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152. 
На основу члана 16. став 3. и члана 134. тачка 1) Закона о Војсци Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 116/07, 

88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18), 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 војна лица и 
цивилна лица на служби у командама, јединицама и установама Војске Србије, у војним јединицама 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 Војске 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 летачкој, па-
добранској и ронилачкој служби у Војсци Србије. 

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 војноевиденцио-
не специјалности 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 од-
носно формацијско место друге војноевиденционе специјалности 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 односно фор-
мацијско место друге војноевиденционе специјалности и врши послове рониоца, као и да му по било којем 
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 саставни део. 
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Послови, радна и формацијска места из Прегледа послова, радних и формацијских места на којима професио-

нални припадници Војске Србије врше специфичну војну службу обухватају послове, радна и формацијска места у 
свим родовима и службама Војске Србије, као и у свим врстама и специјалностима родова 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 одређеним нарочито тешким, опасним по живот и за здравље 
штетним пословима, радним и формацијским местима, на којима су професионални припадници Војске Србије 
изложени посебним напорима и повећаним ризицима, и на којима ни применом заштитних мера није могуће 
професионалне припаднике Војске Србије у потпуности заштити од штетних утицаја. 

Члан 8. 

Служба под отежаним условима врши се: 
1) на пословима истраживања, развоја, испитивања, производње и уништавања убојних средстава, испи-

тивања и производње муниције, експлозива, ракетног наоружања и енергетских материјала и на посло-
вима проналажења и уништавања неексплодираних убојних средстава; 

2) на пословима руковања радарско-рачунарским средствима ван јединица Ратног ваздухопловства и про-
тивваздухопловне одбране (у даљем тексту: РВиПВО); 

3) на пословима руковања радарско-рачунарским средствима у оквиру јединица РВиПВО; 
4) на пословима контроле, испитивања, одржавања и транспорта 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; 
10) у објектима посебне намене Гарде (подземним) и другим објектима посебне намене (подземним); 
11) у диверзантским јединицама; 
12) у Војној полицији; 
13) у обавештајно-извиђачким јединицама; 
14) на пословима криптозаштите; 
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 и Команде за обуку; 
20) у контроли летења; 
21) на штампарско-графичким пословима и пословима гравуре и израде печата;  
22) у санитетској служби; 
23) на бродовима и пловним објектима у Речној флотили; 
24) на пословима који обухватају хемијска испитивања металних материјала и испитивања полимерних 

материјала и израду прототипова и готових производа на бази полимерних материјала; 
25) на пословима који обухватају рад на испитивањима горива и мазива; 
26) на пословима испитивања НВО у Техничком опитном центру. 

Члан 9. 

Службу под отежаним условима на пословима истраживања, развоја, испитивања, производње и уништа-
вања убојних средстава, испитивања и производње муниције, експлозива, ракетног наоружања и енергетских 
материјала и на пословима проналажења и уништавања неексплодираних убојних средстава, врши професио-
нални припадник Војске Србије уколико је обучен за обављање тих послова, а постављен је на радно односно 
формацијско место које обухвата обављање тих послова, или обавља те послове. 

Члан 10. 

Службу под отежаним условима на пословима руковања радарско-рачунарским средствима ван јединица 
РВиПВО врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формациј-
ско место које обухвата обављање тих послова. 
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Члан 11. 

Службу под отежаним условима на пословима руковања радарско-рачунарским средствима у оквиру је-
диница 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, испитивања, одржавања и транспорта ракета у 

оквиру јединица РВиПВО врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно од-
носно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 13. 
Службу под отежаним условима на пословима руковања ракетним системима у оквиру јединица 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 и ракетних средстава, у 

оквиру јединица РВиПВО врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно од-
носно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 15. 

Службу под отежаним условима на пословима одржавања ракета и ракетних система врши професионал-
ни припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата оба-
вљање тих послова. 

Члан 16. 
Службу под отежаним условима у атомско-биолошко-хемијској служби врши професионални припадник 

Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање послова у 
атомско-биолошко-хемијској служби и долази у контакт са високо токсичним хемикалијама са Листе 1 или 
изворима јонизујућег зрачења. 

Члан 17. 
Службу под отежаним условима у служби ваздушног осматрања и јављања врши професионални припад-

ник Војске Србије уколико је постављен у јединици ВОЈИН на радно односно формацијско место које обу-
хвата обављање послова у служби ваздушног осматрања и јављања. 

Члан 18. 

Службу под отежаним условима у објектима посебне намене Гарде (подземним) и другим објектима по-
себне намене (подземним) врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно од-
носно формацијско место које обухвата обављање послова у објектима посебне намене Гарде (подземним) и 
другим објектима посебне намене (подземним). 

Члан 19. 
Службу под отежаним условима у диверзантским јединицама врши професионални припадник Војске 

Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање послова у дивер-
зантским 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 јединица-
ма 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 припадник 
Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 22. 

Службу под отежаним условима на пословима криптозаштите врши професионални припадник Војске 
Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место 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 обухвата обављање тих послова. 
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Члан 24. 

Службу под отежаним условима на пословима дегазације подземних посуда (резервоари – цистерне) за 
смештај течних нафтних деривата врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на 
радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 25. 

Службу под отежаним условима у техничкој служби (по логистици) врши професионални припадник Вој-
ске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављањe тих послова. 

Члан 26. 

Службу под отежаним условима на пословима у подземним објектима 909 и М-1 врши професионални припад-
ник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 27. 

Службу под отежаним условима у техничкој служби у оквиру јединица РВиПВО и Команде за обуку вр-
ши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које 
обухвата обављање тих послова. 

Члан 28. 

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

Члан 29. 

Службу под отежаним условима на штампарско-графичким пословима и пословима гравуре и израде пе-
чата врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско ме-
сто које обухвата обављање тих послова. 

Члан 30. 

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

Члан 31. 

Службу под отежаним условима на бродовима и пловним објектима у Речној флотили врши професио-
нални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обухвата 
обављање тих послова или обавља те послове више од половине радног времена. 

Члан 32. 

Службу под отежаним условима на пословима који обухватају хемијска испитивања металних материјала 
и испитивања полимерних материјала и израду прототипова и готових производа на бази полимерних мате-
ријала врши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско 
место које обухвата обављање тих послова. 

Члан 33. 

Службу под отежаним условима на пословима који обухватају рад на испитивањима горива и мазива вр-
ши професионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које 
обухвата обављање тих послова. 

Члан 34. 

Службу под отежаним условима на пословима испитивања НВО у Техничком опитном центру врши про-
фесионални припадник Војске Србије уколико је постављен на радно односно формацијско место које обу-
хвата обављање тих послова. 

Члан 35. 

Преглед послова, радних и формацијских места на којима професионални припадници Војске Србије врше 
службу под отежаним условима из чл. 9–34. дат је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни део. 

Послови, радна и формацијска места из Прегледа послова, радних и формацијских места на којима про-
фесионални припадници Војске Србије врше службу под отежаним условима обухватају послове, радна и 
формацијска места у свим родовима и службама Војске Србије, као и у свим врстама и специјалностима ро-
дова и служби Војске Србије. 
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4. Завршне одредбе 

Члан 36. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о пословима, радним и формацијским 

местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична војна служба и служба под 
отежаним условима („Службени војни листˮ, број 3/16). 

Члан 37. 
Овај правилник ступа на снагу, по добијању сагласности Владе, осмог дана од дана објављивања у „Слу-

жбеном војном листуˮ. 

Број 7332-73/19 
У Београду, 26. фебруара 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

Прилог 1. 

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

ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ВРШЕ СПЕЧИФИЧНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ  

Редни 
број 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 
Професионални војни летач који испуњава програм летачке обуке и налази 
се ван састава команде и јединица Ратног ваздухопловства и противвазду-
хопловне одбране 

8 Пилот I (прве) категорије стручно-борбене оспособљености или инструктор ле-
тења који врши летачку службу без обзира на формацијско место 

9 Сва формацијска места у Техничком опитном центру на којима лица обављају 
послове пилота или летача 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

2) у падобранској служби 

1 Опитни падобранац 

2 Падобранац са једним од војних падобранских звања који врши  
падобранску службу 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
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 дужности  
у подводној служби 

5 Ронилац који испуњава програм ронилачке обуке и налази се ван састава 
ронилачких јединица 

6 Ронилац са једним од ронилачких звања који врши ронилачку службу 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
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  

Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

1) истраживањe, развој, испитивањe, производњa и уништавањe убојних средстава, испитивањe  
и производњa муниције, експлозива, ракетног наоружања и енергетских материјала  

и проналажење и уништавање неексплодираних убојних средстава 

1 Формацијска места у воду за разминирање и уклањање неексплодираних 
убојних средстава 310. инжињеријског батаљона 3. бригаде Копнене 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 односно формацијско место, односно послови који обухватају  
уништавање неексплодираних убојних средстава 

6 Радно односно формацијско место које обухвата послове на развоју и испити-
вању муниције, експлозива, ракетног наоружања и енергетских материјала 

7 
Радно односно формацијско место које обухвата производњу експлозива, 
лаборацију иницијалних и бризантних експлозива и делаборацију елеме-
ната пуњених експлозивом 

8 
Радно односно формацијско место које обухвата послове истраживања, 
развоја и испитивања муниције и компонената муниције, експлозива, 
ракетног наоружања и енергетских материјала 

9 
Радно односно формацијско место које обухвата послове на изради и  
испитивању барута и чврстих ракетних горива и изради и делаборацији 
погонских пуњења 

10 
Радно односно формацијско место које обухвата послове на изради и испитивању 
пиротехничких смеша и елемената и делаборацији пиротехничких елемената 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
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 радарског 
одељења 

8 Послужилац (радара П-15 и радара „жирафаˮ М85) 
9 Возач у радарском одељењу 

10 
Командир одељења уједно инструктор одељења примопредајног вода  
командног РБ за ПВД НЕВА-М 

11 
Оператор система уједно инструктор у одељењу примопредајном вода  
командног РБ за ПВД НЕВА-М 

12 Командир одељења уједно инструктор одељења РСТОН 
13 Послужилац уједно инструктор у одељењу РСТОН 
14 Возач у одељењу РСТОН 

15 Командир одељења уједно инструктор одељења ОР С-605 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
16 Послужилац уједно инструктор у одељењу ОР С-605 
17 Послужилац у одељењу ОР С-605 
18 Командир одељења уједно инструктор одељења РМВ С-613 
19 Послужилац уједно инструктор у одељењу РМВ С-613 
20 Командир одељења уједно инструктор одељења ОПК С-5013 
21 Послужилац уједно инструктор у одељењу ОПК С-5013 
22 Командир одељења уједно инструктор одељења ОАР П-15 и П-12 
23 Послужилац уједно инструктор у одељењу ОАР П-15 и П-12 
24 Техничар за ракетну технику АРЈ ПВО 

25 Електормеханичар за аутоматику и електронику (у Одељењу за САУВ 
ракетну и радарску технику)  

26 Механичар за радарске уређаје у јединицама КоВ (у Одељењу за САУВ 
ракетну и радарску технику)  

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

3) руковање радарско-рачунарским средствима у оквиру јединица РВиПВО 

1 Командир вода 

2 Командир командног, радарског, командно-рачунарског и примопредајног 
одељења и одељења за вођење ракета 

3 Техничар 
4 Послужилац  
5 Послужилац осматрачког радара 
6 Електромеханичар 
7 Возач – послужилац 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

4) контрола, испитивање, одржавање и транспорт ракета у оквиру јединица РВиПВО 
1 Командир батерије 
2 Командир вода 
3 Командир одељења 
4 Руковалац – пиротехничар 
5 Послужилац – оператор 
6 Возач – послужилац 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних 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 Возач 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних 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 средства везе 

8 Електромеханичар 

9 Механичар за електронику у ракетним системима – возач 
10 Механичар за радарско-рачунарска средства – возач 
11 Механичар за електронику у ПВО ракетним системима 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

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 одржавање 
средстава ракетне технике 

3 
Техничар за ракетну технику артиљеријско-ракетних јединица за против-
ваздухопловна дејства у саставу одељења за одржавања средстава ракетне 
технике 

4 Механичар за електронику у ракетним системима земаљске артиљерије  
у саставу одељења за одржавање средстава ракетне технике 

5 Механичар за ракетну технику у саставу одељења за одржавање средстава 
ракетне технике 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

8) у атомско-биолошко-хемијској служби 

1 Радно односно формацијско место у радиолошко-хемијској лабораторији 

2 Радно односно формацијско место са војноевиденционом ознаком АБХ 
службе у истраживачко-опитним установама  

3 
Радно, односно формацијско место које обухвата послове на реализацији 
обуке са високо токсичним хемикалијама са Листе 1 и изворима јонизују-
ћих зрачења 

4 Референт за биолошко оружје и токсикологију – инструктор, медицински 
техничар – дозиметриста у Центру АБХО 

5 Радно односно формацијско место које обухвата послове испитивања  
и развоја хемијске и нуклеарне заштите 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

9) у служби ваздушног осматрања и јављања 

1 Командир чете 
2 Официр за навођење 
3 Командир вода и одељења радарског 
4 Радарски техничар – возач 
5 Техничар за рачунаре 
6 Технолог 
7 Техничар за електронска средства 
8 Техничар за РРУ и УХФ 
9 Техничар за ТТ уређаје 

10 Техничар за РУ 

11 Сва радна и формацијска места за опслуживање, одржавање, логистичку 
подршку и обезбеђење РРС на радарским положајима – стални састав 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

10) у објектима посебне намене Гарде (подземним) и другим објектима  
посебне намене (подземним) 

1 Сва радна односно формацијска места у команди објеката посебне намене 
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 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

11) у диверзантским јединицама 

1 Диверзант  

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

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

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 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

13) у обавештајно-извиђачким јединицама 

1 Сва радна односно формацијска места у извиђачким јединицама и једини-
цама за обуку извиђачких специјалности закључно са четом 

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

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
14) на пословима криптозаштите 

1 Млађи криптолог 

2 Криптолог 

3 Виши криптолог 

4 Виши криптосарадник  

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији 

радних места 
15) у јединицама телекомуникација 

1 
Сва радна односно формацијска места у издвојеним – подземним стацио-
нарним телекомуникационим чвориштима, издвојеним стационарним теле-
комуникационо-информатичким центрима и објектима посебне намене 

2 Радно односно формацијско место електромеханичара на пословима 
одржавањa електричних агрегата и хемијских извора струје 

3 Радно односно формацијско место експедитор – манипулант у Централној 
експедицији 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији 

радних 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 погонских 
средстава и одељењима за одржавање погонскe опреме и инсталација 

4 Погонски манипулант у складиштима погонских средстава и одељењима за 
одржавање погонскe опреме и инсталација 

5 Техничар за погонску опрему и инсталације 
6 Погонски електричар 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

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 наоружање 
– 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, металофарбар, авио-бравар, авио-заваривач и авио-лимар  

10 Руковалац парних котлова са АТК, руковалац парних котлова са механи-
зованим ложењем – манипулант, помоћник руковаоца парних котлова 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 



Страна 230 – Број 13 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ 2. април 2020.

 
Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 
11 Монтер централног грејања – заваривач, заваривач 
12 Техничар за муницију и минско-експлозивна средства – руковалац 
13 Погонски манипулант – противпожарац 
14 Механичар за артиљеријско наоружање у Логистичком батаљону Гарде 
15 Механичар за артиљеријско наоружање у 1. логистичком центру 
16 Механичар за наоружање АРЈ ПВО у 1. логистичком центру 
17 Механичар за возила точкаше у 1. логистичком центру 
18 Механичар за возила гусеничаре у 1. логистичком центру 
19 Механичар за инжињеријске машине у 1. логистичком центру 
20 Механичар и електромеханичар за електронске уређаје у САУ  
21 Механичар за електронику у ракетним системима земаљске артиљерије 
22 Механичар за ПП средства и судове под притиском 
23 Механичар за погонску опрему и инсталације 
24 Командир/техничар за убојна средства 
25 Хемијски чистач 
26 Механичар за бродско, артиљеријско и пешадијско наоружање 
27 Механичар за радио-релејне уређаје и уређаје носеће фреквенције 
28 Електромеханичар за возила точкаше у 1. логистичком центру 
29 Електромеханичар за возила гусеничаре у 1. логистичком центру 
30 Механичар за возила гусеничаре у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 
31 Хемијски техничар у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 
32 Перионичар у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

33 Машинбравар – руковалац компресорске станице у Техничком ремонтном 
заводу „Чачакˮ 

34 Машинбравар у Одељењу за машинске радове у Техничком ремонтном 
заводу „Чачакˮ 

35 Машинбравар у Одељењу општих радова на моторним возилима  
у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

36 Заваривач – бравар у Одељењу за ремонт склопова у Техничком ремонтном 
заводу „Чачакˮ 

37 Заваривач у Одељењу за опште радове у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

38 Лимар-бравар у Одељењу за опште радове у Техничком ремонтном заводу 
„Чачакˮ 

39 Металоглодач у Одељењу за обраду резањем у Техничком ремонтном  
заводу „Чачакˮ 

40 Металобрусач у Одељењу за обраду резањем у Техничком ремонтном  
заводу „Чачакˮ 

41 Металостругар у Одељењу за обраду резањем у Техничком ремонтном  
заводу „Чачакˮ 

42 Металостругар-галванизер у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

43 Аутолимар у Одељењу општих радова на моторним возилима у Техничком 
ремонтном заводу „Чачакˮ 

44 Пословођа и дефектатор (у Одељењу за ремонт ПП апарата и посуде под 
притиском) у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

45 Дефектатор у Одељењу за ремонт земаљске артиљерије и противавионске 
артиљерије у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

46 Дефектатор у Одељењу за ремонт посуда под притиском и противпожарних 
апарата у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

47 Дефектатор у Одељењу за ремонт система за аутоматско управљање  
ватром у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

48 Механичар за оптоелектронска средства (радарска средства и ласери)  
у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

49 Механичар за оптоелектронска средства у одељењу за ремонт оптике  
и оптоелектронике у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

50 Механичар за оптоелектронска средства у одељењу за ремонт ласера  
у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

51 Механичар за оптичке инструменте и нишанске справе у одељењу за  
ремонт оптике и оптоелектронике у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

52 Механичар за хидраулику и пнеуматику у одељењу за ремонт система за 
аутоматско управљање ватром у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

53 Механичар за хидраулику и пнеуматику у одељењу за ремонт система за 
аутоматско управљање ватром у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

54 Механичар за РРУ и УНФ и системе у одељењу за ремонт пратеће информаци-
оно-комуникационе (ИЦТ) опреме у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

55 
Механичар за ПП средства и судове под притиском у одељењу за ремонт 
посуда под притиском и противпожарних апарата у Техничком ремонтном 
заводу „Чачакˮ 

56 Пословођа у одељењу за ремонт посуда под притиском и противпожарних 
апарата у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

57 Механичар за хидраулику и пнеуматику у Техничком ремонтном заводу „Чачак  ˮ

58 Технолог за електронска средства и електротехничар за аутоматику и 
електронику у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

59 Механичар за пешадијско наоружање у одељењу за ремонт пешадијског 
наоружања у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

60 Фарбар у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

61 Механичар за aртиљеријско наоружање у одељењу за ремонт земаљске арти-
љерије и противавионске артиљерије у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

62 Механичар за aртиљеријско наоружање у одељењу за ремонт наоружања 
са б/в и хидрауличних система у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

63 Електромеханичар за изворе струје и ЕА у Одељењу за електрорадове у 
Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

64 
Електромеханичар за аутоматику и електронику у одељењу за ремонт по-
кретних центара везе, радарско-рачунарских средстава и средстава за ЕИ 
и ПЕД у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

65 Техничар за погонска средства (одржавање постројења за неутрализацију 
отпадних вода из галванизације) у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ  

66 Руковалац погонских МС у складишном одељењу у Техничком ремонтном 
заводу „Чачакˮ 

67 Вулканизер у Одељењу за обраду резањем у Техничком ремонтном заводу 
„Чачакˮ 

68 Водећи технолог који ради на пословима галванизације у Одељењу за  
опште радове у Техничком ремонтном заводу „Чачакˮ 

69 Калионичар, галванизер и металофарбар у Техничком ремонтном заводу 
„Чачакˮ  

70 Контролор ремонта који је изложен јонизујућем и електромагнетном зрачењу  
у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

71 Главни метролог и техничар за електричне величине у МЛ 28 у Ваздухо-
пловном заводу „Мома Станојловићˮ 

72 
Радна односно формацијска места у погону ремонта средстава ПВО на  
којима је људство изложено електромагнетном зрачењу у Ваздухоплов-
ном заводу „Мома Станојловићˮ 

73 Радна односно формацијска места у Групи специјалне технике и судова 
под притиском у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

74 
Сва радна односно формацијска места техничара, пословође, контролора, 
технолога и авиомеханичара који обављају послове у зони јонизујућег или 
електромагнетног зрачења у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

75 Сва радна односно формацијска места у погону гумаре, галванизације, калио-
нице и вулканизације у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

76 Контролори ремонта који обављају послове у зони јонизујућег или електро-
магнетног зрачења у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

77 
Сва радна односно формацијска места и послови на којима се више од по-
ловине радног времена ради са потенцијално канцерогеним и мутагеним 
супстанцама у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

78 Прецизни механичар за синтеровање у Ваздухопловном заводу 
„Мома Станојловићˮ 

79 
Механичар за радарско-рачунарска средства у Ваздухопловном заводу  
„Мома Станојловићˮ 

80 Техничар за аутоматику у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији 

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

81 Електромеханичар за аутоматику и електронику у Ваздухопловном заводу  
„Мома Станојловићˮ 

82 Авиооружари и техничари за авиооружарска средства у Ваздухопловном 
заводу „Мома Станојловићˮ 

83 Дефектатор у Одељењу за ракетно наоружање у Ваздухопловном заводу 
„Мома Станојловићˮ 

84 Металофарбар у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловићˮ 

85 Радна односно формацијска места на којима се врши испитивање,  
баждарење и ремонт уређаја са јонизујућим зрачењем 

86 
Радна односно формацијска места на којима се врши контрола (мерење) 
извора и генератора јонизујућих зрачења, извора микроталасног зрачења 
и извора ласерског, инфрацрвеног и ултравиолетног зрачења 

87 Возач вучног воза  

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних 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 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

19) у техничкој служби у оквиру јединица РВиПВО и Команде за обуку 

1 Техничар за авион и мотор који ради у зони јонизујућих зрачења 
2 Техничар за електроопрему који ради у зони јонизујућих зрачења 
3 Техничар за радио-радарску опрему који ради у зони јонизујућих зрачења 

4 Техничар за ваздухопловно наоружање који ради у зони јонизујућих  
зрачења 

5 Техничар за ваздухопловно наоружање – контролор који ради у зони  
јонизујућих зрачења 

6 Сва радна односно формацијска места у одељењу за ракете ваздух–ваздух 
који ради у зони јонизујућих зрачења  

7 Техничар за авион и мотор – контролор који ради у зони јонизујућих зрачења 
8 Техничар за електроопрему – контролор који ради у зони јонизујућих зрачења  

9 Техничар за радио-радарску опрему – контролор који ради у зони  
јонизујућих зрачења  

10 Техничар за хеликоптер и мотор и техничар за хеликоптер и мотор  
– контролор који раде у зони јонизујућих зрачења  

11 Командири одељења, водова и чета у јединицама за ваздухопловно техничко 
одржавање и опслуживање који раде у зони јонизујућих зрачења 

12 Авио-механичар за компресоре – рад са судовима под притиском 
13 Авио-електромеханичар који ради у зони јонизујућих зрачења 

14 Командири одељења, водова и чета за ваздухопловнотехничко одржавање 
(ескадрила) који раде у зони јонизујућих зрачења 

15 Радно, односно формацијско место које обухвата дресуру службених паса 
на којем се обављају послови маркирања  

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

20) у контроли летења 

1 Контролор летења 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

21) штампарско-графички послови и послови гравуре и израде печата 

1 Пословођа Одсека за машинску штампу 

2 Техничар штампе 

3 Помоћни радник у Одсеку машинске штампе 

4 Печаторезац – гравер 

5 Техничар графичке припреме 

6 Механичар графичких машина 

7 Пословођа одељења књиговезнице 

8 Техничар дораде 

9 Помоћни радник у Одељењу књиговезнице 

10 Техничар графичке припреме у Војногеографском институту 

11 Техничар дораде – штампе у Војногеографском институту 

12 Самостални технички сарадник у штампи у Војногеографском институту 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

22) у санитетској служби 

1 Радно односно формацијско место у хипербаричној комори, на којем се 
ради под повећаним ваздушним притиском  

2 Радно односно формацијско место – у центрима/екипама војне хитне  
помоћи лекар и медицински техничар који пружају помоћ на терену  

3 
Радно односно формацијско место, односно послови – у центрима/екипама 
војне хитне помоћи – возач који више од половине радног времена уче-
ствује у пружању помоћи на терену  

4 
Радиолог, стоматолог или лекар друге специјалности и ветеринар који раде 
са отвореним и затвореним изворима јонизујућих зрачења или у зони  
јонизујућих зрачења 

5 
Инфектолог или лекар друге специјалности који више од половине дневног 
радног времена раде на лечењу и дијагностици болесника са TBC,  
HIV-ом и хепатитисом B и C  

6 
Психијатар, клинички психолог и социјални радник који раде на лечењу 
душевних болесника у стационарним условима 

7 Анестезиолог који ради у операционим салама и интензивној нези  
8 Лекар специјалиста који ради у пато-анатомској и судско-медицинској служби 
9 Радиолошки техничар  

10 Медицински, лабораторијски и ветеринарски техничар који раде са отвореним 
и затвореним изворима јонизујућих зрачења или у зони јонизујућих зрачења  

11 Медицински техничар који више од половине дневног радног времена 
учествује у лечењу и нези болесника са TBC, HIV-ом и хепатитисом B и C 

12 Медицински техничар који више од половине дневног радног времена ради 
на нези душевних болесника у стационарним условима  

13 Медицински техничар који више од половине дневног радног времена ради 
са канцерогеним и мутагеним хемијским једињењима  

14 

Лабораторијски, зубни, фармацеутски, хемијски и санитарни техничар, 
као и остала лица који више од половине дневног радног времена раде са 
канцерогеним и мутагеним хемијским ноксама и/или инфективним биоло-
шким материјалом 

15 Медицински техничар и санитерни техничар који раде више од половине 
радног времена у екипама за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

16 Анестетичар и медицински техничар који раде у операционим салама и 
интезивној нези 

17 
Медицински техничар и лабораторијски техничар који раде у патоанатомској 
и судско-медицинској служби 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији      

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

18 
Послужилац болесника, дезинфектор, болничар и радник за сервирање 
хране који више од половине дневног радног времена раде са пацијентима 
са TBC, HIV-ом и хепатитисом B и C у стационарним условима 

19 Послужилац болесника, дезинфектор и болничар који раде на нези  
и учествују у лечењу душевних болесника у стационарним условима 

20 Послужилац болесника, дезинфектор и болничар који раде у операционим 
салама и интезивној нези 

21 Биолог, фармацеут, биохемичар, хемичар и ветеринар који више од половине 
радног времена раде са канцерогеним и мутагеним хемијским једињењима 

22 
Радна односно формацијска места стручних лица која више од половине 
радног времена раде на мерењима, контроли и са изворима јонизујућих 
зрачења који се користе у медицини  

23 
Радна односно формацијска места техничких стручних лица која раде на 
мерењима и контроли значајних извора радиофреквенцијског зрачења у 
објектима и на терену 

24 Лекар и физиотерапеутски техничар који више од половине дневног радног 
времена раде на ласеру, КТ и МТ терапији  

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

23) на бродовима и пловним објектима у Речној флотили 

1 Командир РДОК-15 у Чети за логистику Команде Речне флотиле  

2 Моториста РДОК-15 у Чети за логистику Команде Речне флотиле 

3 Електричар РДОК-15 у Чети за логистику Команде Речне флотиле 

4 Бродарац РДОК-15 у Чети за логистику Команде Речне флотиле 

5 Моториста – руковалац ПгС на РПН-43  

6 Моториста на РПН-43 

7 Моториста и моториста (подофицир) на 1, 2. и 3. речном миноловцу 
(тип 331) и 4. речном миноловцу (тип 341) 

8 Моториста и моториста (подофицир) на речној станици за размагнетисање 
бродова РСРБ-36 

9 Мотористи на РПП-73 и РПП-74 у воду пловних средстава у 1. речном одреду 

10 Моториста и електричар у погонском бродском одреду на БПН-30 „Козара  ˮ

11 Моториста и електричар на РПП-70 у воду пловних средстава у 2. речном одреду 

12 Моториста и електричар на лучкој дизалици тип ЛДИ-50 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији 

радних места 

24) хемијско испитивање металних материјала и испитивање полимерних материјала  
и израда прототипова и готових производа на бази полимерних материјала 

1 
Радно односно формацијско место које обухвата послове хемијских испи-
тивања металних материјала и испитивања полимерних материјала и израду 
прототипова и готових производа на бази полимерних материјала 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 

25) испитивање горива и мазива 

1 Радно односно формацијско место које обухвата послове испитивања го-
рива и мазива   

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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Редни 
број Послови, радно односно формацијско место Напомена 

1 2 3 

26) испитивање НВО у Техничком опитном центру 

1 
Радна односно формацијска места која обухватају послове на контроли,  
испитивању и руковању радарским уређајима и системима и другим уређа-
јима на којима су лица изложена радарском или електромагнетном зрачењу 

2 Радна односно формацијска места која обухватају послове са уређајима  
и системима на којима су лица изложена јонизујућем зрачењу 

3 Командир вода за испитивање НВО 

4 Радна односно формацијска места у Специјалним опитним посадама (СОП) 

5 Механичар за артиљеријско наоружање у Центру за испитивање НВО 
„Никинциˮ 

6 Радна односно формацијска места у Групи за пиротехничку припрему  
испитивања НВО 

7 Лица која су ангажована на пословима машинског ископавања НУБС-а  
у Центру за испитивање НВО „Никинциˮ 

8 Радна односно формацијска места у Групи за климомеханичка испитивања НВО 

Број радних односно 
формацијских места 
утврђен је актом о 

формацији односно 
систематизацији  

радних места 
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