Возач возила F категорије 
Возач специјалних моторних возила 

Возачка 

Возач вучног воза  
Саобраћајна 
Диспечерска Саобраћајно-транспортна 
Мултимодална 
За моторна возила и мотоцикле Инструкторска 
За средства мултимодалног транспорта 

6) Грађевинска служба 

Врста Специјалност 
1 2 

Пројектантска 
Технолошка 
Ентеријерско-дизајнерска Архитектонска 

Урбанистичка 
Конструктивна 
Путна и железничка инфраструктура и аеродроми 
Хидротехника и водно-еколошко грађевинарство 

Грађевинска 

Менаџмент, грађевинска технологија и информатика 
Зидарска  
Фасадерска 
Армирачка 
Тесарска 
Молерско-фарбарска 
Столарска 
Лимарска 
Керамичарско-терацерска 
Инсталатерска – водоводна (канализације) 
Подополагачка 
Изолатерска 
Асфалтерска 
Стаклорезачка 
Инсталатерска – електричарска 
Инсталатерска – телекомуникациона 
Инсталатерска – термичка 
Заваривачка 
Браварска 

Занатска  

Расхладна техника 
Електроенергетичарска  
Електричарско-аутоматичарска 
Телекомуникацијска, мреже и системи 
Електромоторни погон – аутоматика, мерења и регулација 
Електромотори и генератори 

Електротехничка 

Електроинсталације у осетљивој средини 
Термотехничка 
Термоенергетска Машинска 
Аутоматско-управљачка 
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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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